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Abstract 

The purpose of this paper is to contribute to a better understanding of LBG's conditions in the 

shipping sector by mapping out the opportunities and barriers of using LBG as fuel in the Baltic Sea 

area. The paper consists of a literature study that is supplemented by an interview study with industry 

players. The thesis uses a combined PESTLE / SWOT methodology, where a survey has been 

performed using a PESTLE analysis to identify areas and specific factors. The factors were then 

analyzed through a SWOT analysis to answer the main issue proposed by the author. The results show 

that there is considerable potential for LBG in the shipping industry, especially as the entire fuel 

infrastructure is in place due to LNG's continuous growth in the Baltic Sea area. LBG has unique 

strengths compared to both LNG and fuels that are already established in the maritime industry. LBG's 

strengths are in line with the aims of increasing renewable fuels in the transport sector, as well as the 

strategies and targets that exist to reduce carbon dioxide emissions at a global and European level. 

Interviewed shipping companies see the development towards LBG as a natural step for their LNG-

operated fleet, and that testing is ongoing with mixing LBG in some LNG-fueled vessels. Three factors 

were identified as particularly important for the development of LBG in the Baltic Sea. One of these 

concerns the production capacity of LBG, where the large energy needs of the shipping industry mean 

that only a limited use of LBG is possible at present. Another identified focus area is costs in relation to 

LBG, where the tough competitive situation in the shipping industry negatively impacts shipping 

companies' ability to afford a more expensive fuel like LBG. The prerequisites are also affected by the 

fact that ship fuels for commercial shipping are tax-free and that other potential sectors for LBG allow 

for tax subsidies. The thesis outlines proposals for how to overcome these obstacles and make better 

use of LBG's strengths as a fuel for shipping in the Baltic Sea area. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att bidra till en bättre förståelse för LBG:s förutsättningar inom sjöfarten 

genom att kartlägga vilka möjligheter och hinder som finns för att använda LBG som bränsle i 

Östersjöområdet. Studien består av en analytisk kartläggning som baseras i en litteraturstudie och 

kompletteras av en intervjustudie med branschaktörer.  Uppsatsen använder en kombinerad 

PESTLE/SWOT-metodik, där en kartläggning har utförts med hjälp av en PESTLE-analys för att 

identifiera områden och faktorer. Faktorerna har därefter analyserats genom en SWOT-analys för att 

svara på rapportens formulerade huvudfrågeställning. Resultatet visar att potentialen för LBG inom 

sjöfartsbranschen är stor, särskilt då den huvudsakliga infrastrukturen för bränslet finns på plats med 

anledning av LNG:s framväxt i Östersjöområdet. Den volymmässiga avsättningspotentialen för 

bränslen är också stor inom sjöfarten, och LBG har unika styrkor jämfört med LNG och i sjöfarten 

redan etablerade bränslen. LBG:s styrkor ligger i linje med de målsättningar som finns kring 

omställning till förnybara bränslen i transportsektorn, samt de strategier och mål som finns om att 

reducera koldioxidutsläpp på global och europeisk nivå. Intervjuade rederier menar att de ser 

utvecklingen mot LBG som ett naturligt steg för sin LNG-drivna flotta och att testverksamhet pågår 

med inblandning av LBG i LNG-drivna fartyg. Tre faktorer identifierades som särskilda viktiga för 

utvecklingen mot LBG i sjöfartsbranschen i Östersjön. En av dessa berör produktionskapaciteten av 

LBG, där sjöfartsbranschens stora energibehov medför att endast en begränsad inblandning av LBG är 

möjlig i dagsläget. Ett annat identifierat fokusområde består i LBG-kostnad för sjöfarten, där den 

hårda konkurrenssituationen inom branschen negativt påverkar rederiers möjligheter att bekosta 

inblandning av LBG. Förutsättningarna påverkas också av att fartygsbränslen för kommersiell sjöfart 

är skattefria och att andra potentiella branscher för LBG medger möjlighet till skattemässiga 

subventioner. I uppsatsen skissas det på förslag för hur man kan avhjälpa dessa hinder och bättre 

utnyttja LBG:s styrkor som fartygsbränsle i Östersjöområdet. 
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Förkortningar och begrepp 

AIS – Automatic Identification System - ett radar- och GPS-baserat positioneringssystem för fartyg 

Biogas – Metangasblandning som skapas genom nedbrytning av organiskt material 

Bio-LNG = LBM 

Bruttovikt - Bruttovikt baseras på fartygets totala inneslutna volym 

Bunkring – Tankning av fartyg 

CNG – Compressed natural gas – komprimerad naturgas 

EEDI – Energy Efficiency Design Index  

GWP – Global Warming Potential  

HFO – Heavy fuel oil – Restolja/tjockolja 

IMO – International Maritime Organization, FN:s sjöfartsorganisation 

LBG – Liquefied biogas – flytande biogas 

LBM – Liquefied biomethane - flytande biometan 

LNG – Liquefied natural gas - flytande naturgas 

Läktring – Överföring av last mellan fartyg 

MARPOL – International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 

MDO – Marine Diesel Oil – Marin dieselolja 

MGO – Marine Gas Oil – Marin gasolja 

NOx – Kväveoxider 

PM10- Partiklar (utsläpp) 

RoPax – Passagerarfartyg med möjlighet till fordonslast 

RoRo – Lastfartyg för fordon 

SEEMP – Ship Energy Efficiency Management Plan 

SOx - Svaveloxider 

ULSFO –Ultra Light Sulphur Fuel Oil  

Uppgraderad biogas – Biogas med högre metanrenhet  
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1 Inledning 

I FN-rapporten ”Emissions Gap Report 2018” påvisas att det tvågradersmål som undertecknande 

parter enades om i Parisavtalet år 2015, snart kan vara utom räckhåll (UNEP, 2018). Rapporten visar 

att utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka, och att vi befinner oss långt ifrån där vi borde vara för 

att uppnå målet. Denna ”utsläppsklyfta” måste slutas till år 2030 för att tvågradersmålet 

överhuvudtaget skall gå att uppnå. Detta innebär att klimatinsatserna behöver tredubblas mot 

nuvarande nivåer (UNEP, 2018).  

Volymmässigt svarar sjötransporten för 80% av den globala världshandelns transporter. 

Sjötransporter är energieffektiva, men ligger långt efter landtransporter när det gäller omställning mot 

minskad miljö- och klimatpåverkan (Tybirk et al, 2018). Denna långsamma omställningstakt kan 

delvis härledas till att sjöfarten är multinationell och därmed svårmanövrerad som bransch. 

Ägarstrukturer för fartyg tenderar att vara komplexa och svårdefinierade, särskilt då rederi, fartyg och 

operatörer vanligen är av olika nationalitet, samtidigt som fartygen operativt rör sig mellan 

nationsgränser. För att nå förändring inom sjöfartsbranschen erfordras därmed ofta samarbete över 

nationsgränser; för sjöfartsnäringen är IMO, FN:s sjöfartsorganisation, en sådan 

samarbetsorganisation som framarbetar riktlinjer för den internationella sjöfarten. Enligt IMO (2015) 

stod internationell sjöfart mellan år 2007-2012 för i genomsnitt 2,8% av de globala utsläppen av 

växthusgaser och 13% och 15% av de globala NOx- respektive SOx-utsläppen, samtidigt som 

sjötransporterna ökar med 4% årligen. I april 2018 fastslog IMO:s miljö- och klimatkommitté MEPC 

en första strategi för att komma till rätta med utsläppen av växthusgaser i sjöfartsbranschen (IMO, 

2018). Det beslutade målet är att minska utsläppen av växthusgaser med 50% till år 2050, jämfört med 

2008-års nivåer, och att på sikt fasa ut användningen av fossila bränslen fullständigt. 

Sedan 2006 har IMO definierat Östersjöområdet som en så kallad ECA-zon, vilket innebär att striktare 

regelverk gäller för svavelutsläpp för fartyg som rör sig i området. Sedan den 1: a januari 2015 får 

svavelhalten maximalt får uppgå till 0,1 viktprocent för bunkerbränsle. Fartyg som använder bränslen 

med högre svavelhalt erfordrar rökgasreningssystem, likt skrubbers, för att kunna följa de uppsatta 

utsläppsgränserna för Östersjöområdet (Sweco, 2012). Bränslets svavelhalt har en direkt korrelation 

med utsläppsmängden i avgaserna (IMO, 2016b), vilket har motiverat rederier i Östersjöområdet att 

övergå till bränslealternativ med lägre svavelhalt. Ytterligare regleringar väntar för Östersjöområdet 

den 1: a januari 2021, då även NOx-utsläpp kommer att regleras i enlighet med IMO MARPOL VI, nivå 

III (Parsmo et al, 2017). Detta har ställt rederierna inför en rad olika vägval vad gäller bränsletyp.  

De stränga miljökraven i Östersjön och Nordsjön har lett till att alternativa bränslen börjat vinna 

mark. Flytande naturgas, LNG, är ett ekonomiskt konkurrenskraftigt bränsle som utgör ett alternativ 

till de etablerade lågsvavlade dieselbränslena (Stockholms stad, 2017). I en rapport av Herbert 

Engineering Corps (HEC, 2018) visas på att oceangående fartyg som färdas långa sträckor med 

lågvarviga motorer, och även rör sig inom ECA-zoner, tenderar att investera i redan etablerade 

bränslen. Det framgår samtidigt att fartyg som färdas relativt korta distanser i ECA-zoner, likt fartyg i 

Östersjöområdet, får ekonomiska fördelar av att istället använda LNG och hybridbränslen för att möta 

utsläppskrav vid nybyggnation. Enligt HEC (2018) är LNG ett kostsamt bränsle att konvertera 

befintliga fartyg till, då dyra motorbyten erfordras, vilket medför att endast ett fåtal LNG-fartyg i 

Östersjöområdet är ombyggnationer. Ungefär hälften av nybeställningar av svenska fartyg år 2017 är 

konstruerade för LNG-drift eller är förberedda för att kunna använda LNG (Sjöström, 2017).  

På grund av det ökade intresset för LNG byggs infrastrukturen ut på flera håll i Östersjöområdet, vilket 

öppnar upp möjligheter för andra bränslen som kan använda samma infrastruktur.  

Uppgraderad biogas används i första hand som fordonsbränsle för landbaserad trafik. Delar av den 

landbaserade trafiken tycks på sikt gå mot elektrifiering (Hoyer et al, 2016), vilket öppnar upp för nya 

användningsområden för den uppgraderade biogasen. 
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LBG, eller flytande biogas, är ett bränsle som framställs genom en nedkylningsprocess av 

uppgraderad biogas. Gasen övergår till flytande form vid cirka -162°C och hålls därefter förvarad i 

trycksatta kryo-kärl. LBG är som bränsle kompatibelt med LNG men har typiskt en högre metanrenhet 

(Tybirk et al, 2017). LBG är i dagsläget ett bränsle som ej används inom sjöfarten, varken i Östersjön 

eller någon annanstans. Tester har dock gjorts, bland annat under 2018 i Göteborg, då rederiet 

Furetank framgångsrikt genomförde en av de första tankningarna av LBG i ett av sina LNG-drivna 

fartyg (Kristensson, 2018). 

För att kunna göra skillnad inom en så pass energikrävande bransch som sjöfartsbranschen krävs 

enligt Energigas (2018b) att LBG-tillverkning sker i en större och mer industriell skala. Det finns idag 

två anläggningar som producerar LBG i Östersjöns närområde, varav den största ligger i Trondheim 

med en förväntad maxkapacitet på 10 000 ton (Tybirk et al, 2017). Den andra anläggningen finns i 

Lidköping och ägs av Air Liquide och producerar uppemot 5000 ton årligen. Tekniska Verken, 

Gasum/Stora Enso och även LBGAB planerar att öppna anläggningar för LBG-produktion inom de 

närmaste åren. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att bidra till en bättre förståelse för LBG:s förutsättningar inom sjöfarten 

genom att kartlägga vilka möjligheter och hinder som finns för att använda LBG som bränsle i 

sjöfartsbranschen i Östersjöområdet. Syftet har utmynnat i följande huvudfrågeställning: 

- Vilka hinder och möjligheter finns för utvecklingen mot LBG som bränsle i sjöfartsbranschen i 

Östersjöområdet? 

Utifrån resultatet av den övergripande frågeställningen avser uppsatsen bättra kunskapsläget inom 

området LBG och sjöfart i Östersjöområdet, samt att peka på särskilt viktiga fokusområden som 

framkommit under den analytiska kartläggningen. 

Beaktat den snabba utvecklingstakt som råder inom området, är tillgång på forskning kring LBG och 

sjöfart begränsad. En kartläggning av LBG som bränsle i sjöfartsbranschen kan därmed bidra till 

kunskapsläget. På grund av den utveckling som sker på området är kartläggningen en 

nulägesbeskrivning vid uppsatsens genomförande, våren 2019.  

1.2 Disposition 

Rapporten består av sex kapitel. Det första kapitlet (1) ger en introduktion till ämnet och presenterar 

syftet. Därefter följer kapitel två (2) som är ett breddande bakgrundskapitel. Det tredje kapitlet (3) 

beskriver metodik och motiverar metodval som använts av projektets författare för att uppnå 

projektets syfte och frågeställning.  I rapportens fjärde kapitel (4) analyseras de med metoden funna 

faktorerna. Sammanfattande analys och diskussion avhandlas i kapitel fem (5), vilket följs av studiens 

slutsats i det sjätte kapitlet (6).  
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2 Bakgrund – Sjöfartens val av bränsle 

Bakgrunden avser att ge läsaren en förståelse av de ämnesområden som indirekt berör rapportens 

syfte och frågeställning. Först beskrivs sjöfarten i Östersjöområdet och områdets särskilda 

förutsättningar, därefter utsläpp från sjöfarten och bränslen som används.  Kapitlets två sista delar 

behandlar LBG och hur det framställs samt tidigare forskning om flytande metangas. 

2.1 Östersjöområdets förutsättningar 

Östersjön är ett av världens största bräckta vattenområden, med en ytarea på 420 000 km2 (HELCOM, 

2018b).  Över en tredjedel av Östersjön är grundare än 30 meter, vilket ger en liten total vattenvolym i 

jämförelse med ytarean (HELCOM, 2018b). Avrinningsområdet är fyra gånger större än dess ytarea 

och bebos av 85 miljoner människor (HELCOM, 2018b). Östersjön är relativt avskilt från andra hav 

och de smala passagerna Östersund och Bälthavet är den enda sammankopplingen till Nordsjön. 

Därför tar det cirka 30 år för vattnet i Östersjön att helt bytas ut (HELCOM, 2018b). Havsvatten, med 

högre salthalt och som förbättrar syrehalten i djupa vatten, kommer huvudsakligen in i Östersjön 

under vinterstormar. Sötvatten kommer in via de många floder som mynnar ut i havsområdet. 

På grund av Östersjöns slutenhet och särskilda biologiska mångfald, är havsområdet mycket känsligt 

för miljöpåverkan (HELCOM, 2018b). Både havs-och sötvattensorganismer påverkas av den 

utmanande miljön i form av långa vintrar och det bräckta vattnet (HELCOM, 2018b). Eftersom 

vattenutbytet är mycket begränsat ackumuleras näringsämnen och andra ämnen från 

avrinningsområdet i Östersjön.  Påverkan från landområden, sjöfart och andra aktiviteter till havs 

leder till ett tryck på Östersjön i form av bland annat övergödning, föroreningar, nedskräpning, 

invasiva arter som kommer med fartyg, undervattensljud, fiske samt störd eller förlorad livsmiljö för 

arter (HELCOM, 2018b). Särskilt övergödning är ett stort miljöproblem i Östersjön, där bland annat 

utsläpp av kväveoxider från fartyg är en betydande källa (HELCOM, 2010). Övergödning leder till 

algblomning, grumligt vatten, syrebrist och bottendöd.  

HELCOM, Helsinki Commission, är en organisation som arbetar aktivt i syfte att skärpa regelverken 

kring utsläppskraven för fartyg i Östersjöområdet. Den grundades av de påskrivande parterna för 

Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, vilka är de nio 

Östersjöländerna samt EU. Syftet är att skydda den marina miljön i Östersjön från alla typer av 

föroreningar genom mellanstatligt samarbete (HELCOM, 2019a). HELCOM Baltic Sea Action Plan 

(BSAP) antogs år 2007 av samtliga Östersjökuststater i EU med tidsram fram till 2021, vars mål är att 

arbeta fram strategier för Östersjöområdet kring övergödning, biodiversitet, miljöfarliga utsläpp och 

marin verksamhet. Under 2018 beslutades att BSAP kommer att omarbetas och förlängas eftersom 

man ännu inte uppnått målen, samt att nya riktlinjer skall utarbetas för att uppnå de satta målen 

(HELCOM, 2019b).  

2.1.1 Fartygstrafik i Östersjön 

Runt Östersjön finns nio länder: Danmark, Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, 

Polen och Tyskland. Sjöfarten har haft stor betydelse för att koppla samman länderna och som källa 

för mänsklig försörjning. I Östersjön är trafikintensiteten mycket hög. I Appendix I presenteras en bild 

över trafikläget i Östersjön som påvisar att trafikintensiteten varierar och är som högst i Östersjöns 

västliga och sydliga delar. Det visas vidare att antalet fartygspassager för år 2015 uppgick till ungefär 

85 000 i det som benämns som ”Egentliga Östersjön”. Samma år trafikerade närmare 7900 olika 

större fartyg1 Östersjöområdet. Av dessa var 48 % lastfartyg, 22% tankers och 5,4% passagerarfartyg, 

övriga fartygstyper stod för 24,6%.  Även om fartyg seglar in och ut från Östersjöområdet uppskattas 

att 1500 större fartyg är närvarande i området vid alla tidpunkter (HELCOM, 2018a).  Lastfartyg står 

 
1 Med större fartyg menas här IMO-registrerade fartyg, vilket innebär framdrivna, havsgående handelsfartyg på 100 bruttoton och mer 

(vissa fartyg undantagna) (IMO, 2019c). 
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för överlägset flest seglade sjömil, medan tankers och olika passagerarfartyg seglar knappt hälften så 

mycket respektive (HELCOM, 2018a).  

Östersjön är ett svårt område för fartyg att navigera i. Det beror på dess smala sund, grunda vatten och 

många labyrinter av skär och öar (HELCOM, 2010). Tillsammans med trafikintensiteten leder det till 

en förhöjd risk för olyckor och oljespill. En stor del av trafiken är dessutom tankers som transporterar 

stora mängder olja. I Appendix I går det även att observera farlederna som är framarbetade för 

fartygstrafiken, och att dessa är fundamentala för Östersjöområdet på grund av den höga 

trafikintensiteten som råder. Fartyg över en viss dödvikt behöver följa särskilda farleder och 

trafikseparationer när de trafikerar Östersjöområdet och trafikseparationerna kan ses som en 

trafiksäkerhetshöjande åtgärd och placeras ofta på platser där särskilt hög trafik råder eller i känsliga 

områden med avseende på exempelvis miljö, geografi eller djupgående (HELCOM, 2016).  

Övervakning av trafiken blir då också lättare för myndigheter, och underlättar kontroll av bland annat 

oljeutsläpp. 

2.1.2 Utsläppsregelverk för sjöfarten i Östersjöområdet 

International Maritime Organization, IMO, är ett FN-organ och mellanstatligt samarbete specialiserat 

på säkerhet och på att förebygga skadeverkningar och utsläpp kopplade till sjöfartsnäringen (IMO, 

2019d). Östersjöområdet är av IMO klassificerat som ett särskilt känsligt havsområde, vilket innebär 

att särskilda riktlinjer utarbetas för att skydda området från yttre påverkan (IMO, 2019e). Dessa 

åtgärder omfattar bland annat ruttplanering, krav på informationsinsamling, fartygsutrustning och 

tillgång till radiotjänster. IMO Marpol Annex VI är en konvention som trädde i kraft  2005 och har 

som huvudmål att succesivt minska luftföroreningar orsakade av sjöfarten. Utöver de globala målen 

har även mer inriktade regelverk upprättats i form av ECA-zoner där ytterligare skärpning av 

utsläppsgränser har ägt rum. Östersjöområdet definieras som en sådan ECA-zon. ECA-området i 

Östersjön inkluderar Bottenviken och Finska viken och har sin startpunkt i Skagerak vid 57°44.8' N 

(IMO, 2019a), se figur 1.  

Figur 1 - ECA Östersjöområdet definierat enligt IMO 

 
Källa: Upphovsrättfri bild 

Östersjön är en SECA-zon (SOx Emission Control Area) vilket innebär att kraven på utsläpp från 

svaveloxider (SOx) är hårdare än globalt. Östersjöområdet blev en SECA-zon år 2006 och gränsvärdet 

har justerats nedåt över tid. Sedan 1 januari 2015 är den tillåtna svavelhalten i bunkerbränslen i 

Östersjöområdet 0,1 viktprocent. Rederier kan dock fortfarande använda bränslen med högre 
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svavelhalt, likt HFO, men erfordrar i sådana fall skrubbersystem för att rena avgaserna från svavel 

(Trafikanalys, 2016). 

För att säkerställa efterlevnaden av utsläppsdirektivet utförs bränsleinspektioner. Europeiska 

kommissionen har sammanställt data om bränsleinspektioner som utförts inom SECA-områden 2015-

2016. De visar att närmare 2000 bränsleinspektioner har utförts och att efterlevnadsgraden ligger på 

95% inom EU totalt och 96,4% för Östersjöområdet (Trafikanalys, 2017b). Rapporten visar vidare att 

Transportstyrelsen gjort egna mätningar under 2015-2016 som visar en efterlevnadsgrad på 95,6%, 

baserat på 1023 svavelprover. Av de prover som översteg gränserna, var hälften av en magnitud upp 

till 0,1%. Hantering av överträdelser sker på landsbasis, och bötesbelopp och metoder för bötesfällning 

varierar mellan olika nationer (Trafikanalys, 2017b). 

Från och med 1 januari 2021 kommer Östersjöområdet även vara en NECA-zon, vilket innebär 

strängare krav på utsläpp av kväveoxider (NOx). Till skillnad från svavelutsläpp, som är direkt kopplat 

till halten svavel i bränslet, så beror NOx-utsläppen på flera faktorer, bland annat motortyp, 

förbränningsteknologi och motorbelastning i förhållande till verkningsgrad. Detta medför att 

regelverket har en annan utformning, som presenteras i tabell 1. 

Tabell 1 - Beräkning av NOx-utsläpp enligt tre olika nivåer 

Nivå Fartygs 

tillverkningsdatum 

Total viktad utsläppsgräns [g/kWh] 

n = motorvarvtal [varv/min] 

n < 130 n = 130 – 1999 n ≥ 2000 

I 1 januari 2000 17,0 45·n(-0.2)  9,8 

II 1 januari 2011 14,4 44·n(-0.23)  7,7 

III  1 januari 2016 3,4 9·n(-0.2)  2,0  

Källa: Tabell baserad på MARPOL Annex VI 

Tabell 1 beskriver tillvägagångssättet för att beräkna maximalt tillåtet utsläpp av NOx för olika 

motortyper. Som framgår av tabellen tar NOx-direktivet hänsyn till ett fartygs tillverkningsdatum, där 

äldre fartyg får lägre utsläppsgränser än nyare. Detta skiljer sig från svaveldirektivet, som berör alla 

fartyg lika inom ECA-zonen (Trafikanalys, 2017a). Tillverkningsåret för motorn är avgörande, där 

fartygsmotorer byggda efter 1 januari 2016 kommer behöva uppfylla nivå III (MARPOL Annex VI). En 

illustration av nivåskillnaderna ses i figur 2. 

Figur 2 – NOx-gränsvärde för större motorer med motorvarvtal n<130 varv/min 

 
Källa: Figur baserad på MARPOL Annex VI 
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Två andra verktyg som har utarbetats av IMO inom MARPOL VI är SEEMP (Ship Energy Efficient 

Management Plan) och EEDI (Energi Efficient Design Index). Dessa verktyg är världsomspännande. 

Den förstnämnda berör alla fartyg och den sistnämnda nybyggda (IMO, 2015). EEDI är inriktat mot 

energieffektivisering genom förbättrad fartygsdesign, och har tillämpats för nybyggda fartyg sedan 1 

januari 2013. Från samma datum måste även alla nybyggda handelsfartyg ha en SEEMP. Från 31 

december 2018 påbörjades även datainsamling enligt riktlinjer i SEEMP, där alla fartyg över 5000 ton 

i bruttovikt måste insamla utsläppsdata kring koldioxid och rapportera till sina flaggstater (IMO, 

2019b) med hjälp av IMO DCS (Data Collection System). IMO räknar med att SEEMP och EEDI 

tillsammans kommer att reducera koldioxidutsläpp 10-17% år 2020 och 19-26% 2030 i jämförelse med 

”business-as-usual”, och att detta kommer att leda till stora bränslebesparingar globalt, vilket skapar 

ekonomiska incitament för rederier att samarbeta (IMO, 2019b). Fartygen i Östersjöområdet står idag 

för 2% av sjöfartens globala utsläpp av växthusgaser (HELCOM, 2018a) och trafiktätheten i området är 

hög. 

2.2 Luftutsläpp för sjöfarten 

När ett bränsle antänder i en förbränningsmotor uppstår en specifik utsläppsprofil som är relaterad till 

aktuell bränsletyp, förbränningstemperatur och motorteknik (Stenersen och Thonstad, 2017). Vid 

förbränning av kolbaserade bränslen bildas avgaser som i olika mängd innehåller oönskade 

föreningar. De mest prevalenta utsläppsämnena för sjöfarten är: 

- Koldioxid, CO2 

- Svaveloxider, SOx 

- Kväveoxider, NOx 

- Metan, CH4 

- Partikelutsläpp (sot), PM  

 

Koldioxid och metan är växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. För att kunna 

jämföra olika växthusgasers påverkan på klimatet används GWP, global warming potential, som är ett 

index för att jämföra växthusgasers potens. Metan är en potent växthusgas med ett GWP på 21, vilket 

innebär att ett kilogram metan har samma påverkan på klimatet som 21 kilogram koldioxid (Sweco, 

2009). Fokus i Östersjöområdet har hittills varit att reducera avgasutsläppen av svavel (SOx) och på 

2000-talet även kväveoxider (NOx) (HELCOM, 2018a). Svaveloxider påverkar människors hälsa 

negativt och ger upphov till försurning av miljön (huvudsakligen på land). Utsläpp av kväveoxider 

bidrar till försurning, övergödning och smog, samt bidrar till bildandet av marknära ozon. Utsläpp av 

svaveldioxid är den främsta orsaken till försurning av mark och vatten i Sverige (Sweco, 2009). 

Partikelutsläpp är skadliga för människors hälsa och kan bidra till global uppvärmning. Partiklarna 

kommer dels från direkta utsläpp, dels bildas partiklar sekundärt av svavel- och kväveoxider (IMO, 

2016b).  

 

Figur 3 visar sjöfartens luftutsläpp i Östersjöområdet för år 2006-2015 och en tydlig dipp syns i 

svavelutsläppsnivåerna år 2015, då gränsen skärptes till 0,1 viktprocent. 
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Figur 3 - Utsläpp för sjöfartstrafik i Östersjöområdet 

 
Källa: Johansson och Jalkanen (2016), med tillstånd att använda 

Vidare indikeras i Figur 3 att koldioxidutsläppen från sjöfarten i Östersjöområdet de senaste tio åren 

legat omkring 15 000 kiloton årligen, trots att sjötransporterna av varor ökat 23 % under samma 

period (HELCOM, 2018a). Den sänkning som kan ses för partikelutsläpp är en konsekvens av bytet till 

renare lågsvavliga bränslen då gränsvärdet skärptes till 0,1 viktprocent.  

2.3 Bränslen inom sjöfartsnäringen 

Inom sjöfartsnäringen finns ett antal bränslen som antingen används eller är under utveckling. De 

etablerade är traditionella fossila bränslen som används i stor utsträckning, hit hör restolja (HFO), 

marin gasolja (MGO) och marin dieselolja (MDO). I dagsläget är sjöfarten beroende av fossila 

drivmedel eftersom dessa har en hög relativ energitäthet, enkla lagringskrav samt en 

världsomspännande infrastruktur för bunkring, vilket gör att tillgängligheten av fossilt drivmedel i 

princip är obegränsad (Fossilfritt Sverige, 2019).  

Bränslen som är under framväxt är LNG och hybridbränslen som ULSFO, ultra-low sulphur fuel oil, 

som har en renare utsläppsprofil, men som kräver en anpassning av teknik och har en begränsad 

tillgänglighet (HEC, 2018). ”Nya bränslen” ¨syftar bränslen som inte används i sjöfarten idag, utan 

som är på ett utvecklingsstadium där mer forskning och tester erfordras, se figur 4.  

Figur 4 – Kartläggning av bränslen inom sjöfartstransport 

Källa: Figur baserad på HEC (2018) 
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Vilken kategori av bränslen i figur 4 som väljs av ett rederi, är kopplat till det specifika områdets 

förutsättningar och regelverk. Den internationella sjöfartens huvudsakliga drivmedel utgörs idag till 

84% av HFO, 14% av lättare så kallade destillat, såsom MGO och MDO. Endast 2% utgörs i dagsläget 

av andra drivmedel, likt LNG (Fossilfritt Sverige, 2019). Det finns också bränslen mellan HFO och 

destillat med lägre svavelinnehåll än 0,1 viktprocent som brukar benämnas ”hybridbränsle” som blivit 

alltmer vanligt (Trafikanalys, 2016).  

I en undersökning som Svensk Sjöfart utfört bland svenska rederier framgår att 92% av det flytande 

bränslet som inrapporterades av rederier i Östersjön var hybridbränsle med en svavelhalt på 0,1% 

(Trafikanalys, 2016). Hybridbränslen är en kombination av MDO eller MGO och tjockolja (HFO), och 

benämns ibland som ”ECA-bränsle”. Trafikanalys (2017b) menar att denna bränsleförändring har 

kostat svenska rederier 700–900 miljoner SEK årligen. 

2.4 Biogas, LBG och LNG 

LBG och LNG är båda flytande bränslen som i huvudsak består av metan. LBG framställs av 

uppgraderad biogas och är ett förnybart bränsle, medan LNG kommer från naturgas och är ett fossilt 

bränsle. LBG kan likställas med LNG i flera av dess användningsområden, tack vare dess snarlika 

kemiska sammansättning (Stockholms stad, 2017). En av skillnaderna mellan bränslena är att LBG 

vanligtvis har en högre metanhalt än LNG, och hur stor denna skillnad är varierar med 

framställningsprocesser och bränsleursprung. Metanhalten i LNG är vanligtvis omkring 90%, medan 

LBG endast innehåller metan och har en renhet på 97% eller mer (Tybirk et al, 2017). Förutom metan 

innehåller LNG även andra kolväten som propan, butan, tunga alkaliska ämnen och kväve.  

2.4.1 Förbränning av metan 

Metan är det enklaste kolvätet med endast en kolatom per molekyl, vilket bidrar till en ren 

förbränningsprocess i jämförelse med tyngre kolväten, se formel 1 nedan. 

Formel 1 - Förbränning av metan, förenklad ekvation 

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O 

Vid ett optimalt förbränningsscenario ges en kraftig reduktion av oönskade utsläppsföreningar 

gentemot förbränning av tyngre kolväten. Metans enkla kemiska struktur bidrar till att partikel- SOx- 

och NOx-utsläpp hålls jämförelsevis låga.  

Den relativt sett simpla molekylära strukturen medför också att metan är gasformig vid 

rumstemperatur. Ett bränsle i gasform har lägre energitäthet än ett flytande bränsle, vilket medför att 

ett gasfordons bränsletankar erfordrar långt högre relativ volymkapacitet för att uppnå användbar 

energimängd, även om viss trycksättning av tanken används. 

2.4.2 Biogas och LBG i Sverige och i Östersjöområdet 

Biogasanvändningen skiljer sig mellan olika länder i Östersjöområdet, vilket har inverkan på 

möjligheterna att producera LBG. De flesta länder i Östersjöområdet använder biogas till elektricitet 

och uppvärmning i första hand, vilket bidrar till att en mindre andel av gasen uppgraderas till hög 

metanrenhet (IAE Bioenergy, 2018). Tyskland har överlägset högst biogasproduktion i Östersjöns 

närområde och år 2017 var den tyska biogasproduktionen cirka 100 TWh, jämfört med Sveriges 

produktion på 2 TWh (IAE Bioenergy, 2018). Tysklands produktion härrör dock i första hand från 

rötning av odlade grödor på över 8000 jordbruksanläggningar. Denna diversifiering av 

produktionsanläggningar medför att den tyska gasen i första hand används för elektricitet och värme 

och att den faktiska mängd som uppgraderades till fordonsbränsle var ungefär lika stor som i Sverige 

år 2014 (IAE Bioenergy, 2015). I Sverige används idag 90% av den uppgraderade gasen som drivmedel 

i gasfordon (Energimyndigheten, 2018). Trenden att förädla biogas har ökat i Sverige de senaste åren, 

då allt mer används till fordonsbränsle samtidigt som en allt mindre mängd biogas används till 

exempelvis uppvärmning (Energimyndigheten, 2018)   
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Av de 2068 GWh svensk biogas som producerades 2017, gick ungefär 65% till uppgradering 

(Energigas, 2018b). Totalt producerades 52 GWh LBG, motsvarande drygt 3500 ton, samma år. 

(Energimyndigheten, 2018). Figur 5 nedan, beskriver trenden så som den sett ut i Sverige de senaste 

åren.  

Figur 5 – Biogasanvändning i Sverige 2005–2015 

 
Källa: Energigas (2018b) 

Figur 5 visar på att uppgradering av gas blir allt vanligare i Sverige, vilket möjliggörs av att storleken 

på biogasanläggningarna i Sverige i genomsnitt är större än i exempelvis Tyskland (IAE Bioenergy, 

2015). 

Biogas produceras dels i biogasanläggningar, där i första hand olika typer av organiskt material rötas, 

dels på deponier (Energimyndigheten, 2018). I Sverige är de vanligaste substraten olika typer av avfall 

såsom avloppsslam, källsorterat matavfall, avfall från livsmedelsindustrin och gödsel. Även i Danmark 

och Tyskland står avfallsslam och avfall från jordbruket (gödsel och energigrödor) för störst del till 

biogasproduktionen (IAE Bioenergy, 2018). För att kunna använda biogas som fordonsbränsle krävs 

det att gasen uppgraderas till en högre metanrenhet, så kallad uppgraderad biogas. Rå biogas 

innehåller vanligtvis 60–70% metan och resten koldioxid (30-40%), samt små mängder svavelväte och 

vattenånga (Energimyndigheten, 2018). För fordonstillämpningar erfordras en renhet på 97% metan 

eller mer. LBG, flytande biogas, tillverkas av uppgraderad biogas genom nedkylning till ~-162 °C i en 

förvätskningsanläggning. Processen för att framställa LBG av biogas beskrivs i figur 6. 

Källa: Figur baserad på Tybirk et al (2017) 

Rå biogas 

(CH4, 
CO2,CH2, H2S, 
H2O, N2 etc.)
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Figur 6 - Framställningsprocess LBG 
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I reningssteget avlägsnas de olika orenheterna som finns i den råa biogasen i form av bland annat H2S, 

svavelväte, vilket kan göras med bland annat kolfilter eller skrubbers (Tybirk et al., 2017). Detta följs 

av uppgraderingssteget, där det huvudsakligen är koldioxiden som avlägsnas. Tybirk et al (2017) visar i 

sin rapport att det finns en rad olika metoder för att avlägsna koldioxiden från den renade biogasen, 

och att dessa metoder har olika för och nackdelar ekonomiskt och tekniskt. Några av uppgraderings-

teknikerna på marknaden är absorption i vatten (vattenskrubberteknik), membranseparation, 

adsorption (PSA-teknik), kemisk absorption och kryogen rening (Energikontor Sydost, 2017). Sveriges 

enda LBG-anläggning i Lidköping använder sig av vattenskrubberteknik, som följs av ett poleringssteg 

för att uppnå rätt gaskvalitet för förvätskning (Tybirk et al, 2017). Den största anläggningen för LBG-

produktion i Östersjöområdet finns i Trondheim och där används istället kemisk absorption som 

uppgraderingsteknik (Energikontor Sydost, 2017). Energikontor Sydosts rapport (2017) beskriver 

vidare att gaskvaliteten efter uppgradering och innan förvätskningssteget behöver uppfylla: 

- Koldioxidhalt <50 ppm 

- Vattenhalt < 1 ppm 

- Svavelvätehalt <4 ppm 

De vanligaste förvätskningsprocesserna är i dagsläget Brayton-processen och MR-processen, där den 

förstnämnda används på exempelvis Air Liquides anläggning i Lidköping. Ytterligare förvätsknings-

tekniker existerar och har olika för- och nackdelar. Tybirk et al (2017) hävdar att ett antal nya 

förvätskningstekniker är på teststadiet och att kostanden för de olika teknikerna är svåra att jämföra, 

bland annat på grund av att mognadsgraden skiljer sig åt. Efter förvätskningssteget av den 

uppgraderade gasen blir volymen 1/600 i jämförelse med gasform. Densiteten för LBG uppgår till 

ungefär 0,45 ton/m3 (Transportstyrelsen, 2018) och förvaring i tryckkärl erfordras. 

2.5 Tidigare forskning om flytande biogas 

I avsnittet redogörs för tidigare forskning kring utmaningar och möjligheter för flytande metangas 

som bränsle för sjöfarten. En kort inledning beskriver kartläggningar av LNG för sjöfart för att därefter 

gå in på litteratur kring flytande biogas, LBG.  

Mycket av den forskning och litteratur om flytande metangas är centrerat kring LNG. Litteraturen 

rörande förnybart flytande metan omfattar bio-LNG och flytande biometan (LBM), inom vilka LBG 

också ingår, men som är ett något bredare begrepp där fler typer av förnybart flytande metan med 

andra ursprung och framställningsmetoder innefattas. LNG såväl som bio-LNG, LBM och LBG kan 

alla definieras som flytande metangaser, där metanrenheten kan variera beroende på ursprung och 

framställningsmetod (Tybirk et al, 2017). 

För studier kring LNG finns något mer litteratur eftersom utvecklingen nått längre än för LBG. 

Anledningen till att även dessa tas upp här är att LNG och LBG har flera beröringspunkter. Sweco 

(2009) kartlägger möjligheterna att använda LNG som fartygsbränsle i Sverige för att uppfylla de 

striktare utsläppsregler som vid denna tidpunkt var på väg i Östersjön och Nordsjön. Man konkluderar 

att det finns ekonomiska incitament för LNG om priset höjs för dieselbränslen med lägre svavelhalt. 

Vidare visar Sweco (2009) att optimering av leveranskedjan är nödvändig för att hålla nere 

kostnaderna för LNG, och därmed göra LNG mer konkurrenskraftigt. Bunkring med läktring måste 

dessutom kunna erbjudas. Även i andra områden har genomförbarheten för LNG som fartygsbränsle 

undersökts, bland annat av IMO (2016b) i Nordamerika och av Meiren-Paul et al. (2017) i Australien. 

Båda studierna finner att det finns fördelar med LNG som bränsle, speciellt miljöfördelar och 

kontinenternas tillgängliga naturgastillgångar. Vidare menar studierna att det finns potentiella 

ekonomiska fördelar gentemot olja, i form av lägre pris på LNG jämfört med oljebränslen och 

potentiellt lägre kostnader för att uppfylla miljökrav i ECA-zoner. Meiren-Paul et al (2017) beskriver 

utmaningarna som bunkringsinfrastrukturen och att det behövs stöd för att initiera ”early adoption”. 

Hsieh och Felby (2017) identifierar däremot LNG som ett hot mot biobränslen, eftersom det blivit ett 
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alltmer populärt svar på skärpta utsläppsregleringar, men eftersom det är fossilt så är det inte den 

fullständiga lösningen på utsläppsutmaningarna inom sjöfarten. 

Utbudet av studier om användning av LNG och LBG som bränsle i sjöfarten är mycket begränsat, 

särskilt vad gäller LBG. Litteraturen på området beskriver främst att det behövs mer forskning och 

erfarenhet kring användning av biobränslen i fartygsmotorer (Ecofys, 2012; Hsieh och Felby, 2017). 

Enligt Ecofys (2012) är R&D-projekt som undersöker möjligheterna att använda biobränslen främst 

initiativ av onoterade företag som testar på fartyg i drift, vilket också gör att informationen om 

projekten är begränsad. Man menar att mer forskning behövs om de tekniska osäkerheterna och 

effektiviteten hos biobränslen i fartyg.  

En utmaning som lyfts fram i litteraturen kring flytande biometan är att tillgången på biomassa eller 

råmaterial till produktion av biobränslen är begränsad. Ecofys (2012) undersöker potentialen för 

biobränslen inom sjöfartsnäringen och finner att det vid tiden för undersökningen fanns en begränsad 

tillgång på biomassa för ”biometan”. Även Gilbert et al (2018) finner råvarubegränsningar för ”bio-

LNG”. 

En annan utmaning lyfts fram av Tybirk et al. (2018), som undersöker marknadssituationen för LBM, i 

form av flytande uppgraderad biogas. Författarna konkluderar att en utmaning för att öka både 

produktionen av LBM och användningen av LBM i sjöfartsindustrin är att sektorerna inte har en 

gemensam marknad. Detta eftersom biogasproduktionen huvudsakligen är lokal, medan inköp av 

sjöfartsbränslen är en global marknad där bland annat LNG produceras och säljs internationellt.  Både 

Ecofys (2012) och Hsieh och Felby (2017) hävdar att mer investeringar behövs till bränsleleverantörs-

kedjan för att introducera bio-LNG, men att det är lovande som bränsle för nya fartyg.  

Potentialen för flytande metan som bränsle för sjöfarten beskrivs i litteraturen huvudsakligen som 

miljömässig, men flera studier pekar på att läckaget av metan vid användning av bio-LNG/LBM/LBG i 

fartyg måste begränsas. Kågesson och Jonsson (2012) finner att för användning i fartyg måste läckaget 

av metan hållas på låg nivå, annars blir klimateffekten försämrad än om biogasen används i tunga 

vägfordon. Även Gilbert et al (2018) som undersöker utsläpp från olika sjöfartsbränslen över deras 

hela livscykler finner att bio-LNG:s potential att ge markanta bidrag till att minska koldioxidutsläppen 

beror på om man kan hålla nere metanutsläppen både under tillverkning, transport och vid drift. 

När det gäller utsläpp finns flera studier som visar LBG:s potential att kraftigt minska utsläppen av 

växthusgaser relativt andra sjöfartsbränslen. Bengtsson, Fridell och Andersson (2012) har undersökt 

livscykelutsläppen för HFO, MGO, RME, BTL, LNG och LBG under ett simulerat scenario av en Ro-

pax-färja mellan Gotland och fastlandet och finner att LBG i förbränningsfasen har en betydligt lägre 

utsläppsnivå av koldioxid än LNG, samtidigt som övriga poster är snarlika bränslena emellan. Brynolf, 

Fridell och Andersson (2014) jämför bränslena HFO, LNG och LBG och utsläppkaraktäristiken dem 

emellan och finner att samtliga av de undersökta bränslena leder till lägre GWP, Global Warming 

Potential. Vidare påpekas återigen att GWP-ekvationen för LBG påverkas av metangenomsläpp under 

förbränningsfasen. 

Flera undersökningar pekar på potentialen att blanda in biobränslen i traditionella fartygsbränslen 

(Ecofys, 2012; Hsieh och Felby, 2017; Tybirk et al, 2018). Sweco (2009) skriver att användningen av 

LNG som fartygsbränsle möjliggör på sikt inblandning av LBG, men för att helt ersätta LNG med LBG 

fordras storskaliga produktionsanläggningar för biogas. 

Sammanfattningsvis omfattar den litteratur som syftar till att göra bredare kartläggningar av 

bränslens potential och utmaningar flera olika biobränslen (Ecofys, 2012; Hsieh och Felby, 2017) eller 

undersöker genomförbarheten för LNG (Sweco, 2009; IMO, 2016b; Meiren-Paul et al. 2017). Sweco 

(2009) har undersökt och kartlagt LNG för fartygsdrift i Sverige, men för LBG finns inte motsvarande 

studie.  
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De rapporter som berör flytande biometan eller LBG menar att bränslet är framtida teknologi, och 

LBM/bio-LNG avhandlas därför i mycket begränsad utsträckning i rapporterna (Ecofys, 2012; Hsieh 

och Felby, 2017). Analyserna och slutsatser som dras är inte heller specifika för LBG, eller berör endast 

LBG mycket begränsat. En kartläggning av LBG som bränsle för sjöfartsbranschen kan därför ses som 

ett relativt outforskat område. Ingen litteratur har hittats som kartlägger LBG som sjöfartsbränsle i 

Östersjöområdet, varför en sådan analytisk kartläggning kan bidra till att förbättra kunskapsläget.  
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3 Metod 

I detta avsnitt redogörs för studiens arbetsgång och val av metod. Därefter beskrivs mer utförligt olika 

delar av studien: litteraturstudien, PESTLE-analysen, intervjustudien, strukturering av faktorer och 

till sist SWOT-analysen.  

Projektarbetet inleddes med att rikta in datainsamlingen efter rapportens syfte och frågeställningar. 

För att skapa en kunskapsgrund att arbeta utifrån inhämtades litteratur och rapporter på området. 

Bakgrundsinformation kring flytande metangas och sjöfart sammanställdes. I denna sammanställning 

ingick bland annat kemisk sammansättning av metangasbränslen, regelverk och introduktion till 

sjöfarten i Östersjön och fartygsbränslen. Dessa delar var grundläggande för att fortgå med rapportens 

senare delar, men berörde endast indirekt rapportens frågeställningar. Detta medförde att de 

placerades i ett separat avsnitt (2), kallat Bakgrund.  

Nästa steg var att sammanställa en övergripande bild av sjöfartens utmaningar i Östersjöområdet. En 

helhetsbild av förutsättningarna är grundläggande för att förstå de utmaningar fartygstrafiken står 

inför i framtiden, samt i vilken utsträckning LBG är en del av lösningen. Som en del av det inledande 

arbetet undersöktes även användningen av LBG i sjöfartsnäringen i Östersjöområdet idag samt i andra 

områden. Detta var viktigt för att förstå om det finns någon praktisk erfarenhet att basera studien på.  

3.1 Val av metod 

Syftet med uppsatsen är att utföra en sammanställande kartläggning kring vilka möjligheter och 

hinder som finns för att använda LBG i sjöfartsbranschen i Östersjöområdet. Eftersom det inledande 

arbetet visade att LBG i dagsläget inte används inom sjöfartsnäringen varken i Östersjön eller någon 

annanstans, finns inga praktiska exempel där LBG används i sjöfartsnäringen att basera studien på. 

Tester har utförts av till exempel Furetank, och en möjlighet hade varit att göra en detaljstudie av den 

erfarenheten, men syftet med uppsatsen avser en bred kartläggning av möjligheter och hinder för LBG. 

Därför valdes en litteraturstudie som grund för att identifiera problem- och potentialområden för LBG 

i Östersjön. Utifrån litteraturen identifierades och kartlades faktorer som påverkar området ”LBG som 

bränsle för sjöfart i Östersjöområdet”. Kartläggningen har utförts med hjälp av PESTLE-metoden för 

att identifiera faktorer. PESTLE är en strategisk analysmetod som används i syfte att ge en grundlig 

uppfattning om den externa omgivningen där en organisation verkar, där man utgår från sex områden 

för att identifiera faktorer (Islam och Mamun 2017). För att komplettera litteraturstudien gjordes även 

en intervjustudie med aktörer. Faktorerna har sedan analyserats genom en så kallad SWOT-analys för 

att svara på frågeställningarna.  

Både PESTLE och SWOT är metoder som används inom företagsledning men även inom strategisk 

planering för andra områden. Metoderna lyfts fram som särskilt användbara för att analysera hållbar 

planering och implementering av förnybara energikällor (Islam och Mamun 2017). Inom litteraturen 

finns flertalet studier som använder PESTLE och SWOT var för sig eller i kombination för att 

undersöka strategier för förnybara energikällor. Zalengera et al (2014) utför en PESTLE-analys för att 

undersöka faktorer som håller tillbaka utvecklingen av förnybara energikällor i Malawi. Marokovska, 

Taseska och Pop- Jordanov (2009) använder SWOT-analys for att analysera den makedonska 

energisektorn för att skissa på framtida steg mot en hållbar energiutveckling. Hsieh och Felby (2017) 

använder SWOT för att analysera sjöfartsbränslen från biomassa.  

Srdjevic, Bajectic och Sredjevic (2012) skriver att synergin mellan SWOT och PESTLE ger en mer 

omfattande och korrekt analys av ett komplext system, och använder en kombinerad PESTLE/SWOT-

metod för att identifiera interna och externa faktorer som påverkar ett givet vattensystem. Även Islam 

och Mamun (2017) använder en kombinerad PESTLE/SWOT-metod för att analysera möjligheter och 

utmaningar för att implementera förnybara energikällor i ö-länder. En kombination av dessa två 

metoder har därför valts som ansats i denna uppsats för att kartlägga faktorer, samt analysera 

möjligheter och hinder för LBG som bränsle för sjöfartsnäringen i Östersjöområdet.  
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3.2 Litteraturstudie 

Kartläggningen har huvudsakligen gjorts genom en litteraturstudie. Syftet med litteraturstudien var 

att identifiera faktorer som påverkar LBG som bränsle för sjöfartsnäringen i Östersjöområdet.  

Datainsamlingen har gjorts via databaser. Databaser som använts är ScienceDirect, Google Scholar 

och ResearchGate. Även Google-sökningar har använts. Sökningarna har gjorts på sökord som 

LBG/liquid biogas, LNG, shipping och IMO. Initialt lästes ett nittiotal källor igenom, varav 18 

forskningsartiklar och 22 rapporter. Övriga källor är huvudsakligen tidskriftsartiklar, dokument från 

offentliga organ på statlig eller internationell nivå (till exempel reglering) samt internetkällor. När det 

gäller internetkällor används näst intill uteslutande källor från offentliga organ på statlig eller 

internationell nivå (exempelvis myndigheter, IMO eller EU) samt branschorganisationer. 

Anledningen till att även LNG inkluderats i sökningarna är för att bränslet i många praktiska 

sammanhang är jämförbart med LBG. Till detta tillkommer att forskningen som gjorts kring flytande 

metanbränslen i många fall är begränsad till LNG. Av detta skäl har det varit av vikt att använda en 

bottom-up systematik i kartläggningen, i syfte att ge läsaren en grundläggande förståelse för vad som 

kan anses vara ett relativt outforskat område. 

I och med att litteratur utgör en stor del av rapportens grund har det varit av stor vikt att tillämpa 

källkritik. Detta har gjorts genom att välja källor med hög tillförlitlighet där författaren/avsändaren är 

tydlig. I första hand ska publikationen vara faktagranskad, till exempel forskningspublikationer eller 

rapporter från offentliga organ/myndigheter (Kategori 1). I andra hand rapporter från 

branschorganisationer eller andra, populärtidskriftsartiklar och internetkällor (Kategori 2). I dessa fall 

har informationen använts om den kunnat valideras mot en annan källa. Den principiella 

uppdelningen av källor kan ses i tabell 2 nedan. 

 
Tabell 2 - Källkategorier 

Kategori 1 Kategori 2  

Forskningspublikationer  Rapporter från 

branschorganisationer  

Rapporter från offentliga 

organ (FN, IMO, EU) 

Rapporter utan tydlig 

verifierbar metodik 

Övriga källor med 

verifierbar vetenskaplig 

grund 

Populärtidskriftsartiklar 

 Internetlänkar 

 

Litteraturen screenades för att identifiera faktorer som påverkar det undersökta området, LBG som 

bränsle inom sjöfartsnäring i Östersjöområdet. För att fånga upp alla viktiga aspekter har PESTLE-

metod använts vid kartläggningen. Detta för att ha ett verktyg för att fånga upp områden som är 

sammantaget uttömmande. Kategorierna för PESTLE-analys är ”Politiska”, ”Ekonomiska”, ”Sociala”, 

”Tekniska”, ”Lagstiftande” och ”Ekologiska”. PESTLE är en välkänd metod som används inom 

strategisk planering, som kan användas för att förstå marknadstillväxt, affärsposition, potential eller 

inriktning inom ett specifikt område. Kategorierna beskrivs närmare nedan i tabell 3. 
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Tabell 3 – Beskrivning av PESTLE-kategorier 

Politiska: Politiska faktorer representerar den utsträckning eller det sätt som politiska åtgärder 

påverkar området. Exempel på politiska faktorer är politiska mål och strategier och beskattning. 

Ekonomiska: Ekonomiska faktorer inverkar på hur organisationer gör affärer och hur lönsamma de 

är, till exempel råvarupriser, investeringskostnader, valutakurser, räntekostnader och förväntad 

tillväxt. Även kostnad jämfört med andra teknologier (konkurrenskraft) kan ingå i denna kategori.  

Sociala: Sociala och kulturella faktorer hänger samman med de möjliga aktörerna. Exempel är 

inställning till förnybara energikällor, förändringsvilja och efterfrågan. 

Tekniska: Kategorin avser faktorer som är hänförliga till teknik som till exempel kapacitet, tekniska 

metoder och forskning och utveckling.  

Lagstiftande: Kategorin avser de lagar och regleringar som omfattar det undersökta området. 

Ekologiska: Kategorin omfattar faktorer hänförliga till miljö och omgivning, till exempel 

energiförbrukning, utsläpp, naturkatastrofer, naturresurser.  

Källa: Segura, Morales och Somolinos (2017), Islam och Mamun (2017) 

För att PESTLE-analysen inte skulle bli för snäv utökades definitionen av det undersökta 

fokusområdet till flytande metangas som bränsle inom sjöfartsnäringen. Detta bedömdes som viktigt 

för att inte missa relevanta faktorer eftersom flera faktorer är gemensamma för flytande metangas, där 

utvecklingen för LNG nått längre och det finns begränsade operativa data för LBG i sjöfartsbranschen. 

Att utöka det undersökta området har även gjorts av Segura, Morales och Somolinos (2017) som utför 

en strategisk analys av tidvattensenergi men utökat området till hela havsenergiindustrin, med särskilt 

fokus på tidvattensenergi när de utför PESTLE-analysen.  

3.3 Intervjustudie 

Syftet med intervjustudien har varit att bekräfta och komplettera de faktorer som identifierats genom 

litteraturstudien. Intervjuerna gjordes med delsyftet att öka kartläggningens robusthet, vilket har setts 

som viktigt då området sjöfart och LBG är relativt outforskat. Segura et al (2017) lyfter fram att 

identifiering av det som driver förändring, hjälper till att fokusera på de viktigaste PESTLE-faktorerna 

som har högst prioritet. Utan att förstå vad som driver förändring, argumenterar författarna, kan man 

inte fatta rätt beslut eller vidta effektiva åtgärder. Ett delmål med intervjuerna har därför varit att 

bidra till att identifiera särskilt viktiga faktorer och att få ytterligare material till analysdelen av 

rapporten. Intervjustudien har genomförts med aktörer i sjöfartsbranschen. Aktörernas synvinkel har 

även fått en egen faktor under Sociala kategorin i PESTLE-analysen. Med aktörer avses: 

- Rederier 

- Biogasproducenter 

- Myndigheter med ansvar för sjöfarten 

- Branschorganisationer inom sjöfart och LBG 
 

Tabell 4 nedan, redogör för de aktörer som intervjuats. 
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Tabell 4 – Intervjuade aktörer 

Rederier Biogasproducenter Myndigheter  Branschorganisationer 

Destination Gotland Tekniska Verken Transportstyrelsen Energigas Sverige 

Viking Line Gasum Sjöfartsverket Svensk sjöfart/Sweship 

Stena AB  Energimyndigheten Wallenius Marine 

Veritas Tankers    

Furetank    

 

LBG-producenten Air Liquide har kontaktats via mail och telefon, men intervjukontakt har inte 

kunnat etableras. 

För rederier har ett urval av rederier som har verksamhet i Östersjöområdet selekterats. Målet med 

urvalet har varit att få med rederier som både har passagerar- respektive fraktfartyg samt stor 

verksamhet i Sverige. Anledningen till det senare är att svenska rederier har generellt kommit längre i 

omställningen mot fartyg drivna av flytande metanbränslen. Det har varit av vikt att i intervju-

processen även inkludera myndigheter, branschorganisationer och biogasproducenter för att på ett 

adekvat sätt bredda det inhämtade informationsperspektivet. 

Intervjuerna är gjorda på telefon och intervjuobjekten har godkänt att namn publiceras. Intervjuerna 

har varit semi-strukturerade, vilket innebär att en lista med frågor har använts men avvikelser och 

tillkommande frågor har ställts eftersom den intervjuade haft spelrum att svara hur personen vill. 

Bryman (2012) redogör för att frågor kan vara öppna eller stängda. Öppna frågor ger intervjuobjektet 

möjlighet att svara hur den vill, medan stängda frågor ger den intervjuade bestämda alternativ som 

den kan välja ett svar från. Enligt Bryman (2012) är fördelarna med öppna frågor att intervjuobjektet 

kan svara på eget sätt och att man kan få ovanliga svar som intervjuaren inte tänkt på. Dessutom 

föreslås inte några svar, vilket inte styr intervjuobjektet att svara en viss sak, som leder till att man kan 

få intervjuobjektets kunskap och förståelse om problemet. Bryman (2012) beskriver att nackdelarna är 

att öppna frågor tar mer tid att administrera eftersom svaren ofta blir längre, svårigheter att ”koda” 

eller tolka svaren samt att skriva ner ord för ord vad den intervjuade säger. Eftersom syftet med 

intervjuerna varit att komplettera och bekräfta faktorerna har öppna frågor bedömts som mest 

lämpliga för att dels öppna upp för andra faktorer som inte litteraturen gett svar på samt att inte styra 

intervjuobjektet till de faktorer som identifierats genom litteraturstudien. För att motverka 

nackdelarna med öppna frågor har antalet frågor varit få. Intervjuerna har också spelats in, för att 

kunna gå igenom svaren flera gånger. 

3.4 Urval och identifiering av faktorer 

Samtliga faktorer som identifierats genom litteraturstudien och intervjuerna jämfördes mot tidigare 

forskning. Därefter jämfördes faktorerna mot rapportens syfte och frågeställningar för att sedan 

analyseras i avsnitt 4. 

Vissa faktorer passar in i flera kategorier. I dessa fall har viss bedömning utförts för att placera dem i 

en av kategorierna. Konkurrens om LBG mellan branscher skulle till exempel kunna placeras i både 

”Ekonomiska faktorer” och ”Politiska faktorer” men har placerats i den ekonomiska kategorin 

eftersom det är konkurrens om en begränsad resurs, även om den i hög grad även kan påverkas av 

politiska beslut.  

På grund av uppsatsens omfattning och tidsbegränsning, har inte alla möjliga faktorer som skulle 

kunna påverka val av bränsle kunnat undersökas. Till exempel omfattas inte hur besättningens 

arbetstid eller storlek påverkas eller om skillnader föreligger i fartygsunderhåll, marschhastighet, 

utbildningskostnader, regelverk för infrastruktur och etablering av infrastruktur (till exempel 

tillståndsprocesser). Rapporten inriktar sig främst på de övergripande faktorer som skulle kunna 
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påverka vid ett strategiskt val att använda LBG, medan faktorer som behöver undersökas närmare vid 

en implementering av LBG har utelämnats. 

3.5 SWOT-analys 

Analysen av de kartlagda faktorerna utfördes med hjälp av en kombinerad PESTLE/SWOT-analys, 

detta för att på ett tydligt sätt analysera faktorerna och sedermera kunna svara på rapportens 

huvudfrågeställning. SWOT-analys är en utbredd strategisk analysmetod som används för att urskilja 

”Styrkor (S)”, ”Svagheter (W)”, ”Möjligheter (O)” och ”Hot (T)” inom ett specificerat område. Enligt 

Pickton och Wright (1998) består SWOT-analysen av huvuddelarna interna och externa faktorer, vilket 

illustreras i figur 6 nedan. 

 

 

SWOT-analysen är förordad för dess enkelhet och praktikalitet, men Pickton och Wright (1998) skriver 

att SWOT riskerar att leda till strategiska fel ifall den används för förenklat, och att en mer detaljerad 

analys genom användning av kompletterande ramverk kan kompensera SWOT-analysens brister. 

Srdjevic et al (2012) skriver att ett av de mer populära tillvägagångssätten för att få bukt med SWOT-

analysens nackdelar är en kombinerad PESTLE/SWOT. De beskriver att en sådan kombinerad analys 

ofta genomförs i två steg, där det första steget analyserar området och identifierar och kategoriserar de 

påverkande faktorerna, medan det andra steget tar fram rekommendationer för att förbättra området, 

d.v.s. hur man ökar styrkor, eliminerar svagheter, tar fördel av möjligheter och minskar hot.  Terrados, 

Almonacid och Hontoria (2005) finner att SWOT-analys är ett effektivt verktyg för att lägga en grund 

för att diagnostisera nuvarande problem och skissa på framtida åtgärder för energiplanering av 

förnybar energi. 

I denna rapport används SWOT-analys för att svara på rapportens huvudfrågeställning, genom att 

kartlägga vilka av de identifierade faktorerna är möjligheter eller hot för LBG i sjöfartsbranschen i 

Östersjön. I SWOT-analysen delas interna och externa faktorer upp som att interna faktorer är 

specifika för LBG, medan externa faktorer antingen påverkas av omgivningen eller även rör andra 

bränslen. SWOT-analysen används därefter som grund för att svara på de formulerade 

frågeställningarna. 

  

Ext. 

 

Int. Svagheter (W) 

Hot (T) Möjligheter (O) 

Styrkor (S) 

Figur 7 – Principiell skiss av SWOT 



18 

 

4 Strategisk kartläggningsanalys 

Målet med detta avsnitt är att skapa en förståelse för de utmaningar och möjligheter som finns genom 

att öka den generella kunskapsnivån inom området LBG och Östersjöns sjöfart. I detta kapitel 

redogörs för de faktorer som genom litteraturstudien och intervjuerna identifierats som särskilt 

betydelsefulla för utvecklingen mot användning av metan som energibärare i Östersjöområdet, där 

nuvarande och kommande LNG-drivna fartyg utgör grunden för LBG:s potential. 

Inom varje PESTLE-kategori har de identifierade faktorerna indelats och kommer i detta avsnitt att 

presenteras och analyseras. I tabell 5 presenteras de faktorer som identifierats i studien för respektive 

kategori. 

Tabell 5 – PESTLE-kategorier och identifierade faktorer 

 

Presentationen och ordningen av PESTLE-kategorierna har i rapporten anpassats för att ge god 

läsbarhet. Varje faktor inleds med en introduktion och avslutas med en sammanfattning, där dess 

relevans i förhållande i till rapportens frågeställning tydliggörs. Nedan redogörs för hur faktorerna har 

identifierats inom varje kategori. 

Tekniska faktorer 

För LBG är produktionskapacitet av LBG och bunkringsinfrastruktur centralt att analysera, vilket 

bekräftades av både intervjuade rederier och litteratur. För att bredda förståelsen ytterligare 

analyseras metangenomsläpp i fartygsmotorer, olika motortekniker, lämpliga fartygstyper och 

lastutrymmesskillnader som konsekvens av energibärarbyte, vilka identifierats genom 

litteraturstudien. 

Ekonomiska faktorer 

Kostnad för LBG identifierades som en viktig faktor för sjöfartsbranschens aktörer, liksom den ökade 

inköpskostnaden för fartyg som går på LNG eller LBG som även påvisades av litteraturen. Till detta 

tillkommer konkurrenssituationen mellan och inom branscher som använder gasbränslen, vilket några 

av de intervjuade aktörerna såg som ett potentiellt hinder. 

Politiska  
(P) 

Ekonomiska (E) Sociala  
(S) 

Tekniska  
(T) 

Legala (L) Ekologiska (E) 

Strategier och 
mål för fartygs-
branschen 

LBG-kostnad för 
sjöfarten 

Faktorer som 
framkommit i 
intervjuerna 
redovisas i 
tabell 16 

Produktions-
kapacitet av LBG 

Utsläpps-
regleringar i 
Östersjöområdet 

Livscykelutsläpp för 
LBG och andra 
utsläppsfaktorer 

Beskattning och 
styrmedel som 
påverkar 
utvecklingen 

Fartygskostnadsskilln
ader mellan 
energibärare 

 
Bunkrings-
infrastruktur för 
flytande 
metanbränslen 

Bränslesäker-
hetsregelverk för 
flytande 
metanbränslen 

Cirkulär ekonomi 
och LBG 

Energitrygghet 
och LBG 

Konkurrens om LBG 
mellan branscher 

 Lastutrymmespåv
erkan på fartyg  

  

 
 

 Fartygstyper som 
lämpar sig för 
flytande 
metanbränslen 

  

   Motorteknik för 
LNG och LBG 

  

   Metangenomsläpp 
i fartygsmotorer 
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Legala faktorer 

En kartläggning av utsläppsregelverk för Östersjöområdet ansågs nödvändig för att förstå LBG:s 

förutsättningar i relation till andra bränslen. En kort kartläggning gjordes också kring de särskilda 

regelverk som berör flytande metanbränslen och huruvida dessa har en effekt på bränslets utveckling. 

Dessa två faktorer identifierades genom litteraturstudien. 

Politiska faktorer 

Litteraturstudien och intervjuerna pekade på att strategier och mål kring LBG är bristfälliga, vilket 

föranledde en närmare analys. Därutöver analyseras effekten av den i sjöfarten unika 

beskattningssituationen av fartygsbränslen samt huruvida styrmedel kan vara ett sätt påverka 

utvecklingen, vilket identifierades genom intervjuerna. Sist kartläggs faktorn energitrygghet kopplat 

till LBG som identifierades i litteraturstudien. 

Ekologiska faktorer 

LBG:s livscykelutsläpp undersöks jämförande, vilket sedan sätts i relation till andra faktorer som 

påverkar utsläpp. Denna faktor identifierades i litteraturstudien men lyftes även fram i intervjuerna. I 

såväl litteratur- som intervjustudie framkom också att cirkulärekonomiska aspekter är högintressant 

vad gäller LBG, varpå detta analyserades närmare. 

Sociala faktorer 

Under denna kategori presenteras en sammanfattning av olika faktorer som är viktiga för företagens 

beslutsfattare som framkommit i de intervjuer som gjorts med branschens aktörer. Materialet från 

dessa intervjuer har använts under hela den kartläggande analysen. 

  



20 

 

4.1 Tekniska faktorer 

Under denna kategori har följande faktorer identifierats och analyserats: ”Produktionskapacitet av 

LBG”, ”Bunkringsinfrastruktur för flytande metanbränslen”, ”Lastutrymmespåverkan på fartyg”, 

”Fartygstyper som lämpar sig för LNG och LBG”, ”Motorteknik för LNG och LBG” samt 

”Metangenomsläpp i fartygsmotorer”. 

4.1.1 Produktionskapacitet av LBG 

Denna faktor är av vikt för sjöfartsbranschen, då sjöfarten har ett stort energibehov. Samtliga 

intervjuade rederier lyfter fram produktionskapaciteten för LBG som avgörande för 

implementeringsmöjligheterna nu och på sikt. Ovissheten kring framtida produktionsvolymer av LBG 

anses vara en särskilt betydelsefull osäkerhetsfaktor för flera av de intervjuade rederierna.  

I dagsläget är produktionen av LBG begränsad, då det är ett relativt sett nytt bränsle och få siffror om 

exakt produktionskapacitet för Östersjöområdet finns tillgängliga. Tybirk et al (2017) har uppskattat 

den globala tillverkningsvolymen av flytande biogas år 2017 till 43 100 ton. En översikt av 

producenterna och produktionsvolymer ges i tabell 6. 

Tabell 6 – LBG-produktion i världen 2017 

Företag Plats Källa Årlig produktion 
[ton] 

Air Liquide Sverige Avfall 4900* 
Air Liquide Italien - 3100 
Hamworthy/Wärtsila Norge Avfall 3600 
Hamworthy/Wärtsila Norge Avfall 3300 
Gasrec Storbritannien Deponi 6000 
Gasrec Storbritannien Deponi 5000 
Linde USA Deponi 7200 
Linde USA Deponi 10 000 
Total   43 100 

Källa: baserad på tabell från Tybirk et al (2017), s. 15 
*4900 ton LBG motsvarar ~70 GWh 

 

Tabell 6 visar att endast ett fåtal andra länder hade produktion av LBG 2017 och Norge och Sverige var 

de enda länderna i Östersjöområdet bland dessa . Den enda svenska LBG-producenten är Air Liquide, 

som genom sitt dotterbolag Fordonsgas årligen producerar omkring 4900 ton LBG, motsvarande 70 

GWh, på sin förvätskningsanläggning i Lidköping (Tybirk et al, 2017). Sedan år 2017 har det även 

öppnat en anläggning i Trondheim av företaget Biokraft med en årlig produktionskapacitet på 10 000 

ton.  Ytterligare ett antal förvätskningsanläggningar är planerade i Östersjöns närområde, exempelvis 

planeras anläggningar att öppna inom kort i Sverige, vilka presenteras i tabell 7.  

Tabell 7 – Exempel på kommande produktionsanläggningar för LBG i Östersjöns närområde 

Företag Plats År Årlig max-kapacitet 
[GWh] 

Gasum/Stora 
Enso 

Sverige, Nymölla Från Q3 2020 80–100 GWh* 

Tekniska Verken Sverige, Linköping Från Q4 2019 90 GWh 
LBGAB Sverige, Helsingborg - - 

Källa: Tabell baserad på intervjuer 

*80–100 GWh motsvarar ~6000-7000 ton LBG. 

Exakt tid för när Gasums och Tekniska Verkens förvätskningsanläggningar driftsätts är osäker, men de 

värden som går att läsa i tabell 7 är baserade på intervjuer gjorda med representanter för de båda 

företagen. 



21 

 

Trots att flera länder i Östersjöområdet producerar betydligt mer biogas än Sverige, varierar förutsätt-

ningarna att producera LBG länderna emellan. För att förstå möjligheterna till att producera LBG 

behöver man se till ett lands infrastruktur kring produktion av biogas samt dess användningsområden. 

De flesta länder i Östersjöområdet använder biogas till elektricitet och uppvärmning i första hand, 

vilket bidrar till att en mindre andel av gasen uppgraderas till hög metanrenhet (IAE Bioenergy, 2018). 

Som beskrivs i avsnitt 2.4.2 är Tyskland det land i Östersjöområdet med störst produktion av biogas 

på ungefär 100 TWh, men det faktum att produktionen huvudsakligen är fördelad på ett stort antal 

mindre jordbruksanläggningar medför att såväl uppgradering som förvätskning av biogasen försvåras. 

Produktion av LBG är direkt beroende av tillgången på uppgraderad biogas, vilken i sin tur är 

beroende av tillgången på biogas. I dagsläget uppgår svensk biogasproduktion till ca 2 TWh, varav ca 

65% uppgraderas. En undersökning av Sveriges biogaspotential år 2030 bedömer att den inhemska 

biogasproduktionen genom rötning av restprodukter maximalt kan uppgå till 15TWh per år (WSP, 

2013). Om andra tekniker tillämpas, likt termisk förgasning av biomassa från skogsnäringen, finns 

potential för ytterligare 74 TWh biogas årligen, vilket energimässigt motsvarar ungefär 5 000 000 ton 

LBG (WSP, 2013).  

Produktionskapaciteten av LBG en väsentlig faktor för den energikrävande sjöfartsbranschen, då 

mängden tillgängligt bränsle avgör möjliga inblandningsnivåer. Som exempel förbrukar LNG-fartyget 

Viking Grace ungefär 360 ton LNG/vecka, vilket skulle innebära en årlig förbrukning på närmare 19 

000 ton (Sweco, 2009). Detta kan jämföras mot tillverkningsnivån på LBG i Sverige, som i dagsläget 

uppgår till ungefär 4900 ton årligen. Även med den prognostiserade produktionsökningen av LBG i 

Östersjöområdet, är produktionsvolymerna för små för att större fartyg uteslutande skall kunna 

framdrivas av enbart LBG i dagsläget.  

Produktionskapaciteten av LBG ses som en potentiellt begränsande faktor av i princip samtliga 

intervjuade branschaktörer, och en tydligare politisk vision om framtida produktionsmöjligheter 

efterfrågas för att bättre kunna fatta långsiktiga beslut med någon form av grundläggande kännedom 

om bränslets framtid och produktionsmöjligheter. Ur ett strikt produktionsperspektiv är inblandning i 

av LBG i LNG-drivna fartyg den rimligaste vägen framåt för sjöfartsbranschen den närmaste 

framtiden, med rådande och i närtid kända kommande produktionsvolymer i närområdet och globalt 

satta i relation till enskilda LNG-fartygs förbrukning och sjöfartens generella energibehov.  

4.1.2 Bunkringsinfrastruktur för flytande metanbränslen 

För att utröna LBG:s möjligheter att etablera sig som sjöfartsbränsle är det av vikt att analysera 

möjligheterna för fartyg att bunkra bränslet. LBG används inte inom sjöfarten i dagsläget och därmed 

finns ingen infrastruktur specifikt för LBG. Däremot finns det infrastruktur för LNG och LBG har 

samma användningsområden och lagras på samma sätt som LNG (Transportstyrelsen, 2018). Med 

anledning av denna kompatibilitet kan de båda bränslena potentiellt använda samma bunkrings-

infrastruktur, vilket betyder att en eventuell etablering av LBG kan underlättas genom att utnyttja de 

satsningar som görs på LNG-infrastruktur. Dock är LNG fortfarande i ett tidigt utvecklingsskede i 

Östersjöområdet, och betydande delar av bränsleinfrastrukturen är fortfarande på ett 

planeringsstadium (DNV GL, 2019a).  

Vad gäller bunkringsinfrastruktur finns det tre sätt att bunkra ett fartyg: 

- Fartyg/pråm (fartyg) 

- Tankbil (lastbil) 

- Anläggning på land (Tank-till-fartyg) 

 

Det finns i nuläget ett antal bunkringsstationer för LNG i Östersjöområdet, och fler är under 

konstruktion.  I tabell 8 nedan presenteras de för sjöfarten aktiva bunkringsanläggningarna i 

Östersjöområdet, vilka också visualiseras på en karta i Appendix II. 
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Tabell 8 – Aktiva bunkringsanläggningar av intresse för fartyg i Östersjöområdet 

Land Plats Bunkringsmetod Ägare Kapacitet 

[m3]** 

Övrigt 

Sverige Göteborg Lastbil* Swedegas -  

Sverige Lysekil Lastbil* Gasum/Preem  30 000  

Sverige Stockholm Fartyg (Seagas) AGA 187  

Sverige Visby  Fartyg (Kairos) Babcock Schulte 
Energy 

7 500 Hemmahamn Klaipeda 

Norge Fredrikstad Fartyg (Coralius) Gasum 5600 Hemmahamn Risavika 

Finland Tornio Lastbil-till-fartyg 
Tank-till-fartyg 

Outokumpu 50 000  

Finland Pori Lastbil* 
Tank-till-fartyg 

Gasum 30 000  

Ryssland Kingisepp Lastbil* Cryogas 100  

Litauen Klaipeda Lastbil* 
Tank-till-fartyg 

Klaipedos Nafta  5000 Plan. 10 000 m3 

Polen Swinoujscie Lastbil*  480 000*** Förbereds för 
fartygsbunkring 

Danmark Hirtshals Tank-till-fartyg Hirsthals LNG 500  

Danmark Hou hamn Tank-till-fartyg Hirtshals LNG 50  

Tyskland Rostock Lastbil-till-fartyg Novatek - Stationen ej helt färdig 
än 

Källa: Skapad med data från Alternative Fuels Insight (DNV GL, 2019a). Hämtat 2019-05-21. 

*Ej ännu bunkring lastbil-till-fartyg 

**1 m3 LNG motsvarar ~0,45 ton (Transportstyrelsen, 2018) 

***planerad kapacitet 2020 

Som framgår av tabell 8 är LNG-infrastrukturen i Östersjöområdet begränsad men med relativt stor 

geografisk spridning. Beroende på fartygets typ och storlek samt förutsättningarna i den specifika 

hamnen, är kraven på infrastruktur dock varierande. Större fartyg behöver ibland lägga sig på redd och 

invänta läktring, vilket ställer krav på vissa hamnar att ha mobila bunkringslösningar, likt pråmar och 

bunkringsfartyg.  Tabell 8 visar att antalet bunkringsfartyg fortfarande är begränsat i Östersjöområdet, 

men fler finns på beställning (DNV GL, 2019a). Europeiska unionen ger i nuläget ekonomiskt stöd till 

utbyggnaden av terminaler för flytande metangas. Europeiska Kommissionen (2018) har upprättat en 

högprioriterad lista kallad ”Project of Common Interest”, där särskilda infrastrukturpunkter listas och 

utvärderas. Målet är att det vid år 2025 skall finnas satellitterminaler för flytande metangas i samtliga 

139 hamnar som ingår i EU:s stamnät för sjötransporter. De svenska hamnar som berörs av detta 

projekt ligger i Luleå, Stockholm, Malmö, Trelleborg och Göteborg.  

Ytterligare anläggningar för ”tank-till-fartyg” av LNG planeras bland annat i Hamburg, Tallinn och 

Fredrikshamn. Utöver dessa är ett flertal på planeringsstadiet, bland annat i Malmö, Helsingborg, 

Trelleborg, Sundsvall, Köpenhamn och Helsingfors (DNV GL, 2019a). I angränsande Nordsjön finns 

ytterligare LNG-tankstationer längsmed Norges kust, där infrastruktur och etablering av LNG har 

kommit längre än i Östersjön. 

Sammanfattningsvis utgör utbyggnaden av infrastruktur för LNG en möjlighet för LBG att, utan 

tillkommande infrastrukturella kostnader för bunkring, etablera sig som bränsle inom sjöfarts-

branschen i Östersjön. Några av de intervjuade branschaktörerna pekar på att den tillgängliga 

infrastrukturen är en reell möjlighet för kostnadseffektiv etablering av LBG. En annan faktor som 

diskuteras av branschorganisationer är att det är förhållandevis lätt att göra av med stora mängder 

LBG på få infrastrukturpunkter, då energibehovet för det individuella fartyget är stort i jämförelse med 

andra fordonstyper.  
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4.1.3 Lastutrymmespåverkan på fartyg 

Lastutrymme är av stor vikt för flertalet fartygstyper, då mängden gods i många fall direkt korrelerar 

med intäkterna för den enskilda transporten. För fartyg som framdrivs av LNG eller LBG kan 

lastutrymmet påverkas negativt jämfört med fartyg som använder etablerade dieselbränslen och 

förutsättningarna är därför intressanta att analysera. Beräkningar från Energigas (2015) visar på att 

det totala lastutrymmet för fartyg designade för flytande metan kan vara omkring 4% lägre i jämförelse 

med dieseldrivna fartyg. Kågesson och Jonsson (2012) menar att skillnad i lastutrymme gentemot 

dieseldrivna fartyg kan härledas till: 

- Energitäthet i bränslet 

- Tankdesign och tillkommande utrustning 
 

Vad gäller energitäthet, kräver LBG ungefär 1,8 gånger större utrymme per energienhet än diesel 

(Transportstyrelsen, 2018). Tankarna behöver dessutom vara runda och välisolerade och av 

säkerhetsskäl placerade en bit från skrovet. Sweco (2009) belyser att tankarnas cylindriska form är 

svår att optimera för fartygsskrov, vilket riskerar att leda till ineffektiv utrymmesanvändning. Herdzik 

(2012) hävdar att detta sammantaget leder till att utrymmet för bränsletankarna behöver vara ungefär 

tre gånger större än för dieseldrivna fartyg, och menar att strategisk placering av bränsletankarna är av 

vikt. Ett koncept som diskuteras av Kågesson och Jonsson (2012) är att placera tankarna på fartygets 

däck, för att på så sätt undanröja konflikten med lastutrymmet. Det pågår forskning inom området 

tankdesign för att på olika sätt göra bränslelagringen mer effektiv och nya tankdesignkoncept är att 

vänta allteftersom branschen växer. 

 

Under intervjuerna med rederier framkom att man sätter minskat lastutrymmet i direkt relation till 

minskade intäkter för vissa fartygstyper. För lastfartyg som är beroende av stort lagringsutrymme, kan 

större bränsletankar därmed utgöra ett problem. Detta problem finns inte på samma sätt vad gäller 

fartygstyper som ej eftersträvar maximal utrymmesanvändning. 

Sammanfattat utgör LBG:s och LNG:s lägre relativa energitäthet och särskilda krav på tankdesign ett 

hinder för att uppnå högsta möjliga lastkapacitet i ett fartyg, vilket kan leda till att framväxten av LNG 

och sedermera LBG som fartygsbränsle koncentreras kring vissa specifika fartygstyper. Evolutionen av 

LNG som fartygsbränsle kan dock komma att leda till en utveckling mot nya tekniska lösningar som 

minskar skillnaden i lastutrymme relativt fartyg som använder redan etablerade bränslen. 

4.1.4 Fartygstyper som lämpar sig för flytande metanbränslen 

Denna faktor avser kartlägga vilka fartygstyper som kan tänkas vara särskilt lämpade för LNG- och 

sedermera LBG-drift. I detta avsnitt undersöks också LNG-fartyg som trafikerar området idag och 

kommande fartygsbeställningar.  

Östersjön trafikeras av en mängd olika kategorier av fartyg, i tabell 9 nedan presenteras fartygstyper i 

relation till den totala bränsleförbrukningen i Östersjön. 
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Tabell 9 - Bränsleförbrukning per fartygstyp i Östersjön år 2015 

Fartygstyp Bränsleförbrukning [kton] Andel [%] 

RoPax-fartyg 1104 30,0 

Tankerfartyg 747 20,3 

Lastfartyg 658 17,9 

Containerfartyg 492 13,4 

RoRo-fartyg 384 10,4 

Kryssningsfartyg 121 3,3 

Trängfartyg 22 0,6 

Fiskefartyg 21 0,5 

Passagerarfärjor (mindre) 12 0,3 

Oident. fartygstyp 4 0,1 

Övriga fartyg 110 3,0 

Total 3675 100 

Källa: Tabell baserad på data från Johansson och Jalkanen (2016) 

RoPax-fartyg är fartyg som är anpassade för både passagerar- och biltransport. Enligt tabell 9 stod 

denna fartygstyp för en stor del av den totala bränsleförbrukningen i Östersjön år 2015, följt av 

tankerfartyg, lastfartyg och containerfartyg. Trots att RoPax-fartyg stod för 30% av 

bränsleförbrukningen utgör de mindre än 10% av fartygen i Östersjöområdet. RoPax-fartyg färdas med 

relativt hög hastighet, vilket leder till många avverkade sjömil i per tidsenhet (Magalog, 2008). En 

aspekt som förklarar skillnader i förbrukning mellan fartygstyper är att container-, RoPax-, RoRo och 

passagerarfartyg har en högre marschfart än de flesta andra fartygstyper, vilket Psaraftis och 

Konotovas (2012) visar på leder till en markant höjd bränsleförbrukning. I artikeln exemplifieras ett 

containerfartygs hastighet som funktion av bränsleåtgång per dag. I beräkningsfallet visas att 50% 

hastighetsökning för ett lastat containerfartyg (från 12 till 18 knop) mer än tredubblar 

bränsleförbrukningen (Psaraftis och Konotovas, 2012). 

RoPax– och RoRo-fartyg skiljer sig även från övriga fartygstyper i avseendet att de tenderar att 

trafikera fasta rutter. I Magalogs rapport (2008) identifieras dessa fartygstyper som särskilt 

intressanta för bränslebyte, med hänvisning till de förenklade bunkringsförhållandena som råder vid 

linjetrafik. De infrastrukturella förutsättningarna är en av de avgörande parametrarna för att 

bestämma vilka fartygstyper som initialt har bäst förutsättningar att använda flytande metangas som 

drivmedel (Magalog, 2008).  

Det är svårt att ange ett exakt antal LNG-fartyg som färdas i Östersjön, då fartyg seglar under olika 

flagg och med varierande destinationer. DNV GL (2019a) visar med statistik att 159 fartyg i dagsläget 

använder LNG som fartygsbränsle i världen. Vidare visar statistiken att RoPax-fartyg är den vanligaste 

fartygstypen globalt att framdrivas av LNG, men att typerna kryssningsfartyg och containerfartyg har 

flertalet beställningar. 

De flesta LNG-drivna fartyg är av europeiskt ägarskap och Norge är det land som har flest fartyg 

registrerade. Det är rimligt att anta att merparten av de europeiska fartygen verkar i ECA-zonerna 

Östersjön och Nordsjön, då dessa är det enda aktiva ECA-zonerna i Europa i nuläget.  

Mer än hälften av alla fartyg på beställning av svenska rederier år 2017 var LNG-drivna eller 

förberedda för LNG-drift (Sjöström, 2017). I tabell 10 nedan presenteras svenskflaggade LNG-fartyg 

som existerar och nybeställningar som skall levereras till och med 2021. 
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Tabell 10 – Svenskflaggade LNG-fartyg nu och till 2021 

Källa: Data baserade på statistik från DNV GL (2019a) 

Tabell 10 visar att andelen nybyggnationer överväger när det gäller svenskflaggade LNG-fartyg på 

beställning, vilket enligt intervjuer med rederier kan härledas till höga kostnader för att bygga om 

befintliga fartyg till LNG-drift. Noterbart i tabell 10 är också att Furetank valt att satsa på LNG-drivna 

tankfartyg, vilket tyder på att ökat utrymme för bränsletankar och utrustning inte alltid utgör en 

avgörande faktor för fartygstyper som erfordrar stort lastutrymme. 

Under intervjuer med rederier i Östersjön framkom vidare att fartyg som bäst utnyttjar den 

begränsade bunkringsinfrastrukturen och som drabbas minst av en lastutrymmesreduktion, i nuläget 

har störst potential för LNG-drift. Till dessa hör bland annat RoPax- och RoRo-fartyg som rör sig i 

linjetrafik eller mellan ett fåtal hamnar. RoPax-fartyg är särskilt intressanta, då de står för en stor del 

av bränsleförbrukningen i Östersjöområdet trots att de är förhållandevis få till antalet, samtidigt som 

de inte nödvändigtvis har samma lastutrymmesbehov som olika former av lastfartyg.  

4.1.5 Motorteknik för LNG och LBG 

För att utröna möjligheterna för LBG fokuserar denna faktor på de olika motortekniker som finns för 

LNG-fartyg i allmänhet och för Östersjöområdet i synnerhet. I avsnittet läggs särskild vikt vid motorer 

som tillverkas för LNG-marknaden, och på vilket sätt de skiljer sig åt i form av bland annat utsläpp.  

Tabell 11 visar de två vanligaste motortyperna för LNG-drivna fartyg globalt:  single-fuel och dual-fuel-

motor. Dual-fuel motorer som kan framdrivas med både gas och diesel är betydligt vanligare än single-

fuel motorer, som endast går på gasbränsle. Inom dessa två motortyper finns olika koncept som 

medför skilda för- och nackdelar. Den tredje motortypen, turbinmotor, har en lägre verkningsgrad och 

används ej i samma utsträckning som de båda övriga i sjöfartsbranschen.  

Tabell 11 – Motortyper och andel 

Motortyp Motorteknik Global andel 

Dual-fuel (förbränningsmotor) Ottocykel/dieselcykel 77% 

Single-fuel (förbränningsmotor) Ottocykel 20% 

Turbin Turbincykel <1% 

Källa: Tabell baserad på data från DNV GL (2019a) och Brynolf, Fridell och Andersson (2011) 

Single-fuel-motorer har en potentiellt högre termisk verkningsgrad än dual-fuel-konceptet (Stenersen 

och Thonstad, 2017). Stenersen och Thonstad (2017) påtalar vidare att flexibiliteten att kunna byta till 

dieselbränsle är en fördel för dual-fuel-konceptet, särskilt vid bristfällig LNG-infrastruktur, och att 

Leveransår Rederi Fartyg Fartygstyp Övrigt 

2015 Furetank Fure West Tankfartyg Ombyggnation 
2018 Furetank Fure Valö Tankfartyg Nybyggnation 
2018 Rederi Gotland Visborg RoPax Nybyggnation 
2019 Furetank Fure Ven Tankfartyg Nybyggnation 
2019 Ramanda Älvtank Tankfartyg Nybyggnation 
2019 Rederi Gotland - RoPax Nybyggnation 
2019 Älvtank - Tankfartyg Nybyggnation 
2020 Furetank - Tankfartyg Nybyggnation 
2021 Wallenius SOL - RoRo Nybyggnation 
2021 Wallenius SOL - RoRo Nybyggnation 
2021 Wallenius SOL - RoRo Nybyggnation 
2021 Wallenius SOL - RoRo Nybyggnation 
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dual-fuel-motorer som huvudsakligen skall gå på gas erfordrar adekvat optimering mot gasdrift för att 

uppnå rimlig effektivitet. 

Motorer som förbränner metanbaserade bränslen enligt ottocykeln har ett antal specifika egenskaper 

jämfört med de som förbränner enligt dieselcykeln. Enligt Stenersen och Thonstad (2017) kan det 

härledas till att tändstift antänder en förblandad luft-/bränsleblandning under relativt lågt tryck, vilket 

ger upphov till: 

- Känslighet för gaskvalitet, risk för knackning vid lägre metanhalt 

- Relativt högre risk för metangenomsläpp i avgaser på grund av ofullständig förbränning i 
förbränningskammaren 

 

Dual-fuel-motorer kan antingen drivas av diesel, gas eller en kombination av de båda. I motorer 

anpassade för flytande gas injiceras en mindre mängd diesel som pilotbränsle i förbrännings-

kammaren för att hjälpa antändningen av metanet. Brynolf et al (2014) menar att det tillförda 

pilotbränslet påverkar utsläppskaraktäristiken negativt och bör därför med fördel hållas lågt, ofta 1–

2%. I tabell 12 presenteras de gasmotorkoncept som används inom sjöfartsbranschen. Skiljelinjen 

mellan de olika koncepten i tabell 12 rör framförallt förbränningsteknik, där lågtrycksystem 

förbränner bränslet enligt ottoprincipen och högtrycksystem enligt dieselprincipen. 

Tabell 12 - Olika gasmotortypers funktion 

 
Gasmotor (lågtryck) Dual-fuel (lågtryck) Dual-fuel (högtryck) 

Bränslecykel Otto (4-takt) Otto (2-takt/4-takt) Diesel (2-takt/4-takt) 

Gastillförsel Lågt tryck Lågt tryck Högt tryck 

Tändningssystem Tändstift Pilotbränsle Pilotbränsle 

 Källa: Skapad med data från IMO (2016b), s. 75 

Tvåtaktsmotorer av dual-fuel-typ är av motortekniska skäl i högre grad lämpade för stora oceangående 

fartyg som rör sig långa sträckor med konstant varvtal (HEC, 2018). Ett antal installationer av tvåtakts 

lågtrycksmotorer av dual-fuel-typ har skett på oceangående containerfartyg (Stenersen och Thonstad, 

2017). Det finns även högtrycksmotorer av dual-fuel-typ som utvecklas av MAN och har en annorlunda 

utsläppsprofil. Stenersen och Thonstad (2017) menar att en av fördelarna med denna högtrycksteknik 

är att metanhalten i bränslet blir mindre viktig förbränningstekniskt. Detta härleds till att 

högtryckmotorer, som verkar enligt dieselcykeln, är mindre känsliga för knackning. 

Högtryckssystemen åtnjuter enligt Stenersen och Thonstad (2017) en högre verkningsgrad men är mer 

komplexa i sin konstruktion. De olika förbränningscyklerna leder också till olika utsläppsprofiler, 

vilket redovisas i tabell 13, nedan. 
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Tabell 13 – Utsläppsprofiler för motortyper 

Utsläpps-
reduktion på 
LNG jämfört 
med MGO [%] 

Gasmotor,  
4-takt  
(lågt tryck)  

Dual-fuel 4-
takt (lågt 
tryck) 

Dual-fuel  
2-takt  
(lågt tryck) 

Dual-fuel  
4-takt  
(högt tryck) 

Dual-fuel  
2-takt  
(högt tryck) 

CO2 25-28 20-25 20-26 20-24 20-24 

NOx 85-90 75-90 75-90 25-30 25-30 

SOx >99 98-99 95-99 95-97 95-97 

PM >99 95-98 95-98 95-98 Data saknas 

Källa: Tabell baserad på data från Stenersen och Thonstad (2017) 

I tabell 13 visas att CO2-utsläppen reduceras med mellan 20–28% för samtliga koncept i jämförelse 

med MGO. NOx-utsläppen reduceras med 25–30% i högtrycksmotorer jämfört med 75-90% för 

lågtrycksmotorer. Stenersen och Thonstad (2017) uppskattar att nya högtrycksmotorer därmed kräver 

efterbehandling av avgaser för att uppnå kommande NOx-direktiv för Östersjöområdet. Samtliga 

motorkoncept uppvisar också liknande reduktioner av SOx- och partikelutsläpp. Det som i första hand 

skiljer LNG från LBG utsläppstekniskt är den relativa utsläppsmängden av koldioxid, som potentiellt 

minskar med ett förnybart bränsle. 

De motortyper som beställs i Östersjöområdet kommer enligt Brynolf et al (2014) i första hand att vara 

fyrtakts lågtrycksmaskiner av typen gasmotor eller dual-fuel, eftersom avstånden är korta och det är 

relativt små fartyg som trafikerar området. Östersjöområdets lämplighet för fyrtakts lågtrycksmotorer 

bekräftas även av rederierna under de intervjuer som genomförts, där såväl Östersjöns distanser som 

utsläppsregleringar varit avgörande vid valet av motorkoncept.  

Genomgången av motortekniker visar varför det sker en utveckling mot vissa motorkoncept i 

Östersjöområdet. Östersjön kommer på grund av sin storlek och särskilda utsläppslagstiftning initialt 

trafikeras av fyrtakts lågtrycksmotorer för LNG-drift, där de flesta kommer att vara av dual-fuel typ. 

Förbränning av metanbränsle i dessa fyrtakts lågtrycksmaskiner leder till kraftiga reduktioner av SOx-, 

NOx- och partikelutsläpp i jämförelse med MGO och liknande destillat. 

4.1.6 Metangenomsläpp i fartygsmotorer 

Metangenomsläpp, eller metanslip, kan definieras som ofullständig förbränning i en motors 

förbränningskammare. Beroende på vilken motorteknik som valts för fartygsmotorn, är 

förutsättningarna för att hindra ofullständig förbränning olika. De fyrtakts lågtrycksmotorer (dual-fuel 

och single-fuel) som finns och huvudsakligen kommer att användas i Östersjöområdet för gasdrift har 

problem med metanslip. Detta skulle kunna leda till betydligt försämrade utsläppsvärden (GWP) för 

framtida LBG-drivna fartyg, om inte adekvata metoder för att reducera dessa oönskade utsläpp 

framarbetas. Metangenomsläpp är av särskild vikt att ta i beaktande, då metan är en relativt sett 

potent växthusgas med GWP-index 21 gånger högre än koldioxid.  

IMO arbetar i nuläget med att en rapport som syftar till att hjälpa branschen att uppnå målet om 50% 

reduktion av växthusgasutsläpp till 2050, jämfört med 2008-års nivåer (IMO, 2018). Denna rapport 

författas av arbetsgruppen ”Intersessional Working Group on Reduction of GHG Emissions from 

Ships” och beräknas vara färdigställd år 2023. I rapporten förväntas livscykelanalyser av olika 

fartygsbränslen bli en viktig vägledande parameter för branschens aktörer, och utsläppet av metan 

under livscykeln kan komma att bli en avgörande parameter för LBG:s potential relativt andra 

förnybara bränslen. I denna faktor kartläggs metangenomsläppet under förbränningsfasen i 

fartygsmotorn specifikt, men vid en livscykelanalys behöver även produktion och transport av LBG tas 

med för att utröna miljöprestandan. 
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Metangenomsläppet i fartygsmotorer är enligt Stenersen och Thonstad (2017) snarlikt för fyrtakts 

lågtrycksmotorer vid hög belastning, med skillnaden att något högre utsläpp sker i dual-fuel-motorer 

vid lägre belastning, på grund av svårigheten att optimera en motor för två bränslen. Brynolf et al 

(2014) räknar med ett metangenomsläpp på 4% då lågtrycks dual-fuel-motorer används. Andra 

rapporter har kommit fram till ett metangenomsläpp på 0,8% vid höga motorlaster och 2,7–4,1% vid 

låga (Anderson, Salo och Fridell, 2015). För single-fuel motorer (4-takts gasmotorer) byggda efter 

2010 har Stenersen och Thonstad (2017) kommit fram till att metangenomsläpp är ungefär hälften så 

stort som för dual-fuel-konceptet. Tybirk et al (2018) menar att metangenomsläppet ej får överstiga 

2% om man vill att det totala utsläppet av växthusgaser ska minska vid byte av energibärare från diesel 

till metan (LNG).  

Metanslip är enligt Stenersen och Thonstad (2017) generellt kopplat till ottoprincipen, som är den 

förbränningsprincip som utnyttjas i lågtrycksgasmotorer, och belyser att låga NOx-utsläpp och 

metanslip i otto-motorer står i motsatsförhållande till varandra. Enligt Stenersen och Thonstad (2017) 

hade motortillverkare initialt ett stort fokus på att få ner NOx-nivåer, mycket på grund av planerade 

lagstiftningar och ekonomiska straffavgifter för NOx-utsläpp. Detta fick till följd att tidiga gasmotorer 

hade ett förhållandevis stort metangenomsläpp. De senaste åren har motorproducenter fokuserat mer 

på att minska motorernas utsläpp av växthusgaser, som en konsekvens av bland annat IMO:s arbete 

med EEDI och SEMP och annalkande lagstiftning. Detta har motiverat motortillverkare att försöka 

minimera genomsläpp av metan och andra oönskade gaser under förbränningsfasen, även om inga 

regelverk för metanslip ännu finns.  

Enligt Brynolf et al (2014) finns tre vägar för att minska metangenomsläpp i otto-motorer: 

- Förbättrad motordesign 

- Förbättrade motorstyrningssystem 

- Efterbehandling av avgaser 

 

Vid motordesignfasen är två komponenter särskilt viktiga för att undvika oönskat metanslip: design 

och tätning av cylinderhuvudets olika delar samt undvikandet av nedkylningszoner i 

förbränningskammaren (Stenersen och Thonstad, 2017). Det är av vikt att minimera antalet skrevor 

och hålrum i förbränningskammaren, då gasen annars riskerar att komprimeras i dessa och ej 

förbrännas, vilket leder till ökat metanslip (Stenersen och Thonstad, 2017). För att uppnå låga NOx-

nivåer i utsläppsgaserna är en mager bränsleblandning att föredra, men att det kan föra med sig en 

problematik i form av kylning (eng: quenching) i delar av förbränningskammaren.  

Stenersen och Thonstad (2017) beskriver hur bättrad motordesign kan kombineras med optimerad 

motorstyrning vid lägre verkningsgrad, och hur framsteg har gjorts med bland annat bättre 

motorstyrsystem som bidrar till mindre metangenomsläpp då motorn arbetar utanför ideala varvtal. 

Förbättringspotentialen rör bland annat optimering av luft- och bränsleförhållandena under olika 

förbränningsscenarion i fartygsmotorn (Stenersen och Thonsad, 2017). 

En annan möjlighet är att efterbehandla avgaserna med olika metoder, exempelvis katalysatorrening, 

vilket dock ökar kostnad och komplexitet. Brynolf et al (2014) nämner att med så kallade 

oxidationskatalysatorer kan metangenomsläppet reduceras kraftigt, men att tester ännu ej utförts i 

praktiken. Under intervjuerna med branschens aktörer diskuterades också olika sätt att förbränna 

metanet i avgaserna. Forskningen inom området är begränsad men uppgavs av intervjuobjekt i viss 

mån pågå på Chalmers Tekniska Högskola.  

Problemet med metangenomsläpp har även uppmärksammats av rederier i Östersjöområdet. Ett av de 

intervjuade rederierna överväger inblandning av en mindre mängd LBG i sina LNG-drivna fartyg för 

att kompensera för metangenomsläppet, och därmed sänka utsläppen av växthusgaser under 

framdrivningsfasen.  
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För att LBG skall utgöra ett fullgott alternativ till andra förnybara bränslen krävs att 

metangenomsläppet ej är för stort under bränslets livscykel. Metangenomsläpp under förbränning är 

en viktig del som behöver analyseras och utvärderas om en korrekt bild av de totala växthusutsläppen 

för LNG/LBG-drivna fartyg skall åstadkommas. De lågtrycksmotorer av dual-fuel och single-fuel-

koncept som kommer att trafikera Östersjön framgent har problem med metanslip, vilket försämrar 

LBG:s potentiella miljöprestanda i relation till andra förnybara bränslen. Det är av vikt att utreda hur 

man bäst använder gasmotorer som verkar enligt ottoprincipen, med anledning av de 

metangenomsläpp som äger rum vid lägre verkningsgrader och motorlaster. Nya marina 

lågtrycksgasmotorer tycks ha ett mindre genomsläpp av metan än äldre, vilket visar på en positiv trend 

inom motorstyrning och motordesign för att komma till rätta med problemet. Efterbehandling av 

avgaser för att reducera metangenomsläpp är ett område som är intressant, men forskningen kring 

detta är i nuläget ytterst begränsad. 
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4.2 Ekonomiska faktorer 

Under denna kategori har kostnads- och resursaspekterna för LBG analyserats, vilket har utmynnat i 

faktorerna ”LBG-kostnad för sjöfarten”, ”Fartygskostnadsskillnader mellan energibärare” och 

”Konkurrens om LBG mellan branscher”. 

4.2.1 LBG-kostnad för sjöfarten 

Kostnaden för LBG i jämförelse med andra fartygsbränslen är en faktor som lyftes fram av samtliga 

intervjuade branschaktörer, och är därmed av intresse att analysera i synnerhet gentemot LNG. Under 

intervjuer med rederier och branschorganisationer framkom att sjöfartsbranschen är en hårt 

konkurrensutsatt bransch, med små ekonomiska marginaler. På grund av den stora bränsleåtgången i 

sjöfartsbranschen utgör bränslet en stor del av de operativa kostnaderna, vilket medför att även 

mindre inblandning av ett dyrare bränsle skulle kunna utgöra ett ekonomiskt hinder för rederier. I 

nuläget är prisläget för LNG konkurrenskraftigt med MGO (DNV GL, 2019b), och är något billigare än 

hybridbränslen per energienhet. DNV GL:s rapport (2019b) visar på att LNG är det alternativa 

fartygsbränsle som i dagsläget har den bästa konkurrenskraften prismässigt i jämförelse med 

etablerade fartygsbränslen. Några av de intervjuade rederierna hävdar att drift på LNG hittills har gått 

jämnt ut ekonomiskt i jämförelse med att använda hybridbränsle, men att framtida prisutveckling och 

förändrade operativa kostnader kan komma att bidra till förbättrade ekonomiska marginaler. I en 

norsk rapport (Carbon Limits, 2018) beskrivs kostnadsbilden för LBG i sjöfartsbranschen som 

problematisk att utreda, men en grov kostnadskalkyl från en större internationell marknadsaktör talar 

för att slutkundskostnad för LBG inom prisspannet ~0,45–1,30 NOK/kWh och för LNG ~0,30–0,43 

NOK/KWh (CO2-skatt exkluderad), vilket sett till medelvärde indikerar ett betydligt högre pris för 

LBG i det specifika beräkningsfallet.  

Det kan konstateras att LBG i dagsläget är betydligt dyrare än LNG, och att det faktumet kan få särskilt 

stora implikationer för möjligheterna att implementera bränslet i sjöfartsbranschen. Detta, med tanke 

på de knappa ekonomiska marginaler som finns i kombination med sjöfartsbranschens skattefrihet för 

bränsle. Det är även värt att notera att LBG-tillverkningen ännu är i ett mycket tidigt skede, och att 

prisnivåerna därmed kan komma att förändras över tid, i takt med att marknaden mognar och 

tillverkningsvolymer ökar.  

Tybirk et al (2017) visar i sin rapport på svårigheten i att beräkna jämförande kostnader för LBG, 

särskilt då biogasmarknaden alltid i första hand varit lokalt förankrad samtidigt som sjöfartsbränslen 

länge handlats på global nivå. Först när LBG etableras som en internationell handelsvara kan priserna 

stabiliseras över större geografiska områden, vilket skulle kunna inverka positivt på möjligheterna för 

aktörer i sjöfartsbranschen att köpa bränslet till stabila prisnivåer. 

I Figur 8 nedan, visas det fortsatta flödesschemat för LBG från förvätskningsfasen till förbränning i en 

fartygsmotor. 

Figur 8 - Flödesschema LBG till förbränning som fartygsbränsle 

Källa: Figur baserad på Brynolf et al (2014) 

Flödesschemat för LBG är i många avseenden kompatibelt med LNG. Det faktumet skiljer 

sjöfartsbranschen från många andra tilltänkta LBG-branscher, som ännu saknar utbyggd infrastruktur 

för att använda större mängder LBG. Den höga bränsleförbrukningen i sjöfartsbranschen medför 
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potential att omsätta stora mängder LBG och transporten av LBG från förvätskningsanläggningen är 

den huvudsakliga tillkommande kostnaden, om övrig infrastruktur finns på plats. Det bör betonas att 

en transportkostnad tillkommer för alla branscher, men att enskilda fartygs mycket höga relativa 

bränsleförbrukning i kombination med fåtalet infrastrukturpunkter potentiellt kan bidra till 

transportmässiga optimeringsmöjligheter för sjöfarten specifikt. Olgemar och Partoft (2017) hävdar att 

kostnaden för förvätskning av uppgraderad gas för svensk del betalar sig, om transportsträckan är 

längre än 80 km vid en produktionskapacitet om ~10 000 ton om året.  

Sammanfattningsvis är kostnaden för LBG ej statisk och priset kommer att variera framgent, med 

anledning av att produktion och handel med bränslet ännu är i ett mycket tidigt skede. LBG-kostnad 

för slutkund har vid de genomförda intervjuerna framkommit som minst det dubbla gentemot LNG i 

nuläget, och en sådan prisnivå uppfattas som problematisk av rederierna. Dock finns en förhoppning 

bland rederier om att prisnivåerna kan komma att sjunka då tillverkningsvolymerna i Östersjöns 

närområde ökar framgent, eller olika subventionerande åtgärder sätts in. Det bör också betonas att 

utvecklingen av priset på LNG kan medföra att marginaler för inblandning av LBG uppkommer, trots 

ett betydligt högre pris, och att rederier skulle kunna anpassa inblandningsnivån efter de miljömässiga 

målsättningarna för den enskilda verksamheten. 

4.2.2 Fartygskostnadsskillnader mellan energibärare 

LNG-drivna fartyg har högre inköpspris än de fartyg som använder etablerade bränslen. I denna faktor 

analyseras huruvida detta är en viktig faktor för utvecklingen mot metan som energibärare och i 

förlängningen LBG som bränsle i Östersjöområdet.  

Meiren-Paul et al (2017) hävdar att den för Australien aktuella merkostnaden för inköp av en LNG-

driven RoPax-färja uppgår till 25% jämfört med en dieseldriven, men att delar av den kostnaden kan 

räknas in i lägre förväntad bränslekostnad. I de intervjuer som gjorts med branschaktörer i 

Östersjöområdet framgår att trenden går mot att fartyg med LNG/LBG-drift minskar i kostnad i och 

med att tekniken mognar. Uppgifter från såväl rederier som branschaktörer tyder på att merkostnaden 

för inköp i dagsläget är omkring 10–15% beroende på fartygstyp och tillverkare, och att påslaget varit 

det dubbla för några år sedan. Det bör betonas att Östersjöns särskilda utsläppsregelverk bidragit till 

att även fartyg som går på etablerade bränslen i många fall kräver kostsam komplettering av 

katalysatorer och skrubberrening, eller byte till dyrare lågsvavliga hybridbränslen som ofta kräver 

motortekniska anpassningar. De intervjuade rederier som investerat i LNG-fartyg menade att den 

sammanlagda kostnadsanalysen i många fall premierade LNG ekonomiskt, trots ett högre inköpspris 

för fartyget. Det lyftes vidare fram att fluktuationer i bränslekostnad på världsmarknaden ofta har 

större påverkan på det slutliga kostnadsutfallet. 

En annan möjlighet för rederier är att uppgradera ett befintligt fartyg till drift på flytande metangas. 

Denna process erfordrar bland annat motorbyte och nytt bränslesystem. Många av de ombyggnationer 

som har gjorts har erhållit finansieringsstöd från olika nationella eller europeiska projekt för att göra 

investeringen mindre kostsam. Kostnaden för att ombyggnation av produkttankern Bit Viking uppgick 

till 10 miljoner EUR (PPS, 2016), vilket är betydligt högre än merkostnaden vid nybyggnation. Av 

intervjuerna framgår att ombyggnation sällan övervägs i nuläget och att det i vissa fall inte är 

ekonomiskt lönsamt, trots statligt finansieringsstöd. 

Sammantaget tycks merkostnaden för inköp av LNG-fartyg inte ha varit en avgörande faktor för 

svenska rederier i Östersjön. Det är tänkbart att även andra nationers rederier i Östersjön i större 

utsträckning kan komma att investera i LNG-drivna fartyg, då kostnad av fartygsinköp sjunker 

ytterligare relativt andra vägval av energibärare för att uppnå ECA-zonens regelverk. En sådan 

utveckling mot fler LNG-fartyg, skulle ytterligare öka avsättningspotentialen och kunna påverka 

framtida efterfrågan av LBG bland rederierna i området.  
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4.2.3 Konkurrens om LBG mellan branscher 

En faktor som identifierades genom intervjuerna, är den uppkommande potentiella 

konkurrenssituationen om LBG, både inom sjöfartsbranschen men framförallt mellan olika branscher, 

när mängden producerad LBG är en begränsad resurs.  

Möjlighet till skattesubventioner av bränsle inom andra branscher kan leda till att merparten av 

producerad LBG hamnar i branscher med mer fördelaktiga marginaler.  Genomförda intervjuer 

bekräftar att producenter initialt hellre riktar in sig på branscher med högre marginaler, samt att 

sjöfartsnäringen i viss mån då bortprioriteras. Dialogen mellan sjöfartsaktörer och biogasproducenter 

kan därför anses vara särskilt viktig för att möjliggöra förståelse mellan två fundamentalt olika 

branscher. Om ingen tydlig dialog mellan makthavare, producenter och rederier sker påverkar detta 

rederiers beslutsunderlag negativt, och andra energibärare och bränsletyper än LNG/LBG kan komma 

att ses som mer fördelaktiga vägval för framtiden. I nuläget arbetar biogasproducenten Gasum med att 

bygga ut vägnätet i Finland, Sverige och Norge med 50 LNG-tankstationer för landbaserad tung trafik 

(Gasum, u.å.), med potential för LBG-inblandning när produktionen kommer igång. Även Tekniska 

Verken har ingått i avtal med Toyota-BT om att avsätta en stor del av den kommande produktionen till 

att ersätta gasol med LBG på anläggningen i Mjölby. Användning av LBG i andra branscher kan också 

komma att utgöra en språngbräda för fortsatta investeringar i bränslet, och skulle därmed potentiellt 

även kunna ha positiva effekter för LBG inom sjöfaten på sikt.   

Sammantaget är dialogen mellan producenter, myndigheter och rederier av yttersta vikt för att LBG 

skall kunna slå sig in i fartygsbranschen. Andra branscher kan på pappret se mer attraktiva ut, men 

jämförande ekonomiska kostnadskartläggningar saknas och dylik information efterfrågas av flertalet 

intervjuade branschaktörer. Oklarheten kring LBG kan potentiellt leda till att sjöfarten i första hand 

väljer andra vägar mot förnybarhet än via LNG. Ur miljösynpunkt kan en sådan utveckling anses vara 

negativ, då LNG är det renaste fossila bränslet på marknaden sett till svavel-, partikel- och 

kväveoxidutsläpp (Stenersen och Thonstad (2017). 
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4.3 Legala faktorer 

För att utröna LBG:s framtidsmöjligheter är det av intresse att närmare belysa de relevanta lagar och 

regler som finns och kommer att finnas i Östersjöområdet. I denna kategori kartläggs och analyseras 

”Utsläppsregelverk i Östersjöområdet” och hur det påverkar utvecklingen för LBG. Vidare analyseras 

”Bränslesäkerhetsregelverk för flytande metangas” med samma syfte. 

4.3.1 Utsläppsregleringar i Östersjöområdet 

Utvecklingen mot LNG-fartyg bland vissa rederier i Östersjö- och Nordsjöområdet kan i stor 

utsträckning tillskrivas de specifika utsläppsregelverk som gäller för områdena. Då LNG-fartyg kan ses 

som en potentiell språngbräda för framtida LBG-drift är det av vikt att förstå vad i dessa regelverk som 

har föranlett en sådan utveckling, och hur kommande formulerade regelverk ser ut och påverkar 

förutsättningarna för LBG. 

Reglering av svavelutsläpp (SOx) 

Utsläpp av svavel är direkt korrelerat till svavelhalten i bränslet (Sweco, 2009) och Östersjön blev en 

SECA-zon redan 2006, med nedjustering av gränsvärdet över tid. Sedan 1 januari 2015 är den tillåtna 

svavelhalten i bunkerbränslen i Östersjöområdet 0,1 viktprocent. I tabell 14 nedan redogörs för 

nivåerna i SECA och globalt. 

Tabell 14 - Svavelregelverk i MARPOL VI 

År 

 
Svavelmängd i bränsle 
[viktprocent] 

SECA Globalt 

2000 1,5% 4,5% 

2010.07 1,0% 

2012 3,5% 

2015 0,1% 

2020 0,5% 

Källa: Tabell baserad på Trafikanalys (2017b) 

Den stora sänkning av svavelmängden i bunkerbränsle som skedde 2015 i Östersjön, se tabell 14, 

ställde rederier inför en ny situation. Trafikanalys (2017b) listar tre principiella vägval som rederier 

hade att välja mellan för att uppnå 0,1 viktprocent svavel i bränslet: 

(1) Användning av renare fossila bränsle, likt hybrid, MDO och MGO med upp till 0,1 viktprocent 

svavelhalt. 

(2) Fortsatt användning av tjockolja (HFO) men med avgasrening, likt skrubber. 

(3) Användning av alternativa bränslen som LNG eller Metanol. 

 

Vägval (1) är den förfarande som har fått störst genomslag i Östersjöområdet (Trafikanalys, 2016), 

framförallt när det kommer till anpassning av befintliga fartyg. Globalt är gränsen för svavel i 

bunkerbränsle 3,5 viktprocent, men gränserna kommer att justeras till 0,5 viktprocent från 1 januari 

2020 (IMO, 2016a). Denna globala reglering av svavel brukar benämnas ”Global Sulphur Cap” och 

innebär att den internationella sjöfarten kommer att stå inför liknande utmaningar som rederierna i 

Östersjön genomgår. Fredriksson och Wiberg (2018) hävdar att det är svårt att förutspå effekterna av 

denna sänkning, men att kostanden för rederierna sannolikt kommer att öka beroende på hur priset 

för lågsvavliga bränslen utvecklas globalt. Denna globala utveckling mot mindre svavel i bränsle 
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öppnar upp nya möjligheter för LNG att vinna mark, även utanför ECA-zoner, vilket potentiellt skulle 

kunna påskynda utvecklingen för flytande metanbränslen även i Östersjöområdet.  

Reglering av kväveoxidutsläpp (NOx) 

Från den 1 januari 2021 kommer Östersjöområdet bli en NECA-zon där NOx-utsläpp i avgaser 

kommer att regleras enligt MARPOL Annex VI.  

Så som NOx-direktivet är utfärdat bedöms de direkta effekterna på fartygsbranschen i Östersjön vara 

mindre än då SOx-direktivet skärptes 1 januari 2015, då regelverket i första hand är tänkt för 

nybyggnationer och därmed inte berör alla fartyg lika. Det bör även tillägas att det finns dieseldrivna 

katalysatorförsedda motorer på marknaden som uppfyller Tier III, vilket gör att effekterna av 

regelverket bedöms bli mindre påtagliga än då svavelhalten i bränsle reglerades till 0,1 viktprocent 

(Kågesson och Jonsson, 2012). 

Rent generellt har SECA-zonen i Östersjön haft en stor effekt på rederiers val av bränsle, vilket 

bekräftats av intervjuerna. Många rederier talar om att det blivit ekonomiskt gynnsamt att överväga 

metan som energibärare vid nybyggnation för verksamhet i Östersjöområdet, då de renare lågsvavliga 

dieselbränslena tenderar att vara mer kostsamma. Det lyfts också fram bland rederier att ett bränsle 

med relativt sett ren förbränning kan vara att föredra även vid kommande ännu ej utarbetade 

lagstiftningar om koldioxid, eller till exempel partikelutsläpp. Det framkom också att de reningssystem 

som erfordras vid nybyggnation för att uppnå såväl svavel- som NOx-utsläppsnivåer i Östersjön, i vissa 

fall gjort det mer ekonomiskt gynnsamt för rederier att överväga alternativa bränslen, särskilt om det 

dessutom finns potential för att på sikt övergå till en inblandning av ett förnybart bränsle. Denna 

övergångspotential mot LBG ses av många rederier som en möjlighet och trygghet för att uppfylla 

kommande, ännu ej utarbetade lagstiftningar.  

4.3.2 Bränslesäkerhetsregelverk för flytande metanbränslen 

Denna faktor avser kartlägga de skillnader som råder mellan LBG och LNG kontra de för sjöfarten 

redan etablerade dieselbränslena, och analysera utifall dessa skillnader utgör ett hinder. IMO (2016b) 

redogör för en rad säkerhetsutmaningar med flytande metangasbränslen som bör tas i beaktande, 

särskilt i ett initialt skede. Dessa kan beskrivas som: 

Brand- och explosionsrisk 

- Brandfarligt intervall mellan 5% och 15% inblandning i luft 

- Metangas är lukt- och färglös  

Låg temperatur, -162°C, för flytande gas 

-  Kan ge allvarliga köldskador i vätskeform 

-  Vanligt fartygsstål kan bli mycket sprött om det exponeras för så låga temperaturer 

Bränsletank med högt energiinnehåll 

- Skydd erfordras från fartygets botten och sida (kollision och grundstötning). 

- Skydd krävs från extern brand och system som hanterar inre övertryck erfordras.  

- Skydd behövs för mekaniska stötar. 

 

Säkerhetsregelverk som omger flytande metanbränslen är en av de huvudsakliga anledningarna till 

ökade utrymmeskrav för bränslet ombord på fartyget, i jämförelse med dieselbränslen. Att metan är 

gasformigt vid atmosfärstryck och högexplosivt då det blandas med luft medför ytterligare krav på 

säkerhet vid hantering och användning. I Sverige har nyligen Transportstyrelsen utarbetat nationella 

riktlinjer för bunkring av flytande metan som har sina rötter i IMO:s arbete (Transportstyrelsen, 

2018). Dessa har tagits fram av Transportstyrelsen i samarbete med olika myndigheter och 

intressenter, och där redogörs för hur sjöfartsnäringen bör hantera flytande metan som fartygsbränsle 

i Sverige. 
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De intervjuade rederierna som använder LNG rapporterar att det har fungerat bra operativt, men att 

byte av energibärare kräver tillvänjning av nya system. Det framhålls att arbetsmiljön i maskinrummet 

är renare och bättre med LNG än dieselbränslen, och att de specifika problem som framkommit sällan 

har varit direkt kopplade till bränslet eller omgivande säkerhetsregelverk, utan till fartygets 

inkörningsperiod. Ser man endast till säkerhetsregelverken som omger flytande metangasbränslen, 

bedöms därmed dessa ej ha en stor inverkan på potentialen för LBG att etablera sig i 

sjöfartsbranschen, under förutsättning att ingen allvarlig bränslerelaterad olycka inträffar. 
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4.4 Politiska faktorer 

Politiska faktorer undersöker det politiska förändringstrycket som skulle kunna påverka LBG för 

sjöfarten. Till skillnad från legala faktorer så berör dessa inte befintliga regelverk. I denna kategori 

analyseras ”Strategier och mål för sjöfartsbranschen i Östersjön, följt av ”Beskattning och styrmedel 

som påverkar LBG” samt till sist ”Energitrygghet och LBG”. 

4.4.1 Strategier och mål för sjöfartsbranschen i Östersjön 

Under denna faktor analyseras strategier och mål som kan komma att påverka förutsättningarna för 

såväl LNG som LBG i Östersjön framgent. Strategier och mål avser fastslagna strategier och mål från 

nationella och mellanstatliga organ som kan påverka omställningen mot renare bränslen. De visar 

vilken riktning som stater och organisationer arbetar mot och ambitionsnivån, samt hur detta kan 

påverka framtida åtgärder på området, till exempel regleringar och styrmedel. Vid intervjuer med 

branschaktörer framkom att det råder oklarhet kring sjöfartens riktning när det kommer till förnybara 

bränslen, varför denna faktor är av intresse att kartlägga. 

Sjöfartsbranschen är under ökad press att minska sina utsläpp av växthusgaser i linje med 

Parisavtalet. I april 2018 fastslog MEPC den första initiala strategin att minska utsläppen av 

växthusgaser i sjöfartsbranschen (IMO, 2018). Strategin går ut på att minska utsläppen av 

växthusgaser med 50% 2050, i jämförelse med 2008-års nivåer, och att på sikt fasa ut fossila bränslen 

fullständigt. Den initiala strategin kommer att revideras år 2023, då ett utsläppsdirektiv kring 

koldioxid förväntas komma från IMO framarbetat av ”Intersessional Working Group on Reduction of 

GHG Emissions from Ships” (IMO, 2018). IMO har genom SEEMP tagit fram DCS, som är ett verktyg 

för datainsamling av koldioxidutsläpp. Från 1 januari 2019 behöver alla fartyg över 5000 ton i 

bruttovikt samla in utsläppsdata kring koldioxid och rapportera till sina flaggstater (IMO, 2019b). För 

EU är Monitoring, Reporting and Verification of Carbon Dioxide from Ships” (MRV) ett 

datainsamlingsdirektiv som liknar IMO:s DCS och som trädde i kraft 1 januari 2018 med syftet att 

kartlägga fartygs koldioxidförbrukning inom Europeiska Unionen, genom att fartyg årligen 

inrapporterar till EU-kommissionen (Europeiska Kommissionen, u.å. b). Arbetet sker därmed avskilt 

med olika inrapporteringsformer, och fokus ligger i båda fallen på att i första hand mäta och registrera 

koldioxidutsläpp, för att möjliggöra upprättande av regerverk för utsläppsminskning. Dessa 

kommande lagstiftningar bedöms långsiktigt kunna ha effekt på utvecklingen för LBG inom sjöfarten, 

då framdrift med LNG beräknas sänka koldioxidutsläppen med mellan 20 och 30% (Stenersen och 

Thonstad, 2017), i jämförelse med dieseldestillat likt MGO, men då är varken eventuell prognostiserad 

trafikökning eller metangenomsläpp medräknat.  

Parallellt med MRV har EU i december 2018 reviderat Europaparlamentets och rådets direktiv 

2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, där bindande 

målsättningar om att 32% av energiproduktion inom EU skall vara från förnybara källor. Enligt 

direktivet är varje medlemsstat är bunden till att ha minst 14% förnybar slutlig energianvändning 

inom transportsektorn år 2030. För svensk del har regeringen utvecklat det Klimatpolitiska ramverket 

(Klimatpolitiska rådet, 2018) som har som etappmål att inrikes transporter ska ha reducerat 

utsläppsnivåerna av växthusgaser med minst 70% 2030, i jämförelse med 2010-års nivåer, flygtrafik 

exkluderat. Organisationer som Fossilfritt Sverige arbetar med att ta fram åtgärdsförslag för sjöfarten 

och andra branscher, för att kunna uppnå fossilfrihet till år 2045 (Fossilfritt Sverige, 2019). 

Även om reglering av luftutsläpp för sjöfarten ännu inte omfattar växthusgaser och koldioxid, finns 

ambitioner om att sänka dessa utsläpp i strategier och mål som är fastslagna både på internationell 

nivå (IMO och EU) och nationell nivå. Vidare är det inte bara utsläpp av växthusgaser som omfattas av 

målen. Både EU och Sverige har mål om omställning till förnybara energikällor. Även om en övergång 

till LNG har potential att minska utsläpp av växthusgaser, så är det fortfarande ett fossilt bränsle. 

Dessutom är möjligheten att minska koldioxidutsläppen begränsad jämfört med LBG. LBG ligger 

således i linje med de strategier och mål som finns, både om att minska utsläpp av växthusgaser och 

koldioxid, samt omställning till förnybara bränslen. 
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4.4.2 Beskattning och styrmedel som påverkar utvecklingen 

Denna faktor undersöker beskattning och styrmedel som kan påverka LBG som bränsle för sjöfarten. 

Bunkerbränsle är skattefritt, vilket medför att många intervjuade branschaktörer ser etableringen av 

förnybara bränslen som mer problematisk än i andra branscher. 

 

Drivmedel som används till kommersiell sjöfart är undantagna från internationell och nationell 

beskattning (Fossilfritt Sverige, 2019), vilket innebär att även etablerade fossila bränslen är befriade 

från bränsleskatt. På grund av att sjöfartsbranschens i praktiken saknar landsgränser, skulle nationella 

skatteregler vara ett reellt handelshinder. De för rapporten intervjuade LBG-producenterna lyfte båda 

fram det skattefria bränslet i sjöfartsbranschen som ett hinder för etablering, eftersom det inte är 

möjligt att använda nationella beskattningsregler som styrmedel för att premiera miljövänliga 

bränslealternativ. Således har det exempelvis inte någon effekt för sjöfartsnäringen att LBG är befriat 

från koldioxid- och energiskatt i Sverige, vilket gäller till 31 dec 2020 (Energigas 2018a).  

EU har ett antal multidisciplinära styrmedel som branschaktörer kan använda som stöd för 

klimatsatsningar, bland annat EU/LIFE och Horisont 2020 som gynnar satsning på förnybar energi 

(Stockholms stad, 2017). Vissa länder, likt Danmark, har inriktade produktionsstöd för 

biogasproduktion. Danskt produktionsstöd av biogas har lett till en förhöjd import av dansk gas i 

södra Sverige de senaste åren (Stockholms stad, 2017). Delar av Västsverige är infrastrukturellt 

sammanbundet med Danmark genom det västsvenska naturgassystemet, vilket leder till att 

transportkostnaderna för dansk gas kan hållas låga. Detta tillsammans med det svenska 

användningsstödet gör den danska biogasen dubbelsubventionerad, och den kan därför säljas till ett 

40% lägre pris än den svenska (Stockholms stad, 2017). Prisskillnaderna gör det svårt för svenska 

producenter att konkurrera. I intervjuerna med branschens aktörer, framkom att många av de svenska 

LBG-producenterna önskade ett statligt produktionsstöd för att kunna konkurrera på lika villkor med 

andra länder, likt Danmark. Produktionsstöd som i dagsläget ges till biogasproducenter i Sverige 

omfattar gödselgasstöd om 42 SEK/MWh (Stockholms stad, 2017). 

För svensk del har satsningar som ”Klimatklivet” haft en effekt på infrastrukturella satsningar, där ett 

antal producenter fått stödpengar för utbyggandet av infrastruktur för tillverkning av LBG (Energigas, 

2018b). Ett annat exempel är de 200 miljoner SEK som Energimyndigheten avsatte för utvecklingen 

av LBG som fordonsbränsle, vilket har utmynnat i initiativet DriveLBG (Energigas, 2018a). 

Regeringskansliet (2018) utreder just nu förutsättningarna för svensk biogas framtid, och har 

uppmärksammat svenska biogasproducenters svåra konkurrenssituation. Utredningen ska enligt 

Regeringskansliet (2018) leda till styrmedels- och lagstiftningsåtgärder, och vara klar i slutet av 2019.  

Sammantaget är det faktum att drivmedel är skattebefriat inom internationell sjöfart, ett initialt 

hinder för etableringen av förnybara bränslen. I en sådan situation är det svårt att använda skatt för 

att gynna utveckling mot LBG inom sjöfarten genom nationella skatteregler, utan det skulle i så fall 

behövas en internationell ändring av beskattningsreglerna.  Svenska biogasproducenter önskar se ett 

produktionsstöd, som vid realisation skulle kunna påverka prisbilden för LBG positivt. 

4.4.3 Energitrygghet och LBG 

Energi är en av de mest viktigaste grundstenarna i vårt moderna samhälle och trygghet avseende 

energiförsörjning kan påverka den politiska viljan att främja vissa energialternativ framför andra. 

EU är i dagsläget världens största importör av naturgas och mindre än hälften av EU:s gasbehov täcks 

av inhemsk produktion (Europeiska Kommissionen, u.å. a). År 2017 importerade EU i fallande 

storleksordning LNG ifrån Qatar (41%), Nigeria (19%) och Algeriet (17%) (Europeiska Kommissionen, 

u.å. a). 

Eftersom LBG kan produceras lokalt är det möjligt för ett land att öka sitt oberoende genom 

egenförsörjning av bränslen. Takman et al. (2018) menar att energitryggheten kan påverkas positivt 
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säkerhetspolitiskt, om ett land kan ersätta delar av importerat bränsle med egenproducerat. Att 

minska importberoendet av bränslen från andra länder och öka energitryggheten för framdrivning av 

fartyg kan därför ses som en fördel med LBG i jämförelse med LNG. 
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4.5 Ekologiska faktorer 

Under denna kategori har faktorerna ”Livscykelutsläpp för LBG och andra utsläppsfaktorer” samt 

”Cirkulär ekonomi och LBG” undersökts. 

4.5.1 Livscykelutsläpp för LBG och andra utsläppsfaktorer 

Det har tidigare konstaterats att både LBG och LNG reducerar utsläppsnivåerna av SOx, NOx och 

partiklar i jämförelse med dieseldestillat under förbränning. I denna faktor avses livscykelutsläpp 

mellan de båda bränslena jämföras, för att tydliggöra utsläppsmässiga skillnader. 

Det finns i dagsläget endast ett fåtal vetenskapliga studier att tillgå som närmare undersöker LBG 

genom jämförande livscykelanalyser. En av dessa studier har utförts av Bengtsson et al (2012) som 

simulerar ett scenario där svensk energimix används för tillverkningen av LBG från biomassa, för att 

sedan förbrännas i en dual-fuel-motor (lågtryck), se figur 9. 

Figur 9 – Global Warming Potential ”well-to-propeller” med svensk energimix 

 

Källa: Baserad på data från Bengtsson et al (2012) 

Figur 9 visar att de tre fossila bränslena har ett relativt sett högre utsläpp av växthusgaser än LBG då 

hela livscykeln i det specifika fallet tas i beaktande. LBG har, likt tidigare visat, en liknande 

utsläppsprofil som LNG i fartygsmotorer, undantaget de koldioxidutsläppsskillnader som kommer av 

att LBG är ett förnybart bränsle. För LBG är produktions- och transportfas potentiella källor till fossila 

utsläpp, då fossila utsläpp från ”tank-till-propeller” är obefintliga (Bengtsson et al, 2012). Brynolf et al 

(2014) argumenterar därför att det är av vikt av att undersöka ett fartygsbränsles hela livscykel, för att 

få en korrekt uppfattning om den sammantagna utsläppsprofilen för produktions-, transport- och 

förbränningsfas. Om förnyelsebar energi används genom hela tillverkningsprocessen av LBG menar 

författarna att metangenomsläpp står för det enskilt största tillskottet av växthusgas vid förbränning 

av bränslet i ett fartygs lågtrycksmotor (Brynolf et al, 2014).  

I tabell 15 redovisas utsläpp mellan ”tank-och-propeller”, framdrivningsfasen, där koldioxidutsläppen 

är vad som huvudsakligen skiljer LBG och LNG åt.  
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Tabell 15 – Utsläpp mellan ”tank-och-propeller” 

Utsläppstyp [g/MJ fuel] HFO 
(+skrubber) 

LNG LBG 

NOx 1,6 0,11 0,11 

SO2 0,69 0,11 0,11 

PM10 0,093 0,0043 0,0043 

CH4 0,00045 0,71 0,79 

Fossil CO2 77 54 0 

Förnybar CO2 0 0 52 

Källa: Skapad med data från Brynolf et al (2014) 

Värdena i tabell 15 visar på stora skillnader i livscykelutsläpp av NOx, SOx och partiklar mellan HFO 

med skrubberrening och de båda metanbaserade bränslena. Det kan konstateras att det något högre 

utsläppet av metan för LBG i tabell 15 är kopplat till bränslets högre metanrenhet i jämförelse med 

LNG. I den livscykelanalys som gjorts hävdas vidare att LBG kräver mer energi att tillverka än LNG i 

det specifika scenariot, och att det därför är av än större vikt att minimera utsläppen under 

produktions- och transportfasen för att bättra miljöprestandan under bränslets hela livscykel (Brynolf 

et al, 2014).  

I intervjuer med rederier framgick att de inte endast är intresserade av att uppfylla kommande 

utsläppsregleringar, utan att det finns uttalad vilja att verka mot en alltmer miljövänlig sjöfart i 

Östersjön. Rederierna talar om positiva effekter som kan uppkomma av att föregå utvecklingen i 

branschen, och att bränslevalet är en viktig faktor. En annan utsläppsaspekt är att användning av 

flytande metangasbränslen kan minska prevalensen av oljeutsläpp i Östersjöns marina ekosystem, då 

eventuella bränsleläckage i bästa fall evaporerar, vilket är mindre skadligt för den känsliga havsmiljön. 

Sammanfattningsvis utgör användningen av LBG en reell möjlighet att sänka utsläppen av fossil 

koldioxid i fartygsbranschen. En inblandning av LBG i LNG skulle kunna reducera de sammanlagda 

växthusgasutsläppen för LNG-fartyg i Östersjöområdet, något som övervägs av några av de intervjuade 

rederierna. Forskningsläget kring LBG och utsläpp är i dagsläget begränsat och fler livscykelanalyser 

för bland annat LBG väntas komma ifrån bland annat IMO år 2023. För att LBG skall uppnå bästa 

möjliga miljöprestanda är det av vikt att produktion och transport tas i beaktande vad gäller metan- 

och koldioxidutsläpp. Vid användningsfasen är det, som tidigare diskuterats, metangenomsläppet som 

står för det huvudsakliga tillskottet av växthusgaser för LBG.  

Bränslespecifikt utgör LBG en möjlighet för Östersjöområdet att ställa om till användning av ett 

förnybart, kretsloppsorienterat fartygsbränsle. Vad gäller de specifika utsläppen i Östersjön medför 

dock övergången från olika etablerade dieselbränslen till alternativa bränslen likt LNG, den största 

förbättringen när det kommer till att tackla försurning, övergödning och försämrad luftkvalitet kopplat 

till sjöfartens bränsleförbränning.  

4.5.2 Cirkulär ekonomi och LBG 

I en cirkulär ekonomi återanvänds resurser i samhällets kretslopp istället för att bli outnyttjat avfall, 

genom att material och energi som använts tas till vara och förädlas för att användas igen. I 

litteraturen lyfts att en fördel med biogas är att det är en del av en cirkulär ekonomi (Energigas, 

2018b). 

I EU-kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi identifieras värdekedjan för matavfall och 

biomassa som särskilt viktiga områden för medlemsländer att prioritera (Naturvårdsverket, 2019). 
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Biogas som tillverkas av restprodukter och avfall har stor potential att dra nytta av cirkulärekonomiska 

fördelar. Beroende på vilka metoder för tillverkning som används, är potentialen för cirkulär ekonomi 

olika (Energigas, 2018b). I Sverige sker idag tillverkningen uteslutande av restprodukter likt 

avloppsvatten, matrester och avfall (Energigas, 2018b). Det som sker vid en sådan biogastillverkning 

är att avfall flyttas upp i värdehierarkin och blir en resurs, från att ha varit en samhällelig belastning. 

Tillverkning av LBG kan ses som ytterligare ett steg i den cirkulära ekonomin, där ännu fler 

avsättningsområden, inkomstmöjligheter och arbetstillfällen kan realiseras.  I figur 10 visas en 

principiell skiss över skillnaden mellan linjär och cirkulär ekonomi. 

Figur 10 – Principiell skiss för cirkulär ekonomi 

 

Källa: Naturvårdsverket (2019) 

I detta avseende har LBG en fördel gentemot både fossila bränslen och andra förnybara bränslen, som 

inte kan produceras utifrån befintligt avfall och restprodukter utan kräver att det produceras av till 

exempel grödor. Vid intervjuer med producenter och branschorganisationer diskuterades hur den 

cirkulärekonomiska potentialen är något som kan utgöra en stor fördel för LBG, och att man bör 

fortsätta att i första hand använda restavfall även om nya tillverkningstekniker tillkommer för 

produktion av LBG, för att på bästa sätt använda samhällets tillgängliga resurser. Det belystes också 

hur cirkulärekonomiska fördelar är komplexa att beräkna, vilket gör att de ibland förbises då olika 

bränslen jämförs ekonomiskt. 
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4.6 Sociala faktorer – intervjuer med branschaktörer 

I denna kategori kommer de genomförda intervjuerna med branschens aktörer att redovisas och 

analyseras i faktorn ”Branschaktörers synvinkel”. 

4.6.1 Branschaktörers synvinkel 

I Appendix IV redovisas svar för de specifika frågor som ställdes till de olika branschaktörerna under 

intervjuerna och som ligger till grund för delar av den analytiska kartläggningen. Tabell 16 redovisar 

de faktorer som identifierats under intervjuerna och vilka faktorer som huvudsakligen kom att 

diskuteras av varje branschområde, vilket sedan följs av en sammanfattande analys av varje 

branschaktör.  

Tabell 16 – Identifierade områden utifrån intervjuer, ej kategoriserade 

Rederier Producenter Bransch-

organisation 

Myndigheter 

-Produktionskapacitet 

-Bunkringsinfras-

truktur  

-Lastutrymme 

-Fartygstyper 

-Motorteknik  

-Metangenomsläpp 

-LBG-kostnad  

-Fartygskostnad 

-Utsläppsregleringar 

-Strategier och mål 

-Beskattning och 

styrmedel 

-Energitrygghet 

-Utsläpp 

-Cirkulär ekonomi 

 

 

-Produktionskapacitet  

-LBG-pris 

-Konkurrens om LBG 

-Strategier och mål 

-Beskattning och 

styrmedel 

 

 

-Produktionskapacitet 

-Bunkringsinfras-

truktur 

-Lastutrymme 

-Metangenomsläpp  

-LBG-kostnad 

-Fartygskostnad 

-Utsläppsregleringar  

-Strategier och mål 

-Beskattning och 

styrmedel 

 

-Produktionskapacitet  

-Motorteknik 

-Metangenomsläpp 

-LBG-kostnad 

-Utsläppsregelverk 

-Strategier och mål 

-Beskattning och 

styrmedel 

-Utsläpp 

 

 

Branschorganisationer 

Allmänt anser branschorganisationer att sjöfartbränslets skattefrihet försvårar för miljövänliga 

bränslen att etablera sig i sjöfartsbranschen, relativt andra branscher. Den svåra 

konkurrenssituationen med små marginaler diskuteras likväl, och att mer fokus på miljövänliga 

transporter kan finansieras genom att göra kundbasen mer integrerad i transporttjänsten. Det 

framhålls också att kostnaden för LBG i nuläget är högre än vad många kan betala, och att 

produktionskapaciteten är ett särskilt hinder för sjöfartbranschen. Branschorganisationerna talar 

vidare om hur steget mot LNG är vitalt att premiera, då det är grundläggande för en utveckling mot 

LBG på sikt, och att det är av stor vikt att röra sig bort från HFO och andra mindre miljövänliga 

bränslen. Det lyfts även fram att andra alternativa energibärare kan komma att vara bättre lämpade 

för vissa scenarion och att det tittas på både metanol, vätgas och batteridrift, men att LNG i nuläget 

kommit längst i utvecklingen av de alternativa bränslena. Tekniska hinder lyfts också fram i form av 

bland annat metangenomsläpp och bränsletankars utformning.  

Branschorganisationerna har sammanfattningsvis en stor tilltro till marknadspotentialen och 

avsättningsmöjligheterna för LBG. Rent generellt ser de stora möjligheter att sälja LBG till olika 

branscher, även om priset är lite högre än för fossila bränslen. Det lyfts fram att sjöfarten måste bli 

bättre på att marknadsföra sig till transportköpare och slutkunder och att produktionsvolymerna 

behöver öka. 



43 

 

Myndigheter 

De intervjuade myndigheterna talar om att sjöfarten ligger efter i miljöomställning och att olika 

metoder finns för att åtgärda detta. Det diskuteras kring behovet av att använda rätt bränsle för rätt 

ändamål och att LNG/LBG är rätt för vissa ändamål men kanske inte andra och att det är viktigt att ha 

en helhetssyn kring ett fartygs miljöpåverkan, där både luftföroreningar, utsläpp i vatten, 

kemikalieutsläpp och energieffektiviserande åtgärder ingår. För svensk del diskuteras hur fartyg får 

rabatterade lots- och farledsavgifter beroende på den samlade miljökalkylen. Det redogörs även för 

hur de svenska biogasproducenterna har en svår konkurrenssituation och att detta behöver lösas, och 

att nationella satsningar som DriveLBG och Klimatklivet har medfört byggandet av ny infrastruktur 

som medför att biogasproduktionen kommer att kunna differentieras. Vidare betonas att ett högt LBG-

pris kan utgöra ett hinder för sjöfartsbranschen och att det är svårt att lagstifta om inblandning 

nationellt. Generellt efterfrågas regulatoriska åtgärder på högre nivå, där både EU och IMO omnämns, 

men det ses som problematiskt att byråkratiska processer på internationell nivå ofta är långsamma.  

Sammanfattningsvis uttrycker de intervjuade myndigheterna en viss frustration kring möjligheterna 

att påverka utvecklingen i sjöfartsbranschen, på grund av dess internationella prägel. Det talas om 

vikten av att ha en helhetssyn kring branschens miljöpåverkan och att de metoder som finns på plats 

för rabatterade lots- och farledsavgifter utgör en del i arbetet på nationell nivå är viktiga men att det 

behövs fler regulatoriska åtgärder och styrmedel, företrädelsevis på internationell nivå. 

Producenter 

De intervjuade biogasproducenterna (kommande LBG-producenter) talar om en ökad investering mot 

LBG-produktion, delvis på grund av de stöd som fåtts nationellt i form av Klimatklivet men även på 

grund att avsättningsmöjligheterna för biogas breddas. Båda de intervjuade producenterna hävdar att 

industri och landbaserad tung transport är områden som tycks lättare att etablera LBG inom, på grund 

av att marginalerna är högre än inom sjöfartsbranschen. Sjöfarten ses som en bransch med 

möjligheter till stor avsättning av LBG, men snarare på sikt än i den närmaste framtiden. Man lyfter 

även fram att ett produktionsstöd för biogas skulle kunna hjälpa till att få ner kostnaderna för LBG ut 

till kund och öka konkurrenskraften för svensk biogas i allmänhet. 

Sammanfattat menar de kommande LBG-producenterna att intresset för LBG är stort, men att det inte 

alltid finns en vilja hos köparen att betala vad det kostar. Sjöfarten lyfts fram som en högintressant 

framtidsbransch, men osäkerhet råder kring möjligheterna att få samma marginaler på LBG som inom 

andra branscher. 

Rederier 

För många av de intervjuade rederierna är miljöaspekten central, man ser ett mervärde och en 

potential i att framgent kunna erbjuda mer miljövänliga transporter. Av de rederier som satsat på LNG 

lyfts det fram en förhoppning och förväntan om att på sikt kunna blanda in LBG. Testverksamhet med 

LBG (och uppgraderad biogas) har bedrivits vid olika tillfällen, och resultaten indikerar att 

utbytbarheten mot LNG är 100%. Det diskuteras vidare att totalkostnaden för LNG-drivna fartyg 

hittills är liknande gentemot andra vägval i Östersjöområdet (hybridbränslen). Samtliga rederier 

diskuterar svårigheten i detta vägval kring bränsle, särskilt då fartyg ofta har en lång livscykel om 20–

30 år. Det beskrivs att det i dagsläget finns få indikationer på vilka alternativa bränslen som kommer 

att utvecklas bäst på sikt, vilket gör vägvalet problematiskt. Det lyfts också fram att det finns andra 

energieffektiviserande åtgärder man kan göra på fartyg, som kanske är mer effektiva ekonomiskt än att 

köpa ett dyrare bränsle. Vidare ses produktionsvolymerna av LBG som alltför små för branschen, och 

det framhålls att dem måste upp rejält på sikt. 

Sammanfattningsvis menar rederierna att de ser övergång till mer LBG som ett naturligt steg för sin 

LNG-drivna flotta i framtiden, men att produktionsvolymerna måste ökas. Prisbilden kom upp 

förvånansvärt lite i diskussionerna, betydligt mindre än i samtalen med de andra aktörerna. I nuläget 
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bedrivs testverksamheter med LBG på olika rederier i Östersjöområdet, och intresset tycks vara stort 

för denna verksamhet. 
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5 Sammanfattande analys och diskussion 

5.1 SWOT-analys 

I SWOT-analysen delas faktorerna delas upp i externa och interna, där de faktorer som är specifika för 

LBG klassificeras som interna. Faktorer som berör LBG indirekt eller omfattar även andra bränslen 

betecknas externa. Detta resonemang leder till den uppdelning som presenteras i tabell 17. 

Tabell 17 - Indelning i externa och interna faktorer 

Interna faktorer Externa faktorer 

Produktionskapacitet av LBG Bunkringsinfrastruktur för flytande 
metanbränslen 

LBG-kostnad för sjöfarten Lastutrymmespåverkan på fartyg 

Energitrygghet och LBG Fartygstyper som lämpar sig för flytande 
metanbränslen 

Livscykelutsläpp för LBG och andra 
utsläppsfaktorer 

Motorteknik för LNG och LBG 

Cirkulär ekonomi och LBG Metangenomsläpp i fartygsmotorer 

Konkurrens om LBG mellan branscher Fartygskostnadsskillnader mellan energibärare 

Branschaktörers synvinkel Utsläppsregleringar i Östersjöområdet 

 Bränslesäkerhetsregelverk för flytande 
metanbränslen 

 Strategier och mål för sjöfartsbranschen 

 Beskattning och styrmedel som påverkar 
utvecklingen 

 

Samtliga identifierade faktorer från intervjuer och litteraturstudie sammanfogas och införs i 

SWOT/PESTLE-analysen i tabell 18. Motivering av hur faktorerna har indelats beskrivs i Appendix III.  
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Tabell 18 – SWOT-analys 

SWOT 

 

PESTLE 

Styrkor (S) Svagheter (W) Möjligheter (O) Hot (T) 

Tekniska  -Produktions-

kapacitet av LBG 

-Bunkrings-

infrastruktur för 

flytande metan-

bränslen 

-Motorteknik för LNG 

och LBG 

-Fartygstyper som 

lämpar sig för flytande 

metanbränslen 

-Lastutrymmes-

påverkan på 

fartyg 

-Metangenom-

släpp i 

fartygsmotorer 

Ekonomiska  -LBG-kostnad för 

sjöfarten 

 

 

 -Fartygskost-

nadsskillnader 

mellan 

energibärare 

 

Legala  -Konkurrens om 

LBG mellan 

branscher 

-Utsläppsregleringar i 

Östersjöområdet 

-Bränslesäker-

hetsregelverk för 

flytande 

metanbränslen 

Ekologiska -Livscykelutsläpp 

för LBG och andra 

utsläppsfaktorer 

-Cirkulär ekonomi 

och LBG 

   

Sociala -Branschaktörers 

synvinkel 

   

Politiska -Energitrygghet och 

LBG 

 -Strategier och mål för 

sjöfartsbranschen i 

Östersjön 

-Beskattning och 

styrmedel som 

påverkar 

utvecklingen 

 

 

Möjligheter och styrkor 

SWOT-analysen visar att LBG ges möjligheter på grund av LNG:s framväxt i Östersjöområdet, med 

anledning av att potentiell bunkringsinfrastruktur finns och byggs, att mängden gasdrivna fartyg ökar 

och att motorteknik har utvecklats. Östersjöområdet är särskilt passande på grund av att det är ett 

begränsat område med korta avstånd och hög trafik, då den motorteknik som utvecklas för LNG har 

kommit längre för närsjöfart än för transocean sjöfart. Dessutom finns fartyg i Östersjön med hög 

hastighet som drar mycket bränsle i linjetrafik, vilka är lämpliga kandidater för flytande 

metanbränslen. Vidare finns en potential för LBG att denna utveckling fortsätter på grund av dels 

befintliga, dels kommande utsläppsregleringar för området. LBG har dessutom unika styrkor jämfört 

med LNG och etablerade bränslen, där LBG ligger i linje med de målsättningar som finns kring 

omställning till förnybara bränslen i transportsektorn. Samtidigt är LBG ett lämpligt bränsle tack vare 

sin utsläppsprofil, utifrån de strategier och mål som finns om att reducera utsläppen av koldioxid.  

Andra bränslespecifika styrkor berör möjlighet till ökad nationell självförsörjning och energitrygghet, 
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vilket tillsammans med möjligheterna för cirkulärekonomiska vinster utgör en unik potential för 

bränslet. Det stora intresset för LBG och förnybarhet hos aktörerna bedöms även vara en styrka. 

Svagheter och hot 

SWOT-analysen visar att interna svagheter berör produktionskapaciteten av LBG samt kostnaden för 

bränslet ut till kund. Den begränsade produktionskapaciteten gör att det endast är möjligt att använda 

LBG som fartygsbränsle i begränsad skala i dagsläget. Även det högre priset på LBG jämfört med LNG, 

medför svårigheter för rederier att använda LBG som bränsle, förutom möjligen i begränsad 

utsträckning. Ett annan externt hot är att alla bränslen i sjöfartsnäringen, inklusive fossila, är 

skattefria, vilket inte gynnar en omställning mot förnybara bränslen. Att andra branscher har bättre 

skattemässiga förhållanden i nuläget kan medföra att konkurrens om biogas och LBG. För att rederier 

ska våga satsa på LBG initialt får inte efterfrågan på LBG från andra branscher vara så stor så att de 

äter upp all den tillgängliga kapaciteten.  

 

Vad gäller lastutrymme finns fartygstyper som påverkas i mindre utsträckning av det minskade 

utrymmet, där fördelarna med LNG/LBG överväger nackdelarna. Detta understryks av att mer än 

hälften av svenska nybeställningar är LNG-fartyg. Metangenomsläpp är ett annat hot som bedöms 

vara av vikt att åtgärda, då det försämrar den för LBG fundamentala miljöprestandan beträffande 

växthusgasutsläpp. Metanslip tycks dock inte ha hindrat utvecklingen för LNG och nybyggda motorer 

har ett lägre metangenomsläpp än äldre. Ökad fartygskostnad bedöms vidare bli en allt mindre viktig 

faktor, då tekniken mognar allteftersom fler fartyg levereras. Vad gäller de specifika 

bränslesäkerhetsregelverk som omger LNG och LBG bedöms dessa inte ha haft negativ effekt på 

utvecklingen.  

Sammantaget har analysen kommit fram till ett antal olika fokusområden som är särskilt viktiga att 

lösa. Dessa är: 

- Produktionskapacitet för LBG – det är av vikt för sjöfartsbranschen att strategier och 

uppskattningar om framtida produktionsvolymer finns att tillgå. 

- LBG-kostnad – Den hårda konkurrenssituationen inom sjöfarten försvårar möjligheten för 

rederier att finansiera inblandning av ett dyrare bränsle.  

- Beskattning och styrmedel som påverkar utvecklingen – Andra branscher kan ofta använda 

skattesubvention som ett medel för att premiera förnybara bränslen, vilket riskerar att leda till 

att sjöfartsbranschens potential förbises. Om en utveckling mot LBG på sjösidan eftersträvas 

kan riktade specifika styrmedel komma att behövas. 

5.2 Diskussion 

Det är av vikt att använda rätt bränsle för rätt ändamål, och den potentiella utvecklingen av LBG som 

sjöfartsbränsle är knuten till avsättningen av bränslet inom andra branscher. Det finns ett behov av att 

tydligare utreda var LBG gör mest nytta ekonomiskt och miljömässigt, för att på så sätt klargöra i vilka 

branscher bränslet används mest effektivt. Ett fartyg har en livscykel om uppemot trettio år, och de 

investeringar som nu görs i LNG-fartyg av rederier bygger i många fall på en förhoppning om att på 

sikt kunna övergå till en ospecificerad andel LBG som bränsle. Eftersom sjöfartsnäringen har en 

potentiellt stor efterfrågan men också behov av långsiktig planering, är det av vikt att producenter och 

rederier möts på marknaden för att diskutera möjligheterna redan på ett tidigt stadium. Om dialogen 

mellan producenter, branschaktörer, myndigheter och rederier är oklar kring denna möjlighet, 

riskerar investeringen mot LNG att avta, varpå delar av det potentiella avsättningsområdet för LBG 

missas.  

För biogasproducenter är det expanderade avsättningsområde som kommer av LBG-produktion en 

positiv faktor, som innebär ökad produktionstrygghet och fler potentiella marknader för försäljning. 
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Sjöfarten riskerar dock att ses som en sekundär bransch att etablera sig i, då producenter menar att 

marginalerna för att sälja LBG i andra branscher är bättre, på grund av möjligheterna att utnyttja grön 

skatteväxling eller liknande subventioner. Detta är dock inte en självklar slutsats, då de mycket 

förenklade avsättningsmöjligheterna i sjöfarten i teorin helt eller delvis skulle kunna kompensera för 

sådana skattemässiga skillnader. Det är också värt att poängtera att skattepolitik varierar länder 

emellan, varpå de specifika förutsättningarna i ett enskilt land inte nödvändigtvis är avgörande för 

användandet av LBG i regionen framgent. Detta då energitätheten i LBG, likt LNG, ekonomiskt 

medger längre bränsletransporter än vad som tidigare varit möjligt med biogasbränslen. 

För att LBG skall bli ett attraktivt sjöfartsbränsle krävs även också en noggrann analys av 

bränsletekniska styrkor och svagheter i relation till det tilltänkta användningsområdet, för att på så 

sätt använda rätt bränsle för rätt fartyg och på rätt sträckor. För LBG (och LNG) i Östersjön innebär 

detta sträckor där fartygsmotorerna kan arbeta under gynnsamma belastningsförhållanden sett till 

metangenomsläpp. Sådana sträckor kan tänkas vara där en huvuddel av rutten består av konstant 

motorbelastning vid hög verkningsgrad. Metangenomsläppet under sådana operativa förhållanden kan 

hållas förhållandevis lågt, och de miljömässiga fördelarna med metan som energibärare kan då 

maximeras. Detta är särskilt viktigt för de äldre gasmotorer som finns i bruk Östersjöområdet, men 

påverkar även de på beställning kommande lågtrycksmotorer som verkar enligt ottoprincipen.  

Även säkerhetsaspekten är betydelsefull vid byte till metangasbränslen, då metan är högexplosivt vid 

vissa luftkoncentrationer. Ett allvarligt tillbud i ett initialt skede av ett teknikskifte, skulle förutom 

tillbudet i sig, även kunna hota en fortsatt etablering. Därför krävs ett stort säkerhetstänk både vid 

hantering och användning, särskilt då RoPax-färjor är en av de mest lämpliga kandidaterna för 

flytande metanbränslen.  

Det är av vikt för branschorganisationer att peka på de cirkulärekonomiska fördelarna som möjliggörs 

genom användning av LBG som har sitt ursprung i restprodukter och avfall, något som är en tydlig 

skiljelinje i jämförelse med andra förnybara bränslen. De samhällseffekter som kommer av satsning på 

ett kretsloppsbaserat bränsle kan omfatta positiva miljöeffekter, ökad nationell områdeskompetens 

och nya arbetstillfällen. Det är också av vikt att lyfta fram energitrygghet för myndigheter och 

makthavare, då egenproduktion av ett drivmedel kan ses som en energisäkerhetshöjande faktor vid 

kristider, jämfört med import av LNG från stora oljeproducerande stater. Förutom energitrygghet och 

möjlighet till att utnyttja cirkulär ekonomi påverkar valet av fartygsbränsle även Östersjöns marina 

miljö.   

Det är positivt att rederier likt Destination Gotland och Viking Line går mot LNG-drift, då 

snabbgående dieseldrivna RoPax-fartyg står för en stor del av Östersjöns bränsleförbrukning och 

förorenande utsläpp till luftmiljön. Ett rederis satsning på LNG med förväntan om att på sikt kunna 

övergå helt till LBG, kan dock ses som svårgenomförbart med avseende på mängden LNG-fartyg på 

beställning i relation till de i nuläget prognosticerade produktionsvolymerna av LBG. Dessutom 

förutsätter en sådan utveckling att LBG är konkurrenskraftigt kostnadsmässigt och att andra 

energikrävande branscher inte i stor utsträckning övergår till LBG. LNG är ett relativt sett rent bränsle, 

men det är inte ett förnybart bränsle och kan inte uppnå målsättningar om förnybarhet på varken 

nationell, europeisk eller global nivå. LBG kan därför i nuläget ses som en potentiell dellösning för 

Östersjöområdets väg mot fossilfrihet men även andra bränslen och tekniker kommer att behövas för 

att uppnå en sådan målsättning. I dagsläget är olika nivåer av inblandning av LBG i LNG en mer 

närliggande målsättning, vilket bekräftas av den testverksamhet som pågår på svenska rederier. En 

aspekt av intresse som framkom under intervjuerna, var den pågående testverksamheten att blanda in 

en mindre mängd uppgraderad biogas i LNG-tankarna på ett fartyg, vilket potentiellt skulle kunna 

eliminera förvätskningssteget och dess kostnader vid låginblandning. En sådan lösning är särskilt 

intressant om avståndet mellan produktionsanläggningen och fartyget är kort, vilket skulle minimera 

den ökade transportkostnaden som kommer av att transportera bränslet i gasform.  

 

Framtida regelverk kring reduktion av koldioxidutsläpp och eventuell bindande inblandning av 
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förnybara bränslen i fossila, kan komma att öppna upp möjligheter för LBG att på etablera i 

sjöfartsbranschen i Östersjöområdet. IMO väntas ha riktlinjer färdiga för växthusgasutsläpp år 2023, 

och i annat fall väntas EU gå före med liknande lagstiftning. Med tanke på Östersjöområdets ECA-

klassning och status som ”försöksområde”, är det är rimligt att anta att nya regelverk alltid kommer att 

vara aktuella samtidigt eller tidigare än för andra havsområden Det är exempelvis möjligt att viss 

inblandning av LBG kan komma att krävas i LNG-drivna fartyg för att uppnå IMO:s beslutade 

målsättningar om reducerade växthusgasutsläpp inom sjöfarten för år 2050, särskilt vid en eventuell 

trafikökning i Östersjöområdet. Krav på inblandning av förnybara bränslen på exempelvis EU-nivå, 

kan ytterligare öka bränslets potential och påskynda en sådan utveckling tidsmässigt. Det är också 

möjligt att vissa länder, likt Sverige, kan komma att föregå andra länder genom att på olika sätt stötta 

utstakade nationella miljömålsättningar ekonomiskt.  

Det är av vikt att se att havsmiljön i Östersjön är beroende av flertalet faktorer, där ett fartygs specifika 

bränsleval och luftutsläpp endast är en av parametrarna, och att det krävs ett helhetsgrepp kring 

havsmiljön och den totala miljöbelastningen för att nå fram till rätt målbild. En ibland förbisedd 

miljöaspekt som gäller även för Östersjöområdet, är att fartygs bränsleförbrukning ökar exponentiellt 

med hastigheten. Det finns i dagsläget inga hastighetsbegränsande zoner i Östersjöområdet primärt 

avsedda att minska bränsleförbrukning, men en generell hastighetssänkning vad gäller framförallt 

snabbgående fartyg, skulle kunna ha stora miljöfördelar genom minskad bränsleåtgång. Reducerade 

hastigheter blir än mer intressant då en förväntad trafikökning i Östersjöområdet tas i beaktande, som 

likt globalt, bedöms följa en ökande trend. En annan närliggande faktor är vikten av adekvat 

ruttplanering, så att eventuella ledtider i hamnar bättre kan förutses, vilket skulle möjliggöra för fartyg 

att sänka sin hastighet i de fall förseningar för läktring föreligger.  

Mer trafik sjövägen ger möjlighet att avlasta järnvägen, som i sin tur kan avlasta tung landbaserad 

trafik i Östersjöregionen. Landbaserad trafik i form av bilar och bussar tycks i allt större utsträckning 

gå mot elektrifiering, vilket potentiellt också frigör biogas för andra avsättningsområden. Sjöfarten 

behöver dock bättre marknadsföra och implementera gröna transporter för transportköpare och 

slutkunder, vilket rätt utformat skulle kunna driva på en utveckling mot LBG både ekonomiskt och 

socialt. En annan tänkbar möjlighet är att beslutsfattare initialt fokuserar på fartyg som är i statligt 

ägande eller är under statligt inflytande, vilket skulle kunna bättra möjligheterna att politiskt styra 

utvecklingen mot LBG. En eventuell påtvingad inblandning av förnybara bränslen bör dock 

företrädelsevis genomföras på en högre nivå än nationell, för att inte ha en negativ inverkan på 

konkurrenssituationen i sjöfartsbranschen. Om man förutsätter att LBG är ungefär dubbla prisnivån 

mot LNG, skulle en femprocentig inblandning innebära en lika stor procentuell 

bränslekostnadsökning för ett rederi. Intresset bland de intervjuade rederierna för att ”gå före” med 

hållbara bränslealternativ skulle kunna motivera en inblandning av LBG hos vissa rederier, om 

prisskillnaden inte är alltför stor gentemot LNG. Inblandning på större skala bedöms dock kräva 

subventionerande åtgärder, bindande regelverk på högre nivå eller ökad betalningsvilja för gröna 

transporter hos transportköpare eller slutkunder.   

Ett produktionsstöd för svenska biogasproducenter skulle kunna förbättra deras konkurrenssituation, 

särskilt gentemot den danska biogasen som åtnjuter produktionsstöd i hemlandet. Utan politiska 

åtgärder kan den rådande utveckling hota svensk biogasproduktion och i förlängningen delar av 

framtida LBG-produktion i Östersjöområdet. En strategi för biogasens framtid i Sverige förväntas 

framläggas i en rapport som bygger på en utredning som Sveriges regering tillsatt, vilket är 

information som har efterfrågats av branschens svenska aktörer. Det bör dock påtalas att ett 

produktionsstöd kan utformas på olika sätt och att ett produktionsstöd i sig själv inte påverkar de 

existerande bränsleskattemässiga skillnaderna mellan branscher, vilket medför att ett produktionsstöd 

inte nödvändigtvis gynnar sjöfartsbranschen specifikt.  

Den analytiska kartläggningen har sammanfattningsvis utmynnat i följande observationer: 
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Möjligheter 

- ECA-zonen i Östersjön har agerat katalysator för utvecklingen mot fler LNG-drivna fartyg, och 

denna utvecklingen mot LNG är fundamental för LBG:s framtida potential inom 

sjöfartsbranschen i Östersjöområdet. LBG kan använda samma infrastruktur som LNG, i form 

av bunkringsinfrastruktur och fartygsteknik. Östersjöområdet är särskilt passande för metan 

som energibärare på grund av att det är ett till ytan litet område med korta avstånd och hög 

trafik, vilket korrelerar väl med utbudet av fartyg och motortekniker på marknaden. Den för 

LNG utbyggda infrastrukturen och tillgängliggjorda tekniken utgör en väsentlig möjlighet för 

producenter att förhållandevis enkelt avsätta LBG utan tillkommande investeringskostnader.  

- Det är av vikt att utreda i vilka branscher LBG används effektivast miljömässigt och 

ekonomiskt. För sjöfarten är det också viktigt att metanbaserade bränslen används under 

gynnsamma operativa förutsättningar, med avseende på fartygstyp, rutt och 

metangenomsläpp under förbränning. LBG kan ses som en dellösning för vägen mot 

förnybarhet inom sjöfartsbranschen, där andra förnybara bränslen kommer att behövas likväl. 

- Det är väsentligt att väga in hela fartygsbränslets livscykel vid analys av dess miljöeffekter. 

Vidare är det av vikt att se ett hela potentialen kring LBG, särskilt då bränslets 

cirkulärekonomiska vinster kan vara mycket fördelaktiga, men är komplexa att erforderligt 

analysera ekonomiskt.  

- LBG ligger i linje med de målsättningar som finns kring omställning till förnybara bränslen i 

transportsektorn samt de strategier och mål som finns om att reducera utsläppen av koldioxid 

i sjöfartsbranschen framgent. Globala, europeiska eller områdesspecifika regelverk kring 

förnybar inblandning för sjöfarten skulle kunna leda till stora expansionsmöjligheter för LBG.  

- Det är av vikt att ha en helhetssyn på utsläpp och förorenande ämnen och bränsleval är en del 

av bilden. LNG är det bästa fossila bränslet när det kommer till reduktion av SOx-, NOx- och 

partikelutsläpp till luften. Att fartygsbranschen rör sig bort från etablerade bränslen likt HFO 

är av stor vikt miljömässigt, och denna utveckling bör uppmuntras. 

- Det finns ett intresse hos rederier att verka mot förnybarhet och testverksamhet med LBG-

inblandning förekommer. Användning av LBG ses som en naturlig utveckling för rederier med 

LNG-drivna fartyg. Sjöfarten ligger efter i omställning mot förnybarhet och många åtgärder 

erfordras. Ett sätt vore att öka informationsspridning, medvetenhet och fokus på ”gröna 

transporter” hos transportköpare och slutkunder, vilket skulle öppna vägar för rederier att 

finansiera inblandning av ett dyrare bränsle likt LBG. Det är också tänkbart att LBG framgent 

blir ett bränsle som kan komma att handlas mellan länder, vilket skulle medföra att 

produktionskapacitet och kostnader inte blir nationellt bundna. 

 

Hinder 

- Priset för LBG påverkas i nuläget av de nationella förutsättningarna och de rådande 

tillverkningsvolymerna. De ekonomiska marginalerna inom sjöfartsbranschen är små, och 

olika subventionerande åtgärder riktade mot sjöfartsbranschen specifikt kan komma att 

behövas för att göra LBG konkurrenskraftigt. En produktionssubventionerad 

biogasproduktion ändrar inte på det faktum att producenter hellre säljer till branscher där 

marginaler ses som bättre, och en sådan initial utveckling kan leda till att färre rederier väljer 

att satsa på LNG och att ett enormt potentiellt avsättningsområde för LBG missas. 

- Produktionskapaciteten bedöms otillräcklig för mer än låggradig inblandning i dagsläget, men 

produktionsvolymerna kommer att öka. Alternativa framställningsprocesser av biogas kan 

komma att öka produktionspotentialen ytterligare på sikt och varje metod behöver noga 

analyseras, utvärderas och jämföras sinsemellan, bland annat genom livscykelanalys. 
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- Det är ett hinder att bränsle är skattefritt inom sjöfartsbranschen, då differentiering av 

bränslen med skattesubvention omöjliggörs. Kostnadsanalyser behöver genomföras för att 

utreda hur stora dessa skillnader är då de jämförs med bland annat de förenklade 

avsättningsmöjligheterna som råder i sjöfartsbranschen.  

- Det finns risk att det blir en initial dragkamp om LBG mellan och inom branscher som 

använder gasbränslen. Då sjöfartsbranschen jobbar med långa tidsramar och fartygs livslängd 

är uppemot 30 år, är det av särskild vikt att kommunikationen om LBG mellan rederier, 

branschorganisationer, myndigheter, producenter och andra branschaktörer fungerar väl. 

- Metangenomsläpp under förbränning behöver åtgärdas om LBG ska kunna uppnå sin 

maximala miljöprestanda som fartygsbränsle, relativt andra förnybara bränslen. 

 

5.2.1 Reliabilitet och validitet 

Uppsatsens validitet handlar om i vilken utsträckning studien mäter det som faktiskt ska mätas och 

resultatets giltighet. Ambitionen har varit att denna kartläggning skall öka kunskapsläget och 

förståelsen för LBG som sjöfartsbränsle i Östersjöområdet. Denna inriktning på rapporten beslutades 

med anledning av den knappa litteratur som finns på området i dagsläget. Syftet var att göra en bred 

kartläggning och identifiera de faktorer som potentiellt kan utgöra ett hinder eller en möjlighet, och 

därefter analysera vilka av dessa som är fundamentala. En begränsning i denna studie är att LBG ej 

har jämförts mot alternativa förnybara bränslen, som till exempel HVO och vätgas. En sådan 

jämförelse hade kunnat ge en bättre helhetsbild av förutsättningarna för LBG i relation till de andra 

bränslen som rederier överväger för framtiden. Kartläggningen är också relativt bred, och kunde ha 

smalnats av till att beröra endast de faktorer som är direkt kopplade till LBG. Detta ansågs dock vara 

ett problematiskt angreppssätt, då väldigt lite data kring LBG som bränsle i fartyg finns att tillgå. Det 

är ofrånkomligt att rapporten berör faktorer som även gäller LNG i vissa avseenden, detta då många 

operativa aspekter är gemensamma mellan bränslena. Det faktiska resultatet bedöms vara relevant och 

i linje med rapportens syfte och frågeställning. 

Reliabilitet är möjligheten att upprepa studien med samma resultat. För denna studie kan 

reliabiliteten ifrågasättas eftersom kartläggande studier är tidsbundna och kan vara svåra att 

återupprepa, och enkom vetenskaplig metodik ej heller är applicerbart. Rapportens författare har 

försökt identifiera vedertagna och relevanta metoder för att svara på syfte och frågeställning. 

Triangulering har tillämpats genom användandet av två vedertagna strategiska analysmetoder i 

kombination med intervjuer. PESTLE-metoden användes för att ge kartläggningen ökad relevans, 

högre grad upprepbarhet och reliabilitet. Intervjumomentet kan vara svårt att upprepa, särskilt med 

avseende på att uppfattningar varierar mellan olika personer. Vidare är denna studie i första hand en 

nulägesanalys, vilket medför att aktualiteten och reliabiliteten minskar över tid. 
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6 Slutsats 

Syftet med studien var att bidra till en bättre förståelse för LBG:s förutsättningar inom 

sjöfartsbranschen genom att kartlägga vilka möjligheter och hinder som finns för att använda LBG 

som bränsle i Östersjöområdet. I studien kartläggs och analyseras ett antal faktorer med 

utgångspunkten att bidra till en utökad informationsbild samt att peka på särskilt viktiga 

fokusområden som framkommit under den analytiska kartläggningen. 

Produktionskapacitet för LBG är ett av de identifierade fokusområdena under kartläggningen, då 

sjöfartsbranschen omsätter mycket stora energimängder. Det är av vikt att strategier och realistiska 

uppskattningar om framtida produktionsvolymer av LBG finns att tillgå, särskilt då många rederier 

och fartygsägare i Östersjön i nuläget befinner sig i en situation där bränslevägvalet är särskilt relevant 

med anledning av allt striktare utsläppsregleringar.  Det andra identifierade fokusområdet består i 

LBG-kostnad för sjöfarten, där den hårda konkurrenssituationen inom branschen försvårar 

möjligheten för rederier att finansiera inblandning av ett dyrare bränsle. Situationen försvåras 

ytterligare av att fartygsbränslen för kommersiell sjöfart är skattefria. Andra branscher kan potentiellt 

använda skattesubvention som ett medel för att premiera förnybara bränslen, vilket riskerar att leda 

till att sjöfartsbranschens potential förbises av biogasproducenter. Om mer användning av LBG på 

sjösidan eftersträvas kan branschinriktade styrmedel komma att behövas för att främja en sådan 

utveckling. Eftersom LBG:s potential är nära kopplat till den andelen aktiva LNG-fartyg är det av vikt 

att sådana styrmedel formuleras så snart som möjligt. Ett annat sätt att finansiera inblandning av LBG 

vore för branschaktörer att bättre marknadsföra miljövänliga transporter, genom att med ökad 

kommunikation mellan transporttjänstens samtliga led öka betalningsviljan hos transportköpare och 

slutkunder. 

Sjöfartsbranschen jobbar med långa tidsperioder och de fartyg som tas i drift har en förväntad teknisk  

livslängd på upp emot trettio år. Den kommunikation som i dagsläget sker mellan biogasproducenter, 

rederier, branschorganisationer, beslutsfattare och övriga aktörer kan därmed ses som en avgörande 

faktor för hur LBG kommer att utvecklas som fartygsbränsle på sikt, och huruvida branschens stora 

avsättningspotential kan utnyttjas. Med dagens produktionsvolymer i Östersjöns närområde finns 

möjlighet att ha en viss låginblandning av LBG i LNG-drivna fartyg, men det huvudsakliga hindret för 

detta är det medföljande kostnadspåslaget för rederierna. Hur omfattande en sådan inblandning skulle 

kunna vara avgörs också av i vilken utsträckning LBG kan komma att användas i andra branscher. 

Eventuella globala, europeiska eller områdesspecifika regelverk kring förnybar inblandning kan utgöra 

en tänkbar möjlighet för LBG att etablera sig i sjöfartsbranschen, men inga bindande regelverk är ännu 

utformade. Kommande utsläppslagstiftningar kring koldioxidreduktion kan också komma att ha 

betydelse för bränslets användning i sjöfartsbranschen, då reducerade koldioxidutsläppsnivåer under 

framdrivningsfasen är en av LBG:s styrkor i jämförelse med LNG.  

Forskningsläget kring LBG och sjöfart är mycket begränsat och kartläggningen visar på att det 

exempelvis vore fördelaktigt att grundligt utreda och jämföra olika branschers förutsättningar för LBG, 

för att på så sätt tydliggöra var LBG används bäst tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt. Ytterligare 

jämförande forskning kring olika fartygsbränslens livscykelutsläpp behövs också för att förbättra 

kunskapsläget, särskilt då även andra förnybara bränslen kommer erfordras för Östersjöns fossilfrihet. 
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Appendix  

Appendix I – Fartygspassager  
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Appendix II – LNG-infrastruktur i Östersjöområdet 

Bilden visar fartygsbunkring via bunkerfartyg, lastbil och ”tank till fartyg”. 

Grönt indikerar ”i drift” 

Blått indikerar ”under byggnation” 

Grått indikerar ”i planeringsstadiet” 

 

Källa: Alternative Fuels Insight (DNV GL, 2019). Hämtad 2019-05-21. 
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Appendix III – Indelning av faktorer 

Interna faktorer 
LBG:s identifierade styrkor: 
 

- Cirkulärekonomi och LBG 

- Möjlighet att dra nytta av cirkulärekonomi 

- Livscykelutsläpp för LBG och andra utsläppsfaktorer 

- Koldioxidutsläpp kan reduceras med upp emot 85% för LBG i jämförelse med 25% för 

LNG 

- I princip inga SOx- eller partikelutsläpp 

- Reducerade NOx-utsläpp jämfört med bränslen som använder diesel som 

energibärare  

- Energitrygghet och LBG 

- Diversifiering av bränsleutbudet 

- Möjlighet till ökad egenförsörjning 

- Branschaktörers synvinkel 

- Det finns en optimistisk inställning kring LBG bland intervjuade aktörer. 

De identifierade interna svagheterna är: 
 

- Produktionskapacitet av LBG 

- Nuvarande nivåer räcker inte långt i fartygsbranschen 

- LBG-kostnad för sjöfarten 

- Priset är i nuläget ungefär det dubbla gentemot LNG 

- Konkurrens om LBG mellan branscher 

- Med anledning av de begränsade initiala produktionsvolymerna. 

 
Externa faktorer 
De externa faktorerna visar på utmaningar för LBG som fartygsbränsle i Östersjön. Det möjligheter 
som uppdagats berör: 
 

- Bunkringsinfrastruktur för flytande metanbränslen 

- Samma infrastruktur som LNG kan användas  

- Motorteknik för LNG och LBG 

- Olika motortekniker lämpliga för olika ändamål finns att tillgå på marknaden 

- Fartygstyper som lämpar sig för flytande metanbränslen 
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- Fartyg som rör sig i linjetrafik och har hög bränsleförbrukning är lämpliga. 

- Utsläppsregleringar i Östersjöområdet 

- Kommande direktiv kring koldioxidutsläpp och större andel förnybara bränslen  

- Strategier och mål för sjöfartsbranschen i Östersjöområdet 

- Rätt styrmedel kan exempelvis gynna utvecklingen 

De identifierade externa hoten är: 
 

- Lastutrymmespåverkan på fartyg 

- Bränsletankdesign kan reducera lastutrymme 

- Metangenomsläpp i fartygsmotorer 

- Ett för stort metangenomsläpp kan öka GHG-potentialen gentemot dieselbränslen 

- Fartygskostnadsskillnader mellan energibärare 

- Fartyg som går på flytande metangas har ett högre inköpspris 

- Beskattning och styrmedel som påverkar utvecklingen 

- Allt bränsle som används för handelssjöfart är skattebefriat 

- Bränslesäkerhetsregelverk för flytande metanbränslen 

- Hanteringen av flytande metangas följer strikta krav 
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Appendix IV – Intervjuer med aktörer  

 
(presenteras på kommande sidor) 
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                    Fråga 

Rederi,  

titel, person 

Har ni fartyg med 

LNG i 

Östersjöområdet? 

Hur tänker ni kring 

bränslet? 

Vad är 

anledningen till 

att ni valt den 

riktning ni gjort?  

Hur resonerar ni 

kring LBG (och 

LNG) för era fartyg 

i Östersjöområdet? 

Vilka hinder och/eller 

möjligheter ser ni för att 

använda LBG inom 

Östersjöområdet? 

Identifierade 

faktorer 

Furetank, 

Technical 

manager, Clas 

Gustafsson 

Just nu har vi fyra fartyg 

samt två på order som 

verkar inom ECA-

zonerna Östersjön och 

Nordsjön. Det första 

fartyget vi hade var ett 

ombyggt fartyg med stöd 

från ett EU-projekt, det 

är inte lönsamt att 

konvertera utan stöd. 

Merkostnaden för ett 

fartyg som går på LNG är 

i dagsläget 10-15%, vilket 

är lägre än för några år 

sedan.  

Miljöaspekten, vi 

började redan (med 

LNG) 2012. Det är 

inte vettigt med 

skrubber-lösning för 

vår del, sett till de 

sträckor vi kör och 

motorstorlek. Sedan 

var det också priset, 

det är ett billigt 

bränsle. Priserna har 

gått lite upp och ner, 

men just nu är LNG 

mycket billigare att 

bunkra än diesel.  

Vi är en av dem som 

har testat att bunkra 

LBG, då testade vi 60 

m3. Vi tittar just nu på 

inblandning av LBG i 

storleksordningen 5% 

av vår förbrukning, 

motsvarande runt 500 

ton om året. Detta 

bland annat för att 

kompensera för 

metanslip i 

motorerna.  

Kunderna gillar det! Men det är 

fortfarande ganska småskalig 

produktion och priset är högt. Det 

vore bra om man kunde 

subventionera LBG på något vis, 

åtminstone i en övergångsperiod. 

Kanske styrmedel som reducerad 

hamn- och farledsavgift för att ge 

miljövänligare alternativ en fördel. 

-LBG-kostnad 

-Metangenom-

släpp 

-Fartygskostnad 

-Motorteknik  

-Strategier och 

mål 

-Miljöpåverkan 

-Bunkrings-

infrastruktur 

 

Stena Line, 

Hållbarhetschef, 

Erik 

Lewenhaupt 

Vi har inga fartyg i 

dagsläget, men vi har 

utvärderat möjligheterna 

på både existerande och 

kommande fartyg. Vi fick 

stöd från tyska staten för 

en retrofit, men valde att 

inte gå vidare på grund av 

kostnad. Det högre 

inköpspriset för LNG-

En sak som gjort oss 

tveksamma till att 

välja LNG, är att det 

är ett fossilt bränsle.  

Är det bättre att 

vänta in en förnybar 

gas, eller är det 

bättre att försöka 

köra förnybar diesel? 

Vi driver idag också 

redan pilotprojekt 

Det finns många 

bränslen att 

utvärdera, förnybarhet 

är viktigt, men 

priserna är också höga 

för de förnybara 

bränslena generellt. 

LNG/LBG kan vara 

vettigt, framförallt för 

fartyg som går i 

linjetrafik, likt 

Vad gäller LBG är volymen ett 

problem. Vi kan få subventioner 

för att göra vissa infra-strukturella 

investeringar genom ”Motorways 

of the Sea” men det skulle behövas 

ett heltäckande system för att 

skapa incitament att välja bättre 

bränslen. Förnybar diesel och 

biometanol ligger ungefär på 

dubbla prisbilden, det är i vissa fall 

-Fartygstyper 

-Bunkrings-

infrastruktur 

-LBG-kostnad 

-Utsläpps-

regleringar 

-Strategier och 

mål 
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fartyg, behöver kunna 

räknas in på bränslet. 

inom metanol och 

batteridrift.  

containerfartyg och 

färjor (Ro-Pax). 

mer kostnadseffektivt att jobba 

med energieffektivisering i nuläget. 

Veritas Tankers Vi har inte satt oss in i 

denna fråga för tillfället. 

- - -  

Destination 

Gotland, 

Teknisk 

inspektör, 

Pontus Stumle 

Vi har ett LNG-fartyg just 

nu och ett till på 

beställning. I det stora 

hela har det funkat bra. 

Det är ett nytt fartyg, men 

problemen som det 

innebär har inte handlat 

om bränslevalet.  

Miljöinriktningen 

har varit avgörande 

för att vi valde LNG, 

reducerade 

utsläppsnivåer har 

varit det viktigaste. 

Man kommer ifrån 

behovet av 

reningssystem om 

man från början 

väljer ett renare 

bränsle. 

Det finns en lokal 

producent på Gotland 

som har tillverkning 

av biogas från mat- 

och slakteriavfall, så 

man tittar lite på 

möjlig inblandning. 

LBG är jätteintressant, men det 

gäller att få fram stora volymer. Vi 

kan i nuläget inte få leveranser i 

den storleksordning vi skulle 

behöva. Vi kommer att testköra 

med LBG någon gång i månaden i 

en period framöver. Kostnaden kan 

man alltid förhandla kring men 

den påverkar såklart.  

-Produktions-

kapacitet 

-Utsläpps-

karaktäristik 

-Cirkulärekonomi 

-Energisäkerhet 

LBG-kostnad 
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Viking line, 

Teknisk 

direktör, Ulf 

Hagström 

Vi har ett LNG-fartyg, 

Viking Grace, samt 

ytterligare ett på 

beställning till 2020. 

Arbetsmiljömässigt, i 

maskinrummet, är det ett 

mycket bra bränsle, men 

underhåll och service är 

dyrt.  

Det är ett rent och 

bra bränsle att köra 

på som har bra 

utsläppsvärden utan 

att man behöver 

använda ytterligare 

reningssystem. 

Vi har diskuterat 

inblandning av LBG, 

om det går att få tag 

på. Vi har testkört 

med LBG, vilket gick 

bra. När de första fem 

åren av LNG-drift 

sammanställdes, 

visade det sig vara 

dött lopp mot mer 

konventionella 

alternativ 

bränsleekonomiskt, 

något som dock kan 

komma att ändras i 

framtiden. 

Kostnaden för LBG är hög och 

det saknas volymer i 

tillverkningen. Att allt 

fartygsbränsle är skattebefriat är 

ett problem för de renare 

bränslena. Vi har också ganska 

höga kostnader för 

bunkringslogistiken kring LNG, då 

vi endast haft ett fartyg att fördela 

kostnaderna på. 

-LBG-kostnad 

-Bränsle-

beskattning 

-Bunkrings-

infrastruktur 

 

 

 

                    Fråga 

Branschorg.,  

titel, person 

Hur ser ni på 

fartygssituationen i 

Östersjön vad gäller 

bränsleval? 

Hur ser ni på framtiden för 

LNG/LBG? 

Vilka hinder och/eller 

möjligheter ser ni för att 

använda LBG i 

Östersjöområdet? 

Identifierade 

faktorer 

Energigas, 

Ansvarig 

vägtransporter, 

sjöfart och 

LNG/LBG, 

Fredrik 

Svensson 

Det finns ett intresse bland 

många rederier att ligga i 

framkant miljömässigt. 

Några bunkringar av LBG har 

ju också redan skett i Sverige. 

Ett stort problem är att allt 

sjöfartsbränsle är skattefritt, 

det inverkar på möjligheterna 

att påverka bränsleval i en 

viss riktning.  

Ett beslut från IMO kring koldioxidutsläpp 

är önskvärt. Eftersom sjöfarten är 

internationell är det väldigt svårt att sätta 

bränslemässiga lagkrav nationellt, det blir 

en konkurrensnackdel. Drygt 150 miljoner 

SEK har tilldelats innovationsklustret 

Drive-LBG genom Energimyndigheten. Ett 

av projekten är att utreda inblandning av 

LBG för fartyg.  

Sjöfartsbranschen är hårt 

konkurrensutsatt så priset kan bli 

avgörande för hur stor andel LBG 

rederier har möjlighet att blanda in. 

LNG-fartyg kan ses som ett första 

steg i riktningen mot LBG och man 

bör skapa styrmedel så att det lönar 

sig för de som går före.   

Det är också lämpligt att ha ett brett 

fokus vad gäller utsläpp och inte 

-Bränsle-

beskattning 

-Strategier och 

mål 

-LBG-kostnad 

-Utsläpps-

regleringar 
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stirra sig blind på en enskild 

utsläppstyp. 

Sweship/Svensk 

sjöfart, Miljö- 

och klimat-

ansvarig, 

Fredrik Larsson  

Generellt ser vi att allt fler 

går bort från HFO. Vi ser att 

det kommer bli en hel palett 

av olika bränslen eller 

energibärare i fartygen. Fler 

tittar på alternativa 

drivmedel, där LNG är störst 

för svenska rederier. Det 

tittas också på bland annat 

batterier, metanol och vätgas. 

Möjligheterna är egentligen obegränsade, 

men det är volymen och priset som kommer 

att avgöra. Det kan komma att bli en 

dragkamp mellan de förnybara bränslena 

och marknaden kan komma att styra hur 

det utvecklas. 

Produktionsvolymen av LBG räcker 

inte för sjöfarten, men efterfrågan 

kommer att finnas. Jag tror jag att 

man behöver öka kunskapen hos 

transportköpare. Gröna transporter 

kostar och det är bra om man kan få 

in kunderna på detta, men här ligger 

sjöfarten långt efter andra bransher. 

-LBG-pris 

-Produktions-

kapacitet 

-Miljö-

påverkan 

Wallenius 

Marine, Carl 

Fagergren, 

Project 

Manager 

 

 

 

 

Hindren för ECA-området 

börjar allt mer försvinna, 

infrastrukturen blir bättre. 

LNG-fartygen har också 

kommit ner i kostnad, så det 

blir inte så mycket dyrare att 

bygga. De första fartygen vi 

byggde 2016 var 20% dyrare, 

nu är vi nere kring 10%. Då 

börjar man närma sig 

kostnaden för att installera 

en skrubber. 

 

På Wallenius Marine har vi designat och 

byggt två LNG-fartyg, världens första LNG-

drivna bilbåtar. Och vi har fyra fartyg till vi 

ska bygga.  Vi har tittat på metanol och lite 

andra bränslen, men det har blivit LNG 

p.g.a. att det är ett tillgängligt bränsle 

infrastrukturellt och produktionsmässigt. 

För LNG börjar de infrastrukturella 

hindren allt mer försvinna. Det finns också 

bunkerbåtar som skaffas eller är på väg att 

skaffas av de stora energibolagen, vilket 

kommer att underlätta bunkring i området 

ytterligare. Även kostnaden för köpa in 

fartygen har minskat, och vi ser LNG som 

De huvudsakliga hindren är att 

volymerna av LBG som sjöfarten 

skulle behöva vida överstiger 

tillgången, samt att priset är för högt. 

När det gäller tankvolymen blir det 

problemet större ju längre sträckor 

fartygen går, dvs. för oceangående 

fartyg blir problemet större, eftersom 

tankarna blir så stora. I vårt område 

finns ju goda förutsättningar för 

produktion av LBG, t.ex. från 

skogsavfall. Det finns alltså en 

möjlighet till produktion av biogas i 

närheten av där den ska användas, 

vilket ger kortare transportsträckor 

-Bunkrings-

infrastruktur 

-Fartygs-

kostnad 

-Produktions-

kapacitet 

-Fartygs-

infrastruktur 
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en övergångslösning till förnybara bränslen 

som LBG. 

och potentiellt mindre oönskade 

utsläpp på vägen från ”well to wheel”. 
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                    Fråga 

Myndighet,  

titel, person 

Hur ser ni på 

fartygssituationen i 

Östersjön vad gäller 

bränsleval? 

Hur ser ni på framtiden för 

LNG/LBG? 

Vilka hinder och/eller 

möjligheter ser ni för att 

använda LBG i 

Östersjöområdet? 

Identifierade 

faktorer 

Energimyndigheten, 

Senior Advisor,  

Emmi Jozsa  

IMO arbetar långsamt, men det 

vore bra om vi kunde få en 

lagstiftning kring inblandning av 

förnybara bränslen. Det behöver 

ske på en högre nivå än 

nationellt, på grund av hur 

sjöfartsbranschen är uppbyggd. 

Det är fortfarande tidigt för 

sjöfarten, som ligger lite efter i 

miljöfrågor. Mycket styrs genom 

IMO. Uppdraget från regeringen har 

varit att inte bara koppla ihop LBG 

till tunga landtransporter utan även 

sjöfart i Sverige.  Regeringen har gett 

Energimyndigheten i uppdrag att 

dela ut 200 miljoner SEK under fem 

år för LBG-satsningar, vilket har 

utmynnat i projektet DriveLBG, som 

tilldelats ungefär 100 miljoner 

hittills.  

Priset och att det inte finns någon 

grön skatteväxling. Det blir svårt 

att premiera förnybara bränslen. 

Man diskuterar reduktionsplikt 

där bidrag ges beroende på hur 

bra inblandningen är att minska 

utsläpp. Men nationella 

tvingande åtgärder skulle kunna 

leda till konkurrensproblem och 

att svenska bolag riskerar att gå 

under. Mycket av utredningen om 

”Biogasens framtid i Sverige” har 

fokuserat på produktionsstöd för 

att sänka priserna på samma sätt 

som danskarna har gjort. 

-Utsläpps-

regelverk 

-LBG-kostnad 

-Bränsle-

beskattning 

-Strategier och 

mål 

 

 

Sjöfartsverket, 

Chefsstrateg Styrning 

& Planering,  

Sven Carlsson 

Vi ser positivt på att man tittar på 

alternativa energibärare, det är 

ett måste givet den 

miljöomställning som behöver 

ske inom samhället. Vi har i 

farledsavgiften ett så kallat 

miljöincitament, där vi minskar 

avgiften för de fartyg som är 

miljövänliga. För att få denna 

lägre avgift behöver oberoende 

part bekräfta att fartyget har lägre 

miljöpåverkan och att man 

trafikerar svenska hamnar. Vi 

När det gäller energibärare för fartyg 

måste man kunna se att det kan 

finnas hybridlösningar. Alla 

energibärare har sina för- och 

nackdelar och vi måste hitta ett sätt 

att använda dem på ett så effektivt 

sätt som möjligt. 

Hastighetsreducering är också ett 

bra sätt att minska utsläpp. 

LNG(LBG)-motorer har en 

väldigt bra verkningsgrad vid 

konstant belastning, men vid 

volatil belastning sjunker 

verkningsgraden rejält på LNG-

motorer samtidigt som de 

förbränningen är ofullständig. 

Produktion, distribution, lagring 

är intressant för LBG. Är LBG 

bäst för all typ av transport? Vi 

har i farledsavgiften ett så kallat 

miljöincitament, där vi minskar 

avgiften för de fartyg som är 

-Utsläpps-

karaktäristik 

-Miljöpåverkan 

-Strategier och 

mål 

-Motorteknik 

-Metanslip 

-Produktions-

kapacitet 

-Transport-

kostnad 
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tittar på hela fartygets 

miljöpåverkan: koldioxid, 

kväveoxid, svavel, partikelutsläpp 

samt utsläpp i vatten som 

kemikalier och avlopp. 

miljövänliga, de kräver att 

fartygen testas av en oberoende 

part och att de trafikerar svenska 

hamnar.  

Transportstyrelsen, 

Sakhandläggare och 

gruppledare, Nariné 

Svensson  

Bränsle är en av de största 

utgiftsposterna för rederier och 

branschen behöver kunna hålla 

kostnader för bränsle på en rimlig 

nivå. IMO arbetar med en strategi 

för åtgärder mot utsläpp av 

växthusgas, som ska vara klar 

2023. Om den inte blir klar till 

dess lär EU agera. 

Det behövs flera åtgärder för 

sjöfartsbranschen. Bränslebyte 

kommer att vara en sådan åtgärd för 

att uppnå regelverken som kommer. 

Kostnadsaspekten är viktig att få 

ordning på då LBG är ett dyrare 

bränsle i nuläget. 

Sjöfartsbranschen är generellt 

sett svår att reglera på grund av 

dess internationella karaktär. 

-LBG-kostnad 

-Utsläpps-

regleringar 

-Strategier och 

mål 
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                    Fråga 

Producenter,  

titel, person 

När kommer ni ha 

igång produktion av 

LBG och i vilken volym? 

Vilken kundbas ser ni 

för LBG? 

Vilka hinder och/eller möjligheter ser ni för 

att använda LBG till fartygsbranschen? 

Identifierade 

faktorer 

Tekniska Verken, 

Produktansvarig, Erik 

Nordell 

Vi kommer att ha 

produktionen igång vid 

årsskiftet. Maxkapaciteten 

ligger på 90 GWh. 

Stöd har fåtts genom 

Klimatklivet 

(Naturvårdsverket) för 

infrastrukturella 

satsningar. 

Vi ser industrier och tunga 

fordon på land i första 

hand. Vi har fått kontrakt 

med Toyota i Mjölby där 

vi kommer att byta ut 

gasol mot LBG. Sjöfarten 

ser vi som ett prioriterat 

område likväl, då det finns 

stor potential och en färja 

skulle kunna ta hela vår 

produktion. 

De betalar ingen skatt på bränslet. Vår 

konkurrenskraft är större inom bl.a. dieseldrivna 

landbaserade tunga fordon, konkurrenskraften för 

LBG blir problematisk när den ställs mot skattefri 

LNG. Infrastrukturen finns dock och volymerna är 

stora, så det är mycket intressant. Miljönyttan blir 

ju densamma. Alla är intresserade, men priset är ett 

problem. 

-Strategier och 

mål 

-Bränsleskatt 

-LBG-pris 

 

Gasum, 

Affärsutvecklingschef, 

Erik Woode 

Vi bygger en LBG-

produktionsanläggning i 

Nymölla med stöd genom 

Klimatklivet.  Anläggningen 

är förhoppningsvis färdig 

kvartal tre 2020. Runt 80-

100 GWh (anm: bedömt 

6000-7000 ton) om året i 

produktionsvolym. Vi 

kommer att investera mot 

LBG, vi har fem 

biogasanläggningar, minst 

tre kommer att ställas om 

till uppgradering och 

förvätskning. 

Den mest uppenbara 

branschen är tung 

fjärrtrafik (lastbilar etc), 

som årligen förbrukar 

uppemot 90 TWh, det 

ligger närmare oss. Vi ska 

bygga 25 tankstationer 

innan nästa år, som i ett 

initialt skede kommer att 

fyllas med LNG, för att 

bytas ut mot mer LBG i 

takt med 

produktionsökning. 

Det viktiga är att rätt bränsle används på rätt plats. 

Det är av vikt att sjöfarten ej går på tjockolja, utan 

miljövänligare bränslen som LNG. Sedan när 

sjöfarten ställs om mer mot flytande metangas och 

produktionsvolymerna ökat, då kan vi använda LBG 

som drop-in-bränsle. Vill man att sjöfarten ska köra 

på förnybara bränslen behöver det göras 

subventioner på bland annat LBG-produktion, så 

att den kan säljas till ett konkurrenskraftigt pris till 

slutkunden. 

-Konkurrens 

-Strategier och 

mål 

-Produktions-

volymer 

  

 

 
 


