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Abstract  
Med anledning av den debatt som förts i media om svaveldirektivets införande blev vi intresserade av att 

sammanställa olika instanser syn på direktivet samt hur deras intentioner förhåller sig till varandra. Med 

detta som utgångspunkt utvidgade vi arbetet till att studera flera typer av styrmedel. I resultatet har vi 

presenterat en sammanställning av intervjuer vi utfört med svenska politiker, hamnar och befraktare. Vi kom 

fram till att svaveldirektivet behövs för att åstadkomma en reducering av sjöfartens utsläpp av miljögifter 

men att direktivet inte kommer kunna uppfyllas av alla fartyg på grund av brist på lågsvavelhaltigt bränsle, 

stora hinder för LNG drift och tekniska problem med skrubbers. Skatt på marina bränslen och utsläppsrätter 

för sjöfarten som styrmedel bedömdes inte vara aktuellt inom en överskådlig framtid. Vi upptäckte även i 

vårt arbete att det bedrivs ett betydande arbete för minskad miljöpåverkan av bland annat Göteborgs Hamn, 

Clean Shipping Index och arbetet med Gröna Korridorer.  
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Abstract  
The debate in media concerning the sulphur directive caught our interest and we decided to compile 

different parties’ view and how their intentions relate. With this as starting-point we expanded our work to 

study several types of incentives. As a result of interviews carried out with Swedish politicians, freight 

owners and the Port of Gothenburg we put together a summary of their views. Our conclusions came to 

show that the sulphur directive is a necessity to reduce pollution caused by shipping. However there will be 

great difficulties for many ships to cope with the directive due to the lack of low sulphur fuel, big obstacles 

for LNG and technical problems with scrubber installations. Taxes on marine fuels and emission licenses 

were evalutated as not viable for foreseeable future. We also discovered that a significant work to reduce 

environmental impact is carried out by the Port of Gothenburg, Clean Shipping Index and trough Green 

Corridors. 
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1. BAKGRUND 

Miljöfrågan är ett ständigt aktuellt ämne som blir än viktigare med tiden. Detta yttrar sig i 

form av skärpta miljölagstiftningar och sjöfarten är inget undantag. Majoriteten av 

handelsfartygen drivs i dagsläget med tjockolja på grund av dess ekonomiska fördelar. Men 

tjockoljan innehåller höga halter av ämnen som har negativ inverkan på miljön, varav svavel 

tillhör de värsta. Förbränningen skapar även stora mängder koldioxid som är en växthusgas. 

Koldioxid bildas vid fullständig förbränning av kolföreningar och syre. Det har uppskattats att 

handelssjöfarten idag står för 4,5 % av det totala utsläppet av koldioxid vilket är det dubbla 

mot flygtrafikens utsläpp (Guardian 2008). I takt med att den globala uppvärmningen blir allt 

svårare att bortse från riktas blickarna allt mer mot vad som kan göras för att minska mängden 

av luftburna utsläpp. Det faktum att bränslepriserna ökar och utsläppsreglerna skärps har lett 

till att ett växande intresse för ny teknik och nya drivmedel utvecklas för att möta de nya 

kraven.  

Huvudsyftet med rapporten är att fånga upp den diskussion som idag förs kring styrmedel och 

ur olika aktörers synvinkel. Syftet är inte att djupare beskriva redan antagna lagar och regler 

utan sammanställa aktuella synpunkter på kommande förändringar.  

Vad styrmedel innebär är svårdefinierat. Den här studien har delat upp styrmedel i tre 

kategorier. Den första kategorin är politiska styrmedel som delas upp i skattebaserade 

styrmedel, utsläppsrätter som styrmedel, juridiska styrmedel samt hamnavgifter som 

styrmedel. Den andra kategorin är marknaden som styrmedel som innebär att olika aktörer 

anpassar sig efter marknadens krav på till exempel miljövänligare transporter. Under 

kategorin övriga styrmedel återfinns de styrmedel som inte passar in under de två första 

kategorierna. Mer utförlig information om vad de olika typerna av styrmedel innebär återfinns 

under varje aktuellt kapitel. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNIGAR 

Syftet med denna rapport är att ge en bild av den rådande situationen gällande acceptansen för 

de olika typer av styrmedel som kan användas för att minska sjöfartens luftburna utsläpp. 

Rapporten sammanställer och analyserar hur olika styrmedel upplevs, förkastas eller 

förespråkas och eventuellt drivs fram av svenska politiker, befraktare och hamnar, vilka är 

instanser med stor inverkan på den framtida utvecklingen hos svensk sjöfart. Rapporten tar 

även upp några exempel på tekniska lösningar för att uppfylla utsläppskraven.  

· Hur ser möjligheter och problem ut för olika typer av styrmedel riktade mot att 

reducera sjöfartens utsläpp av luftburna utsläpp? 

· Hur resonerar befraktare, riksdagspolitiker, hamnar och andra instanser om olika typer 

av styrmedel och hur förhåller sig deras intentioner till varandra? 

· Hur arbetar företag, politiker och hamnar för att på andra sätt minska sjöfartens 

miljöpåverkan? 

 

 

3. AVGRÄNSNINGAR 

Enligt Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:96 kapitel 13 delas 

luftföroreningar upp i 4 områden; kväveoxider, svaveloxider, ozonnedbrytande ämnen och 

flyktiga organiska föreningar (VOC). Rapporten belyser endast luftburna avgasutsläpp från 

fartygens skorstenar och avgränsas till enbart kväveoxider och svaveldioxider samt koldioxid. 

Utsläpp av partiklar, barlastvatten, flyktiga organiska föreningar, oljespill, utsläpp av 

ozonnedbrytande ämnen, utsläpp i havet via bottenfärg och annat avfall utesluts därför. 

Rapporten avgränsas även till information från svenska befraktare, svenska politiker och 

hamnar medan rederierna utesluts då många arbeten redan är skrivna i detta ämne samt att 

rederierna i sitt miljöengagemang får antas vara beroende av marknad och politiska beslut.  
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4. METOD 

Underlaget för rapporten bygger på en mängd egna intervjuer med politiker, företag, hamnar 

och myndigheter. Som komplement har material hämtats från rapporter, artiklar, debattinlägg 

och undersökningar från internet använts för att få en stor helhetsbild.  

Förfrågan om muntlig intervju, genom telefon eller personligt möte, skickades ut till ett 

femtontal stora svenska befraktare men trots en tydlig upplysning om att befraktarens namn 

inte skulle nämnas i studien avböjde merparten av de tillfrågade eller avstod att svara. Endast 

en befraktare svarade positivt på förfrågan och ställde upp på en telefonintervju. Befraktaren 

fick i förväg ta del av den intervjumall som senare användes under intervjun. Intervjun varade 

i cirka en timma och gav svar på de frågor som ställdes men ledde även in på helt nya 

områden som visade sig relevanta för studien. Det hade naturligtvis varit önskvärt om fler 

befraktare hade ställt upp, för att ge en mer heltäckande bild av befraktarnas synvinkel, men 

intervjun som genomfördes gav ändå ett bra och innehållsrikt material för vårt syfte. 

För att få med svenska politikers syn på styrmedel skickades först en förfrågan till en 

borgerlig riksdagsledamot i riksdagens trafikutskott ut om personen ville ställa upp på en 

personlig intervju om styrmedel riktade mot sjöfartens miljöpåverkan. Personen var villig att 

ställa upp och intervjun genomfördes på sjöfartshögskolan i Kalmar. Frågor om olika 

styrmedel, dess möjligheter och problem, hade i förväg förberetts men dock visade det sig 

svårt att få konkreta svar på vissa frågor då den intervjuade lätt kom ifrån sakfrågan. Intervjun 

gav trots detta bra resultat och kompletterande frågor ställdes senare genom e-post till 

personen. Innan intervjun påbörjades bad vi personen att tala som representant för det 

borgerliga blocket och att skilja på vad som var personens egna åsikter, hans partis åsikter 

samt det borgerliga blockets åsikter.  

För att få med en bred syn av de olika svenska partiernas åsikter i förhållande till de svar vi 

fått i vår första intervju, skickades frågor ut till cirka trettio politiker i europaparlamentet, 

riksdagens trafikutskott samt riksdagens miljö- och jordbruksutskottet från olika partier med 

e-post. Majoriteten avstod att svara men vi fick kontakt med politiker från miljöpartiet samt 

vänsterpartiet. De svarade på de frågor som ställdes och även på kompletterande frågor som 

senare ställdes. Socialdemokraterna fick vi svar från genom en frågeställning till partiet via 

deras hemsida. Även genom dessa intervjuer visade det sig svårt att få konkreta svar på vissa 

frågor. 
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När det gäller intervjuer av representanter från svenska hamnar har studien fokuserat på att 

belysa hur Göteborgs Hamn arbetar med miljöfrågor. Göteborgs hamn är Skandinaviens 

största hamn med cirka 11 000 fartygsanlöp om året och ligger dessutom i framkant när det 

gäller miljö- och klimatåtgärder, vilket flera utmärkelser och priser under 2000-talet bekräftar. 

Fakta om hamnens arbete samt om LNG (Liquefied natural gas eller flytande naturgas) är 

hämtat från hamnens hemsida från de artiklar och rapporter som finns publicerade där. 

Kompletterande fakta har fåtts från telefonintervjuer, från frågor ställda genom e-post till 

representanter från hamnen samt från författare till de rapporter som varit relevanta för 

studien.  

Dessa sökord har använts för att söka fakta och artiklar på google: Gröna korridorer, 

styrmedel, svaveldirektivet, CO2 emissions from shipping, slow steaming, LNG, 

ruttplanering, MonaLisa project och miljöbilspremien. Dessa sökord har lett till artiklar 

relevanta för studien och från dessa artiklar har sökord och länkar använts för fortsatt sökning. 

Då ren fakta presenteras i studien har i första hand källor från myndigheter, såsom 

trafikverket, energimyndigheten och sjöfartsverket och även nationalencyklopedin använts då 

dessa bedöms som säkra och trovärdiga källor. I vissa fall har även nyhetsartiklar använts då 

dessa bygger på rapporter från myndigheter eller forskningscentrum och källorna har kunnat 

spåras och bekräftas. Fakta har även tagits från företags hemsidor såsom Volvo, Göteborgs 

hamn och Mearsk Line då dessa företag är världsledande inom det specifika området som 

berörs och bedöms ha stor kännedom om ämnet. Då debattinlägg på internet eller uppgifter 

från intervjuer använts presenteras detta inte som fakta i studien utan som debattörens egna 

åsikter vilket framgår i texten. 
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5. TYPER AV UTSLÄPP 

För att få en förståelse av de luftburna avgasutsläppen som sjöfarten står för presenteras här 

de miljögifter som är aktuella i rapporten och hur dessa påverkar människor och miljön. Detta 

kapitel skall ge en kort introduktion till varför utsläppen måste reduceras. 

 

5.1 Koldioxid (CO2) 

Koldioxid är vid rumstemperatur en färglös gas med svag doft och sur smak 

(Nationalencyklopedin a). Dess kemiska beteckning är CO2 och brukar i dagligt tal felaktigt 

kallas kolsyra. 

Koldioxid bildas vid förbränning av organiska material och genom förbränning av syre i 

andningsorganen och tas upp av växter och bakterier vid fotosyntes.  

Koldioxid är en viktig komponent i kolets globala kretslopp och finns bland annat i 

atmosfären, hydrosfären och litosfären. Koldioxid är en kraftig växthusgas som antas påverka 

den globala uppvärmningen då atmosfären i förindustriell bestod av 270 ppm koldioxid och år 

2009 var nivån uppe i 387 ppm samtidigt som temperaturen globalt har stigit. Halten 

koldioxid i atmosfären ökar årligen med 0,5 % bland annat till följd av ökad förbränning av 

petroleumprodukter. Genom att koldioxid absorberar infraröd strålning medverkar gasen till 

växthuseffekten som ytterligare förstärks genom avverkning av regnskog då naturen inte 

längre kan reducera koldioxidhalten på jorden i samma utsträckning som tidigare. 

(Nationalencyklopedin a) 

Enligt en FN rapport, som tidningen Guardian tagit del av, står sjöfarten för en betydande del 

av det totala utsläppet av koldioxid (The Guardian 2008). Den globala handelssjöfarten 

släpper enligt artikeln årligen ut 1 120 miljoner ton koldioxid vilket motsvarar 4,5 % av 

världens totala utsläpp av växthusgaser. Detta kan jämföras med flygindustrin som efter hårda 

kontroller och regler nu släpper ut 650 miljoner ton vilket är drygt hälften av sjöfartens 

utsläpp. Sjöfartens utsläpp av koldioxid antas ha ökat med 30 % till år 2020. Andra typer av 

utsläpp från sjöfarten såsom svavel och sot, som kan ge upphov till lungcancer, 

andningsproblem och surt regn, antas öka än kraftigare än koldioxidutsläppen enligt artikeln. I 
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artikeln framgår även att redan idag beräknas 60 000 personer dö i förtid varje år till följd av 

utsläppen och dessa utsläpp antas öka med 30 % inom 12 år. 

5.2 Svaveloxider (SOx) 

Svaveldioxid är en giftig färglös gas som bildas vid förbränning av svavel. Den är en icke 

brännbar gas och har en stickande lukt och sur smak och är lättlöst i vatten och bildar då 

svavelsyra. Svaveldioxid har ett hygienisk gränsvärde på 2 ppm men påverkar andningen 

redan vid 1 ppm och växter skadas akut vid 0,5 ppm. Astmatiker är extra känsliga för gasen. 

Ovan står beskrivet hur, bland annat svaveldioxid, påverkar dödligheten i världen. 

Svaveldioxiden reagerar med fukt i luften och bildar då svavelsyra som faller då ner på 

marken vilket kraftigt bidrar till försurning av mark och vatten. (Nationalencyklopedin b) 

 

5.3 Kväveoxider (NOx) 

Kväve bildar vid förening med syre minst sju olika oxider varav kväveoxid, NO, och 

kvävedioxid, NO2, som ofta går under benämningen NOx, hör till de värsta ur miljösynpunkt. 

Kväveoxid är en giftig färglös gas som i kontakt med luft lätt oxiderar till kvävedioxid. 

Kväveoxider finns naturligt i atmosfären i låga mängder och bildas vid förbränning i luft 

under höga temperaturer och följer då med avgaser från motorer ut i luften. Det hygieniska 

gränsvärdet för kväveoxid är 25 ppm. Kvävedioxid är en giftig gas med kraftigt brunröd färg, 

stark stickande lukt och har kraftiga oxiderande egenskaper. Kvävedioxid bildas vid all 

förbränning i luft och vid kontakt med fukt bildas salpetersyra. Det hygieniska gränsvärdet för 

kvävedioxid är 3 ppm men om kvävedioxiden kommer från avgaser är gränsvärdet 1,5 ppm. 

Kvävedioxider tillsammans med kväveoxid och svaveloxider tillhör de allvarligaste 

luftföroreningarna. (Nationalencyklopedin c) 
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6. RESULTAT 

6.1 Styrmedel 

”Kommissionen bedömer att marknadsbaserade styrmedel som kvothandel, 

skatteåtgärder och subventioner bör användas i ökad utsträckning för att 

man ska kunna uppnå miljömål och andra strategiska mål.” (EU 

kommissionen 2007) 

 

6.1.1 Skattebaserade styrmedel 

För att styra marknadens utsläpp av miljöfarliga ämnen kan olika typer av styrmedel 

användas. Då oljekrisen uppstod på 70-talet införde Sverige energiskatt på olja för att minska 

Sveriges beroende av olja som då stod för 80 % av Sveriges energitillförsel 

(Energimyndigheten 2009). Med tiden minskade oljeberoende och andra frågor såsom 

koldioxidutsläpp kom att hamna i fokus varför en koldioxidskatt infördes. Genom att använda 

skatter som styrmedel höjs priset på produkten eller tjänsten och mer miljövänliga alternativ 

blir billigare i jämförelse. Prisskillnaden kan även förstärkas genom skattelättnader på 

miljövänliga alternativ. Genom skatter får staten in pengar som kan öronmärkas för satsningar 

på miljövänliga alternativ (Europa.eu 2007). En diskussion om att införa skatt på marina 

bränslen med avseende på svavelhalten pågår inom EU men frågan är svårlöst då 

handelssjöfarten är global och lokala regler skulle leda till försämrade konkurrensvillkor.  

 

Politiker om skattebaserade styrmedel 

I våra intervjuer framgick det att socialdemokraterna vill få ner användandet av olja genom att 

införa en internationell skatt på marina utsläpp som skall administreras av FN, enligt en 

intervju med partiet. Pengarna som kommer in skall användas för investeringar som sänker 

utsläppen av miljögifter. Miljöpartiet arbetar för en skatt på marint bränsle samt för att få med 

sjöfarten i systemet med utsläppsrätter då både skatter och utsläppsrätter har likartade 

effekter, enligt en intervju med en riksdagsman från miljöpartiet. Skatter är dock ingen 

lösning som en riksdagsman i det borgerliga blocket tror på.  Sjöfarten är global och skall en 
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skatt på utsläpp få någon annan effekt än snedvriden konkurrens måste alla länder stå bakom 

detta vilket inte personen anser vara troligt. 

 

6.1.2 Utsläppsrätter 

Idag har synen på styrmedel förändrats och ett allt större intresse finns för marknadsbaserade 

styrmedel såsom utsläppshandel (Energimyndigheten 2009).  En myndighet sätter upp en 

maximal tillåten mängd av utsläpp av miljöfarliga ämnen. Denna mängd delas upp i 

utsläppsrätter vilka företag och bolag kan köpa. Företaget köper då rättigheten att släppa ut en 

viss mängd miljögift. Om ett företag behöver släppa ut större mängd än företaget har rätt till 

kan företaget köpa utsläppsrätter från andra företag som inte kommer upp i den mängd av 

utsläpp som de har rätt till genom utsläppsrätten. Priset på utsläppsrätterna styr av tillgång och 

efterfrågan varför priset stiger då tillgången sjunker eller efterfrågan ökar. Genom detta 

system tjänar företagen pengar på att sänka sina utsläpp då utsläppsrätter kan säljas medan 

företaget förlorar pengar genom stora utsläpp då stora utsläppsrätter krävs (Europa.eu 2007). 

Från nyår 2012 inkluderades all flygverksamhet inom och till EU i systemet för 

utsläppshandeln.  

 

Politiker om utsläppsrätter 

Att sjöfarten ännu inte ingår i handeln med utsläppsrätter tycker en borgerliga riksdagsman är 

konstigt, visade våra intervjuer, och detta är en fråga som personens parti bedriver medan 

socialdemokraterna ännu inte har tagit ställning då frågan ännu inte är aktuell inom EU, enligt 

en intervju med partiet. Miljöpartiet svarade så här på frågan om utsläppsrätter: 

”Skatter och utsläppshandel har ganska likartade effekter, så vi driver båda 

och ser vilket som är lättast att få gehör för. I Sverige bedömer jag att 

stödet är större för att införliva sjöfarten i utsläppshandeln. På global nivå 

har stödet för en skatt på sjöfartens bunkerolja ökat nu när länder i Nord 

lovat att bidra med finansiering till klimatinsatser i Syd och insett att det är 

listigt med mekanismer som inte innebär att man tar pengarna ur 

statsbudgeten, men exakt hur stort stödet är vet jag tyvärr inte.  
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När det gäller vilken nivå som arbeta på så tycker jag gott att man kan 

arbeta på flera nivåer samtidigt. Ju fler man får med, desto bättre, men 

samtidigt brukar det ta rätt lång tid att få igenom saker på internationell 

nivå. Inför man ett styrmedel på nationell nivå samtidigt som man arbetar 

med frågan på internationell nivå kan det vara lättare att lyckas 

internationellt när man kan visa att det är möjligt.”(Riksdagsledamot 

miljöpartiet) 

 

Befraktare om utsläppsrätter 

Frågan om att införa utsläppsrätter för sjöfarten visades vara en fråga som befraktaren inte 

ville prata om. ”Det finns för och nackdelar med utsläppsrätter” (Intervju med företaget). 

Djupare än så ville de inte gå in på ämnet. 

 

6.1.3 Juridiska styrmedel 

Juridiska styrmedel kan även användas för att sänka utsläppen av miljögifter genom lagar och 

regler. De lagar och regler som styr utsläppen i Sverige finns i miljöbalken och är tvingande 

genom att brott mot dessa regler ger böter eller fängelse. Genom Sveriges medlemskap i EU 

måste Sverige införa de förordningar och direktiv som EG-rätten sätter upp i svensk lag. 

Genom att Sverige skriver under internationella avtal och miljökonventioner införs även dessa 

regler i svensk lagstiftning (Naturvårdsverket 2011).  

De juridiska styrmedel som berörs i denna rapport handlar om kväveoxid- och 

svaveloxidutsläpp från fartyg. I transportstyrelsen författningssamling (TSFS 2010:96) är 

kväveoxidutsläppen från fartyg reglerat i tre olika steg. Det första steget berör fartyg byggda 

mellan år 2000 och 2011, det andra steget berör fartyg byggda mellan år 2011 till 2016 och 

det tredje steget berör fartyg byggde efter år 2016. Fartyg som är byggda innan 2000 berörs 

ifall motorstyrkan är större än 5000 kW och skall då uppfylla kraven i det första steget. 

Kraven på utsläppen skärps successivt för varje steg. För vidare information rörande de tre 

stegen, vad de innebär och vilka gränsvärden som gäller, hänvisas till bilaga III där utdrag ur 
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föreskriften finns. Då lagen trädde i kraft den 1 juli 2010 berörs inte detta mer i denna rapport 

då rapporter mer är inriktad på diskussionen kring kommande beslut och lagar.  

Svaveloxidutsläpp från fartyg är reglerade enligt Svensk författningssamling (SFS 2010:743). 

Enligt författningen får inte ett bränsle med högre svavelhalt än 0,1 % användas då ett fartyg 

ligger i svensk hamn, svavelhalten i bränslet får inte överstiga 1,0 % då fartyget befinner sig i 

Östersjön eller Nordsjön och svavelhalten i bränslet får inte överstiga 3,5 % då fartyget 

befinner sig utanför dessa områden. Denna författning trädde i kraft den 1 augusti 2010 och 

berörs inte mer i rapporten. Det som dock är aktuellt idag är svaveldirektivet som ytterligare 

skall skärpa svaveloxidutsläppen. Vad svaveldirektivet innebär, vilka möjligheter och hinder 

som direktivet innebär och hur olika instanser ser på dessa tas upp nedan. 

 

6.1.4 Svaveldirektivet 

”Investeringar i miljö och klimat ska ge – inte ta – jobb” – Marita 

Ulvskog, europaparlamentariker (Svenska Dagbladet 2012) 

2008 kom IMO med ett svaveldirektiv som skall reglera utsläppen av svavel från sjöfarten. 

Från år 2012 skall svavelmängden i bränslet uppgå till max 3,5% globalt och år 2020 till 

0,5%. I SECA områden (the Sulfhur Emissions Control Area) dit bland annat Östersjön, 

Nordsjön och engelska kanalen tillhör skall dock svavelmängden i bränslet uppgå till max 

0,1% år 2015 (Svensk Näringsliv 2011) Sverige kan genom sitt medlemskap i EU och i IMO 

bli tvunget att skriva under detta och införa det i svensk lag. Dessa gränsvärden sätts upp för 

att förbättra luftkvalitén men kritik har framförts mot förslaget eftersom det råder en brist på 

lågsvavelhaltigt bränsle vilket leder till höga bränslekostnader, godstransporter kan förflyttas 

från sjöfart till vägar och det kommer slå hårt mot svensk basindustri då svensk export 

påverkas mer än andra länder med vatten utanför SECA område (North Sweden 2011). 

Miljöutskottet i EU har precis kommit med en lösning på problemet med ojämn konkurrens 

inom EU i och med svaveldirektivet. I Svenska Dagbladet skriver Marita Ulvskog, 

europaparlamentariker, om denna lösning som skulle innebära att alla kustländer inom EU 

inför de nya svavelreglerna för SECA områden som skall gälla i ländernas territorialvatten 12 

sjömil ut från kusten (Svenska Dagbladet 2012). Detta skulle innebära att skillnaderna inom 

EU utjämnas och att kraften i omställningen blir större då många länder ansluter sig, enligt 
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Marita Ulvskog. Svårigheterna nu är dock att få med sig hela Europaparlamentet och inte 

enbart miljöutskottet vilket kommer kräva rejäla insatser, avslutar hon artikeln.  

 

Fraktköpare om svaveldirektivet 

Vår intervju med ett svenskt företag visade att en övergång till lågsvavelhaltiga bränslen är en 

nödvändighet. De ser det omöjliga i att fortsätta använda den dåliga bunker som finns idag. 

Den nya regeln är tyvärr nödvändig även om det leder till ökade kostnader för dem. Här skall 

dock noteras att företaget i fråga endast till liten del fraktar gods i SECA områden och således 

inte påverkas stort av detta. Företaget påpekade dock att pappers- och massaindustrin är de 

som påverkas mest av de sänkta svavelgränser. 

Nya regler och lagar kan ha ett gott uppsåt men kan i praktiken vara kontraproduktiva då de i 

fall som med de sänkta svavelutsläppen förvisso kan sänka utsläppen till sjöss men på 

bekostnad av att utsläppen på land kan öka, enligt företaget. De har därför en negativ 

inställning till myndigheters inblandning genom regler och lagar men påpekar att genom 

politikers och omvärldens krav på sänkt miljöpåverkan har projekt som Clean Shipping 

skapats då företag går samman och tillsammans arbetar för en lösning. En fördel med lagar 

och regler kring utsläpp är däremot att en lägsta nivå sätts som alla måste följa. För viss 

industri står fraktkostnaderna för den största delen av deras kostnad vilket kan skapa en 

marknad för oseriösa aktörer som fraktar till så låga kostnader som möjligt men på bekostnad 

av stora utsläpp. De största förändringarna fås då nya regler och lagar börjar gälla vilket är en 

positiv sak med myndighetsutövning men ifall de är positiva ur ett industriellt perspektiv är en 

annan sak enligt företaget. Det allra viktigaste med lagar och regler är att de sker på lika 

villkor.  

 

Politiker om svaveldirektivet 

Vår intervju med en borgerliga riksdagsman visade bristen på lågsvavelhaltiga bränslen är ett 

problem som personen känner till. Syftet med svaveldirektivet är dock inte enbart att sänka 

svavelutsläppen utan även att få sjöfarten att gå över från olja till andra drivmedel som LNG. 

Personen har en positiv syn på LNG och ser detta som framtiden men vill inte gå så långt som 

att bidra med statliga satsningar av infrastruktur för LNG. Samma svar gav 
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socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet då även de har en positiv syn på LNG och 

bejakar LNG utbyggnader men inte heller de vill bidra med statliga satsningar. 

Marknaden som styrmedel för sänkta utsläpp fungerar inte enligt riksdagsmannen från det 

borgerliga blocket. Myndigheter måste komma med klara tydliga regler för att få till någon 

förändring.  

”Om man betraktar Göteborgs hamn så ser man fartyg med 70-tals teknik 

komma in och i bakgrunden ser man värmekraftverk med 2000-talets 

teknik” (Borgerliga riksdagsman i trafikutskottet).  

Med detta menar han att på företag iland har det funnits hårda lagar och regler som tvingat 

företagen att utveckla ny teknik hela tiden för att rena utsläppen, optimera verkningsgraden 

och ta fram miljövänliga bränslen. Då sjöfarten länge varit befriad från hård kontroll har 

tekniken med avseende på utsläppen näst intill stått still sedan 70-talet. Svaveldirektivet är 

enligt honom helt rätt väg att gå för att tvinga fram en förändring.  

Om svaveldirektivet skall förändras, enligt europaparlamentets miljöutskott, tycks det råda 

politisk enighet om i Sverige då såväl riksdagsmän från det borgerliga blocket, från 

vänsterpartiet, socialdemokraterna och från miljöpartiet håller med och arbetar för samma 

förändring. Ett förslag brukar dock gå igenom i sin helhet i EU-parlamentet påpekade 

riksdagsmannen från det borgerliga blocket. Om ett land kommer med en liten förändring på 

ett förslag kommer även andra länder att komma med förändringar vilket slutar med att 

förslaget är så splittrat och sönderslaget att det då blir omöjligt att nå fram till ett gemensamt 

förslag. Detta gäller även svaveldirektivet då alternativen kan bli att direktivet röstas igenom 

som det är utan några förändringar eller röstas ner vilket är inte något alternativ då tid inte 

finns för att arbeta fram ett nytt direktiv, enligt en borgerliga riksdagsman. 

 

Göteborgs hamn om svaveldirektivet 

Göteborgs Hamn stödjer rederier och operatörer som väljer ett bränsle med en svavelhalt på 

högst 0,1 %. Extra utgifter för renare bränsle inom Göteborgs trafikområde ersätts med upp 

till 250 000 kronor/år och fartyg.  29 fartyg från 6 olika rederier ingår i detta program och 

under 2011 bidrog programmet till att minska svaveldioxidutsläppen i Göteborg med 40 ton. 
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Det uppskattas att det under 2012 kommer minska utsläppen med över 100 ton. (Göteborgs 

Hamn a) 

 

6.1.5 Farledsavgiften som styrmedel 

I Sverige har farledsavgifterna miljödefinierats med avseende på svavel- och 

kväveoxidutsläpp (Sjöfartsverket 2011). Högsvavelhaltigt bränsle är billigare än 

lågsvavelhaltigt men genom att farledsavgifterna är högre för fartyg med hög svavelhalt i 

bränslet än för fartyg med låg halt är tanken att farledsavgiften skall jämna ut skillnaden och 

på sätt få fartyg att gå över till lågsvavelhaltigt bränsle.  

 

Göteborgs hamn om farledsavgifter 

Göteborgs Hamn har i flera års tid tillämpat en miljödifferentierad hamntaxa vilket innebär att 

fartyg med en högre svavelhalt än 0,5 procent i bränslet beläggs med en tilläggsavgift. 

Intäkterna från detta återinvesteras i miljösatsande rederier genom att hamnen erbjuder tre 

olika program som alla ger en ekonomisk kompensation för åtgärder som minskar 

svavelutsläppen i hamnens farvatten. (Göteborgs Hamn b)  

 

 

6.2 MARKNADEN 

6.2.1 Slow steaming 

“For Maersk Line slow steaming is here to stay because it remains a win-

win-win situation. It is better for our customers, better for the environment, 

and better for our business,” Eivind Kolding, Maersk Line CEO (2012) 

Slow steaming innebär att fartyg sänker hastigheten för att så spara bränsle. Genom att 

fartyget sänker farten reduceras friktionen och motståndet som uppstår då fartyget går genom 

vatten varför mindre arbete krävs för att driva båten framåt vilket leder till reducerad 
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bränsleförbrukning. Den hastigheten som containerfartyg är byggda för ligger runt 25 knop 

men om farten sänks till 20 knop kallas detta slow steaming och om farten sänks till 12 knop 

super-slow steaming (Energyboom 2010).   

Idén med slow steaming växte fram runt 2007 och blev stort ett år senare då oljepriset rusade 

till 145$/fat (The New York Times 2010). Maersk Line som är världens största rederi inom 

containerfrakt är ledande i slow steaming utvecklingen och har därför stor erfarenhet inom 

området. De skriver i en artikel att genom att sänka farten med 20% reduceras 

bränsleförbrukningen med 40% och således även koldioxidutsläppet med samma mängd. För 

att bibehålla samma mängd fraktat gods har de dock varit tvungna att sätta in fler fartyg på 

samma linje men har trots detta lyckats reducera koldioxidutsläppen med 7% per container. 

Maersk Line´s mål är att år 2020 ska koldioxidutsläppen har reducerats med 25% per 

container (Mearsk Line 2012).  

En oro som fanns i början var hur fartygets framdrivningsmotorer skulle påverkas av att gå på 

en låg last. En marin motor för framdrivning är konstruerad för att ha en optimal driftpunkt 

vid 85% last (G+ 2012) och då motorn går med lägre last är risken för sotuppbyggnader, 

ökade vibrationer och propellerskador stor (The Journal of Commerce 2011). Maersk Line har 

dock i samarbete med motortillverkarna kunnat lösa dessa problem och kan rapportera att 

skadorna på deras framdrivningsmotorer inte har ökat i och med slow steaming. 

 

Befraktare om slowsteaming 

Företaget som intervjuades i arbetet med denna rapport ser väldigt positivt på slow steaming. 

Att frakttiderna ökar i och med att farten sänks har ingen större betydelse. För företaget är det 

viktiga när det gäller frakten av deras gods att kvalitén är hög och att godset kommer fram på 

utsatt tid. Enligt Maersk Line (Mearsk Line 2012) har punkligheten, när det gäller att varan 

kommer fram på utsatt tid, ökat stort efter införandet av slow steaming då fartygen har större 

möjlighet att anpassa farten efter ankomsttiden. I början möttes dock Maersk av misstro från 

fraktägarnas håll då de var oroliga för hur deras produktion skulle påverkas av ökade 

frakttider en oro som dock gått över (The Journal of Commerce 2011). 
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6.2.2 Clean Shipping Index 

 

Clean Shipping Project är ett västsvenskt projekt som startades 2006 och är sponsrat av bland 

annat Göteborgs Stad och Göteborgs hamn. Det går ut på att man har tagit fram ett miljöindex 

för att enkelt kunna jämföra hur miljövänliga transporter olika rederier och deras fartyg kan 

erbjuda, Clean shipping index, CSI. Skalan är mycket enkel att läsa av och består av 3 olika 

nivåer; low-, medium- och high performance. Totalt är det 20 olika miljöpåverkande faktorer 

som påverkar ett fartygs index, bland annat bränsle, luftburna utsläpp, smörjoljor, länsvatten, 

ballastvatten, bottenfärger, köldmedier och avfall. På uppdrag av tolv av Sveriges största 

export-/ importföretag begärdes via Clean Shipping Project in miljöinformation från 77 av 

världens största rederier.  I detta register kan sedan befraktare som är medlemmar enkelt 

jämföra olika fartygs totala index men även se specifika utsläpp som till exempel koldioxid, 

svaveloxider och kväveoxider. Målet med detta är att gå ännu ett steg längre mot renare 

transporter och driva utvecklingen mot minskade utsläpp innan det blir tvingande lagar om 

detta. Lagförändringar inom området är komplicerade och utdragna processer då det är 

internationella frågor, genom att som befraktare ansluta sig till Clean Shipping så visas att 

man engagerar sig och medverkar till att driva utvecklingen för en renare miljö. 

 

 

Göteborgs hamn om Clean Shipping Index 

Göteborgs hamn har ett program som riktar sig till fartyg som klassas som ”good 

environmental performance" enligt Clean Shipping Index. Dessa fartyg kan ansöka om att få 

upp till 60 000 kronor i återbetalning av hamntaxan. Tre fartyg ingår idag i detta program. 

(Göteborgs Hamn c) 
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6.3. ÖVRIG STYRNING 

”Göteborgs Hamn arbetar aktivt och långsiktigt för att minimera sjöfartens miljöpåverkan 

och bidra till hållbara transporter. Klimat- och utsläppsfrågor står högst på vår agenda och 

vi har genomfört en rad åtgärder som bidragit till en bättre miljö.” (Göteborgs hamn 2012) 

 

6.3.1 Landströms-anslutning 

Enligt Göteborgs hamn förbrukar ett roro-fartyg vid ett genomsnittligt hamnuppehåll mellan 5 

000-20 000 kWh. Denna energi fås från fartygets oljedrivna generatorer. Skulle fartyg istället 

använda landströmsanslutning med el producerad på ett miljövänligare vis skulle stora 

miljövinster göras då man kraftigt minskar koldioxidutsläppen och då även svaveldioxid-, 

kväveoxid- och partikelutsläppen. Förutom att minska utsläppen bidrar detta även till en 

tystare hamnmiljö och bättre arbetsmiljö ombord på fartygen. EU beslutade 2011 att Sverige 

får göra undantag från energiskattedirektivet vilket ledde till att regeringen kunnat sänka 

skatten på el levererad till fartyg med 98 % vilket gör detta ekonomiskt intressant för 

rederierna. År 2000 var man först i världen att använda tekniken och idag kan man erbjuda 

landströmsanslutning till ungefär var tredje fartygsanlöp. I dagsläget är det endast vissa 

passagerar- och RoRo-färjor som går på linjetrafik som ansluter sig men framtidsvisionen är 

att ca 40 % av alla fartygsanlöp skall ansluta sig till landström år 2015. Landströmsanslutning 

är ett mycket effektivt sätt att reducerar alla avgasutsläpp men eftersom det endast används 

under hamnuppehåll är detta endast ett komplement till andra helhetslösningar. (Göteborgs 

Hamn d) 

 

6.3.2 Gröna korridorer 

Mellan år 2010 till 2020 räknar EU-kommissionen med att godstrafiken kommer att öka med 

50 procent. Stora satsningar på sjöfart och järnväg behövs för att möta behovet av ökad 

godsmängd men ur ett effektivitets och miljömässigt perspektiv kommer detta inte räcka 

enligt Volvo Group (Volvo Group 2012). År 2008 gav därför regeringen i uppdrag åt 

trafikverket, sjöfartsverket och Vinnova att tillsammans arbeta med projektet Gröna 

korridorer (Trafikverket 2012). Volvo Group deltar i projektet genom Vinnova.  
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Projektet Gröna korridorer går ut på ett förbättrat samarbete mellan de olika transportslagen 

sjöfart, järnväg, flygfart och lastbilsfart för att optimera godstrafiken (Trafikverket 2012). Så 

kallade korridorer skall ritas upp mellan omlastningspunktur dit godstrafiken skall 

koncentreras med syftet att höja kvalitén, säkerheten och effektiviteten för att så minska 

miljöpåverkan. För att detta skall bli möjligt krävs nya strategiskt utplacerade 

omlastningspunktur där omlastningen genom ny teknik skall effektiviseras för att underlätta 

omlastningen mellan de olika transportslagen som skall komplettera varandra. Nya regelverk 

krävs även för att underlätta samarbetet över nationsgränserna enligt trafikverket. Stora 

satsningar på infrastruktur krävs för att bygga bort flaskhalsar men detta skall även avhjälpas 

genom ökat samarbete kring ruttplanering och tidsplanering (Volvo Group 2008), (MonaLisa 

2012). 

Ett projekt inom gröna korridorer är MonaLisa projektet som går ut på så kallade motorvägar 

till sjöss. MonaLisa är ett samarbete mellan det svenska, danska och finska sjöfartsverket samt 

bland annat Saab och Chalmers (MonaLisa 2012). Genom dynamisk färdplanering skall en 

optimal färdplan skapas för varje fartyg, i samarbete mellan fartygets kapten och ett 

övervakningscentrum i land, där hänsyn tas till lokala förhållanden som strömmar, vind, 

våghöjd, vattendjup och isförhållande. Trafikförhållande, ankomsttid och när hamnplatsen är 

ledig för fartyget tas även med i beräkningen för att minimera väntetiderna och så 

bunkerförbrukningen. Automatiska larmsystem skall finnas för att omedelbart varna 

fartygsbefälen och övervakningscentrumet iland ifall fartyget avviker från planerad rutt för att 

minimera risken för olyckor. För att öka säkerheten skall ett verifikationssystem skapas för att 

kontrollera fartygsbefälens certifikat, behörigheter samt hur länge de gått vakt. Information 

om detta skall finnas på ett marint ID-kort med säkerhetskoder som läggs ut på en databas 

som automatiskt kontrolleras iland. Vidare skall säkerheten ökas genom intensivare 

utforskning av havsbotten för att allt mer precisa och exakta sjökort skall kunna skapas. 

Projektet går slutligen även ut på att bygga upp ett system för att globalt kunna dela på 

information om väderförhållanden, färdplaner och annat som påverkar sjöfarten globalt och 

lokalt. Hela systemet, som MonaLisa projektet går ut på att bygga upp, är likt det som funnits 

för flygtrafiken sedan länge (Båtliv 2012). 
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Politiker om gröna korridorer 

Vår intervju med en borgerliga riksdagsman visade att arbetet med gröna korridorer är ett 

populärt ämne idag. Främst är det kommuner och hamnar som arbetar med detta då dessa 

lägger ner stora resurser på att bygga knutpunkter där sjöfart, järnväg, motorväg och flygfart 

möts och där omlastningar mellan de olika trafikslagen är enkelt och effektivt, enligt 

riksdagsmannen. Några stora satsningar från statligt håll för utbyggd infrastruktur vill 

personen dock inte komma med utan tycker att det är hamnarnas och kommunernas uppgift. 

Samma synsätt har socialdemokraterna då de bejakar investeringar som underlättar 

omlastningar men inte vill stödja detta ekonomiskt från statligt håll, enligt en intervju med 

partiet. 

 

Göteborgs hamn om gröna korridorer 

Railport Scandinavia heter det järnvägssystem med direkt anslutning från godsterminalerna i 

Göteborgs hamn ut till 22 centrallager och terminaler i Sverige och Norge. Satsningen på 

dessa tågpendlar påbörjades år 2002 och har resulterat i cirka hälften av alla containrar till och 

från hamnen går via järnvägen idag. Det uppskattas att 50 000 ton koldioxid har kunnat sparas 

genom att frakta godset via järnvägen istället för lastbil år 2011. (Göteborgs Hamn e) 
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7. TEKNISKA LÖSNINGAR 

Då svaveldirektivet diskuteras uppstår snabbt frågan hur fartyg skall kunna uppfylla de 

skärpta kraven. Detta kapitel presenterar därför tekniska lösningar samt hinder för dessa. För 

att reducera utsläppen av svaveloxider kan fartyg övergå till lågsvavelhaltigt bränsle som 

dock är 40 % dyrare än tjockolja och som det dessutom råder brist på (bunkerindex 2012). Det 

finns dock andra lösningar som att installera skrubbers som tvättar avgaserna eller att fartyg 

byggs om för att använda LNG (Liquefied Natural Gas eller flytande naturgas). Möjligheter 

och hinder för dessa två lösningar tas upp nedan.   

 

 

7.1 LNG 

”Skeppsklockan klämtar för tjockolja som drivmedel. I väntan på hårdare 

internationella regler för utsläpp av svavel, kväve och koldioxid till havs ser 

sig nu sjöfarten om efter nya bränslen. Flytande naturgas (LNG) har de 

flesta egenskaper som krävs. Men tiden för en storskalig satsning på LNG 

är knapp och flaskhalsarna många” (Energigas nr 4 2011) 

Från artikeln ovan påpekas det att traditionellt sett använder sjöfarten sig av tyngre oljor 

(HFO) på grund av att det varit ekonomiskt fördelaktigt samt att utsläppsreglerna tillåtit det. I 

dagsläget ser det dock annorlunda ut, IMO:s utsläppskrav blir allt striktare vilket kräver någon 

form av avgasrening för att fortsätta använda HFO, samtidigt stiger oljepriset konstant. Att 

konvertera till LNG skulle både lösa problemet med utsläppskraven och eftersom trenden 

visar att priset på naturgas sjunker blir det allt mer intressant även ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Norge är tack vare sina stora naturgastillgångar världsledande inom LNG och 

deras erfarenheter hittills är mycket goda vilket beställningar på ett flertal nya fartyg bevisar.  
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Råolje-priset            Naturgas-priset 

 

Spotpriser enligt oil-price (23 Mars 2012) 

 

7.1.1  Problematik med LNG 

År 2009 utförde Sweco på uppdrag av Svenska Gasföreningen och Sveriges Redareförening 

förutsättningarna för att i Sverige ersätta traditionella fartygsbränslen med LNG.  I juni 2011 

kom det ut en rapport från Svenskt Gastekniskt Center angående maritima förutsättningar för 

utbyggnad av infrastruktur för flytande naturgas- och biogas (LNG/LBG). Med utgångspunkt 

från dessa två rapporter samt genom egna intervjuer med Transportstyrelsen Sjöfart och 

Göteborgs hamn visas här en sammanställning på problematik och flaskhalsar kring LNG. 

 

7.1.2 Infrastruktur och tillgång 

Eftersom det i Sverige saknas större naturgaskällor måste därför LNG importeras. För att göra 

LNG mer konkurrenskraftigt är det viktigt att optimera leveranskedjan för att hålla priserna 

nere. Representanter för ett flertal svenska hamnar ser positivt på att etablera 

mottagningsterminaler eller lager för LNG ifall gasleverantörer och bunkerbolag kan hitta en 

marknad. Mottagningsterminaler är stora investeringar och kräver att det finns långsiktiga 

avtal ändå från leverans till slutförbrukarna. Eftersom att bunkring av LNG endast är 

tillgängligt i ett fåtal hamnar i dagsläget så lämpar sig användningen bäst åt färjor i linjetrafik 

som anlöper dessa hamnar kontinuerligt. Det bedöms att fram till år 2020 kommer 

användningen till största del utgöras av fartyg som går fasta rutter, därefter kommer LNG att 

finnas tillgängligt i allt fler hamnar i Europa och vara ett hållbart alternativ för fler fartyg.  
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7.1.3 Utrymmesbehov 

Bunkertankar för LNG ombord på fartygen är mer utrymmeskrävande än för konventionellt 

bränsle. De tar upp tre till fyra gånger så stor plats som oljetankar. Detta har lett till att 

ombyggnation av befintliga färjor inte varit tekniskt möjlig på grund av utrymmesbrist. Det 

pågår studier i att lösa utformningen på tankarna på andra sätt. Men tillsvidare lämpar sig 

bränslet mest åt nybyggen.  

 

 

7.1.4 Lagstiftning och Effektivisering kring bunkring 

Två problem med att använda LNG som fartygsbränsle för passagerarfärjor är att effektivisera 

bunkringstiden och regelverken kring själva bunkerproceduren. Eftersom Passagerarfärjor och 

RoPax-fartyg ofta har pressade tidsscheman med korta liggetider till kaj krävs en snabb 

bunkring. Idag används nästan uteslutande LNG bunkring via tankbilar, vilka ofta har 

underdimensionerade pumpsystem som medför en längre bunkringstid. Det saknas både 

bunkerfartyg och regelverk för procedur kring läktring med LNG på skandinaviska 

marknaden. System och regelverk behöver utvecklas inom detta område för att LNG skall bli 

aktuellt som fartygsbränsle. Eftersom marknaden växer och allt fler LNG-terminaler byggs 

utvecklas tekniken i rask takt och det spås att inom en snar framtid kommer det finnas 

lösningar till de tekniska problemen vid bunkring. Enligt Transportstyrelsen Sjöfart så finns 

idag inga svenska regler kring LNG bunkring, de internationella; Interim Guidelines och IGF-

koden är under utveckling av IMO och förväntas vara klara tidigast år 2014. För att de ska 

träda i kraft krävs det att bägge arbetas in i SOLAS (International Convention for the Safety 

of Life at Sea). 

 

7.1.5 Pris för nybyggen/konvertering 

Att bygga fartyg med LNG som drivmedel är en större investering för rederierna än ett 

konventionellt fartyg. Det är en av de största anledningarna till att nästan inga svenska fartyg 

med LNG-drift byggts. Det enda undantaget är den svenskflaggade produkttankern Bit 

Viking. Fartyget byggdes från början för HFO drift men konverterades 2011 till LNG. 
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Fartyget chartras av Statoil och trafikerar den norska kusten. På grund av detta så gick norska 

NOx-fonden in och sponsrade konverteringen med 75 % av den totala kostnaden, 45 miljoner 

norska kronor. Enligt Technical Manager Anders Hermansson på Tarbit shipping hade 

ombyggnationen inte varit möjlig utan det ekonomiska stödet.  

I Finland har Viking Line fått ett löfte om miljöstöd för sin nya LNG färja som är under 

byggnation just nu. Beslutet måste dock godkännas av EU-kommissionen.  

Svenska politiker är både eniga och tydliga med sin ståndpunkt i frågan om bidrag för LNG, 

inga satsningar från rederierna kommer att sponsras ekonomisk från staten. Däremot så 

bejakas dessa satsningar.  

 

 

7.2 Marina skrubbers 

Genom att installera en skrubber som renar avgaserna är det möjligt att uppfylla IMO´s 

framtida svaveldirektiv i SECA områden även med bränslen som har en svavelhalt på upp till 

3,5 %. Även om reduceringen av svavelutsläpp är det primära syftet så minskas även 

kväveoxid- och partikelutsläpp. Tekniken har tillämpats länge vid stationära kraftverk på land 

och idag finns även effektiva lösningar för fartyg. Vid användning av äldre skrubbers spolas 

föroreningar med vattnet rakt ut i havet vilket enbart flyttar problemet från luften till vattnet. 

Principen för den modernaste avgasreningen är enkel, man tillsätter ett ämne, 

natriumhydroxid (Kaustik soda), som reagerar med avgasernas svaveloxider i ett slutet 

färskvattensystem som avgaserna duschas med. Processen resulterar i två avfall. Det grövsta 

avfallet från processen samlas i en sludgetank och behandlas som övrig spillolja. Den andra 

produkten blir vatten med viss förorening men som enligt IMO (International Maritime 

Organization) får pumpas överbord nästan överallt, vid platser med förbud mot detta utsläpp 

leds istället vattnet till en buffertank. Enligt Wärtsilä klarar deras färskvatten skrubber att 

hålla minst 97 % avskiljningsgrad på svavelreningen ur avgaserna. Systemet går att installera 

både på befintliga fartyg och på nybyggen. Den är kompatibel med alla motormärken och 

typer och är godkänd av klassningssällskapen DNV, Lloyd och Bureau Veritas. (Wärtsilä 

2012) 
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Göteborgs hamn om skrubbers 

På frågan på hur Göteborgs hamn ser på användandet av skrubbers inom hamnorådet så 

svarade de: 

”Göteborgs Hamn ser scrubbertekniken som en ”end of pipe-lösning” och 

anser att det är mer hållbart med ett system där föroreningar tas bort vid 

källan dvs att fartygen använder ett renare bränsle. Trots det tror 

Göteborgs Hamn att scrubbers kommer att vara ett av flera alternativ som 

övervägs för att klara de skärpta krav på utsläppsnivåer som sjöfarten står 

inför. Därför försöker Göteborgs Hamn skapa sig en uppfattning om hur 

tekniken ska hanteras när fartygen kommer till hamn. I dagsläget finns det 

många frågor som är olösta såväl tekniskt, juridiskt och praktiskt. 

Göteborgs Hamn har därför valt att tillsammans med redare driva ett 

projekt där målsättningen är att identifiera vilka utmaningar som är 

förknippade med scrubbertekniken.” (Åsa Wilske 2012) 
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8. SAMMANSTÄLLNING 

 Befraktare Politiker Hamnen 
Skattebaserade 
styrmedel 

Företaget är negativt 
inställt till 
myndigheters 
inblandning. Skall 
skatter införas måste 
det ske på lika villkor 
för att konkurrensen 
inte skall bli 
snedvriden. 

De borliga är emot 
skatt på utsläpp då 
dessa då måste införas 
globalt för att undvika 
snedvriden 
konkurrens och detta 
ser de inte som 
möjligt. Oppositionen 
vill införa en global 
skatt på utsläpp som 
administreras av FN.   

 

Utsläppsrätter för 
sjöfarten 

Se ovan om 
skattebaserade 
styrmedel. Företaget 
ville inte svara mer 
än så på frågan. 

Frågan är ännu inte 
aktuell inom EU 
varför 
socialdemokraterna 
inte tagit ställning. 
Miljöpartiet och de 
borgerliga vill att 
sjöfarten i framtiden 
skall ingå i systemet 
med utsläppsrätter. 

 

Svaveldirektivet Företaget ser det som 
nödvändigt ur en 
miljöaspekt att 
svaveldirektivet 
införs, för att få ned 
svavelutsläppen, 
även om detta leder 
till ökade kostnader 
för dem. 

Oppositionen och de 
borliga är för att 
svaveldirektivet 
införs. 
Svaveldirektivet skall 
även utökas till att 
täcka in all kust runt 
EU 12 sjömil ut. Detta 
förslag har fått 
majoritet i EU-
parlamentets 
miljöutskott.  

Göteborgs hamn har 
ett program för att få 
ned svavelutsläppen 
genom att fartyg med 
högsvavelhaltigt 
bränsle betalar en 
större farledsavgift 
medan fartyg med 
lägre svavelhalt än 
reglerna kräver får 
ekonomisk 
kompensation. 

Slow steaming Företaget ser enbart 
positivt på detta då 
fraktkostnaden 
sjunker samtidigt 
som frakttiderna blir 
mer exakta och 
utsläppen sjunker. 
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 Befraktare Politiker Hamnen 
Clean shipping 
index 

Genom att företaget 
är anslutet till Clean 
shipping index 
påverkar de 
sjöfartens utveckling 
mot minskade 
utsläpp. Många stora 
svenska företag är 
med i samarbetet. 

 Fartyg som klassa 
som ”good 

enviromental 
performance” enligt 

clean shipping index 
kan ansöka om 
återbetalning av 
hamntaxan. 

Gröna korridorer Bland annat Volvo 
Group deltar i arbetet 
med att utveckla 
gröna korridorer. 

Att underlätta 
omlastningar mellan 
de olika trafikslagen 
genom 
infrastruktursatsningar 
bejakas av både de 
borgerliga och 
socialdemokraterna. 
Det är dock upp till 
hamnarna och 
kommunerna att 
investera i detta varför 
de inte vill satsa några 
statliga pengar i detta. 

Göteborgs hamn har 
byggt ut ett 
järnvägsnät som 
ansluter 
järnvägsnätet till 
hamnen. Detta har 
lett till stor 
minskning av 
koldioxidutsläppen 
samt effektivare 
omlastningar. 

LNG Företaget har inga 
synpunkter på vilken 
teknik som används 
utan tittar enbart på 
fartygens utsläpp. 

Både de borgerliga 
och oppositionen har 
en positiv syn på 
LNG och bejakar 
LNG satsningar. Dock 
är de klara med att 
staten inte skall bidra 
ekonomiskt till vare 
sig infrastruktur för 
LNG eller till fartyg 
med LNG som 
drivmedel. 

Göteborgs hamn 
kommer ha en LNG 
terminal färdig senast 
år 2015. För att 
fartyg skall kunna 
bunkra LNG måste 
dock bunkerfartyg 
byggas samt 
regelverk kring 
bunkring 
färdigställas och 
antas. 

Skrubbers Företaget har inga 
synpunkter på vilket 
drivmedel som 
används utan tittar 
enbart på fartygens 
utsläpp. 

Politiker från olika 
partier har en positiv 
syn på scrubbers utan 
att nämna några 
problem med 
påverkan på havet. 

Göteborgs hamn ser 
scrubbers som en 
övergångsteknik men 
ser hellre att fartyg 
använder renare 
bränslen. 
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9. DISKUSSION 

9.1 Skatter och utsläppsrätter 

Att införa sjöfarten i handeln med utsläppsrätter tycks ligga fjärran i tiden. Enligt 

socialdemokraterna är det idag ingen aktuell fråga då det dröjer innan EUs system skall 

revideras medan riksdagsmannen från det borgerliga blocket, som tyckte det var konstigt att 

sjöfarten inte ingick i systemet för utsläppsrätter, höll med om att det inte var en fråga som 

diskuteras idag. Om en jämförelse till bilindustrin dras så är utsläppsrätter ett 

samhällsekonomiskt billigt sätt att minska utsläppen enligt en rapport från handelshögskolan i 

Stockholm. Priset för en utsläppsrätt för bilindustrin hamnar på 160 kronor jämfört med 

miljöbilspremien som hamnar på 3 535 till 6 625 kronor per bil.(E24) Något bidrag till 

rederier för att bygga miljövänliga fartyg från staten är dock inte aktuellt enligt 

riksdagsmannen varför jämförelsen inte är aktuell för sjöfarten men ändå kan ge en viss 

indikation. Problemet med systemet för utsläppsrätter, inom och till EU, som drabbat flyget är 

att länder, däribland Kina, vägrar att betala för sina utsläpp. Socialdemokraternas förslag om 

att införa en global skatt på utsläpp kommer att ställas inför samma problem. Hur skall 

världens länder enas om ett system för utsläppsrätter eller en global skatt när vissa länder 

redan idag vägrar att betala för sina utsläpp? Om detta införs enbart lokalt kan det enda 

resultatet bli att problemen flyttas. Transporterna sker till områden utanför systemen för att 

sedan på land fraktas vidare. Slutsatsen blir att utsläppsrätter för sjöfarten eller en global skatt 

på utsläpp inte kommer att införas inom överskådlig framtid. 

 

9.2 Svaveldirektivet 

Under den tiden som rapporten skrivs pågår debatten om svaveldirektivet inom EU och beslut 

om svaveldirektivets införande kan komma att ske inom en snar framtid varför rapporten kan 

visa sig inaktuell inom kort. 

 EU är förpliktigat att införa svaveldirektivet i sin lagstiftning genom IMO varför det inte 

råder någon tvekan om att förslaget kommer att antas. Frågan idag är ifall EU skall skärpa 

reglerna i förhållande till IMOs förslag. Denna linje driver Sverige hårt, i såväl det borgerliga 

blocket som oppositionen, och förslaget om att utvidga de gränser som de hårdare reglerna 
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gäller i har även fått majoritet i europaparlamentets miljöutskott vilket gör det troligt om att 

även europaparlamentet kommer att rösta igenom de skärpta reglerna.  

Detta skulle vara positivt för svensk industri då konkurrensen blir mindre snedvriden inom 

EU då inte enbart länder med kust till SECA området drabbas av de skärpta kraven. Det är 

även positivt ur miljösynpunkt då svaveldirektivet får större genomslagskraft och mindre 

svaveldioxid släpps ut i luften. 

Teknik finns för att sänka svavelutsläppen. Fartyg kan välja att installera skrubbers, gå över 

till lågsvavelhaltiga bränslen eller gå över till LNG drift. Här kan paralleller dras till 

införandet av supermiljöbilspremien som, trots införandet, inte har gett någon effekt då 

marknaden inte är mogen och infrastrukturen för att ladda bilen saknas(se vidare i bilaga II). 

Samma problem har svaveldirektivet som kommer att införas fastän alternativen till den 

högsvavelhaltiga tjockoljan ännu inte är tillgängliga då det råder brist på lågsvavelhaltiga 

bränslen, infrastruktur för LNG är inte utbyggt och regler för bunkring av saknas och då det 

inte alltid är möjligt att installera skrubbers och SCR system i efterhand. För att underlätta 

detta borde myndigheter även ha arbetat med att ta fram de regelverk som krävs, stödja 

utbyggande av infrastruktur för LNG och stödja byggande av LNG fartyg vilket inte har skett 

utan enbart bejakats av politikerna. 
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9.3 Slow-steaming, gröna korridorer och MonaLisa 

Slow-steaming är en åtgärd som kommer att bli allt större då allt fler rederier väljer att dra ner 

på hastigheten. Industrin i land ser positivt på detta då fraktkostnaderna sjunker samtidigt som 

tillförlitligheten i ankomsttiden ökar då tidsmarginalerna för fartyg att nå fram i tid ökar. 

Bränsleförbrukningen sjunker dramatiskt för ett fartyg då fartyget går med lägre hastighet 

men detta innebär också att fler fartyg måste sättas in för att samma mängd gods skall fraktas. 

Den totala bränslebesparingen blir då 7 %.  

Slow-steaming är ett effektivt sätt sänka bränsleförbrukningen och därmed få ner 

koldioxidutsläppen. Om-slow steaming skulle integreras med e-navigation och ruttplanering 

då hänsyn tas till väder, strömmar, isförhållande och hamnanlöpning, enligt MonaLisa 

projektet, samt att sjöfarten blir mer integrerad med järnvägsnätet och bilnätet, enligt arbetet 

med gröna korridorer, skulle sjöfartens utsläpp kunna sänkas dramatiskt. För att detta ska bli 

möjligt krävs dock stora infrastruktursatsningar och utbyggt trafikledningssystem för 

sjöfarten. Göteborgs hamn har lag ner stort arbete med att integrera sjöfarten och järnvägen 

men för att skynda på utvecklingen borde svenska staten engageras mer istället för att enbart 

komma med utredningar och bejaka satsningar. Viljan att stödja detta arbete ekonomiskt tycks 

saknas hos de flesta partierna i riksdagen. 

 En negativ sak med slow steaming är dock att detta gör det möjligt för fartyg att fortsätta med 

tjockoljan som drivmedel vilket kan hämma utvecklingen av nya drivmedel.  
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10. SLUTSATS 

Svaveldirektivet: 

Lösningar: 

· Övergång till lågsvavelhaltigt bränsle 

· Installation av marin skrubbers 

· Nybyggnation eller ombyggnation till LNG drift 

Hinder: 

· Brist på lågsvavelhaltigt bränsle 

· Äldre typer av marin skrubbers flyttar problemet från luften till havet. Nya typer är 

utrymmeskrävande och är därför inte möjliga att installera på alla fartyg 

· Regelverk för bunkring av LNG och infrastruktur för tillgång till LNG saknas.  

· Dyrt att bygga/konvertera fartyg till LNG-drift. Norska och finska staten bidrar 

ekonomiskt till detta men varken regeringen eller oppositionen i Sverige vill bidra. 

Slutsats: 

· Svaveldirektivet behövs för att en förändring skall ske inom sjöfarten 

· Hindren är dock stora vilket kommer leda till att många fartyg inte kommer kunna 

uppfylla kraven. 

· Risken för snedvriden konkurrens inom EU är stor om inte SECA området utvidgas 

till att täcka hela EU:s kust. 

· Risken är att det blir mer ekonomiskt lönsamt att frakta godset på land vilket kan 

medföra att koldioxidutsläppen ökar. 

· Det är svårt att bedöma vilken väg utvecklingen kommer gå mot, teknik för både 

bränslebyte och avgasrening utvecklas idag i rask takt. 
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Utsläppsrätter och skatt på marina bränslen/utsläpp: 

Möjligheter: 

· Syftet med dessa regler är att göra det ekonomiskt lönsamt för sjöfarten att gå över till 

mer miljövänliga alternativ.  

Hinder: 

· Sjöfarten är global och lokala regler kan leda till att godstrafiken tar andra vägar. 

Problemet flyttas då istället för att åtgärdas.  Risk för snedvriden konkurrens. Nya 

regler och lagar måste då införas globalt, vilket är långdragna och svåra processer. 

Slutsats: 

· Sjöfarten kommer inte att ingå i systemet med utsläppsrätter inom en överskådlig 

framtid. Detsamma gäller för skatt på marina bränslen eller marina utsläpp. 

 

Marknaden som styrmedel: 

Lösningar: 

· Clean shipping index. Befraktare går samman och ställer gemensamma krav på 

sjöfarten att skärpa sin miljöprofil. 

· Slow-steaming. Genom slow-steaming sänks bränsleförbrukningen och därmed 

utsläppen av miljögifter. Fraktpriset sjunker samtidigt som frakttiderna blir mer 

exakta. 

Slutsats: 

· Marknaden som styrmedel är inte stark nog att åstadkomma större förändringar på 

egen hand. Clean shipping index är dock ett bra komplement till andra typer av 

lösningar. 

· Slow-steaming är positivt för både miljön, befraktarna och rederierna men är dock en 

åtgärd som kan leda till en fördröjning av övergång till mer miljövänliga bränslen. 
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Göteborgs hamn: 

Lösningar: 

· Satsar på gröna korridorer. 

· Inför egna regler om landströmsanslutning och bidrar ekonomiskt till miljösatsande 

rederier. 

· Bygger själv ut infrastruktur för LNG 

Slutsats: 

· Göteborgs hamn lägger ner ett stort arbete på att minimera sjöfartens miljöpåverkan 

genom att sätta hårdare krav än vad reglerna kräver och genom ekonomiska 

kompensationer. 

 

Gröna korridorer: 

Möjligheter: 

· Förenklar omlastning mellan de olika trafikslagen vilket medför kortare och billigare 

transporter. Gynnsamt för både miljön och befraktare. 

· Hamnar och kommuner lägger ner ett stort arbete på detta. 

Hinder: 

· Regeringen vill inte bidra ekonomiskt vilket hade kunnat påskynda arbetet. 

Slutsats: 

· Arbetet med gröna korridorer kräver stora investeringar och samarbete mellan olika 

instanser men är gynnsamt för alla inblandade parter. 
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11. TIPS TILL FORTSATT FORSKNING 

 

· Hur påverkar användningen av scrubbers den marina miljön? 

· Följa upp vilka effekter svaveldirektivet gett om några år. 

· Undersöka rederiernas intresse i LNG-satsningar. 

·  Fördjupa sig i Mona-Lisa projektet och dess praktiska tillämpningar. 
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BILAGA I 

Oljans historia 

Den första att använda olja av vad som är känt var Kir III armé, den förste shahen av 

Akamenidernas rike (nuvarande Iran), på 600 talet före Kristus som använde oljan som vapen 

när de belägrade befästningar. Sedan dess har även Alexander den Store använt olja men då 

som facklor för att skrämma fienden. Förrutom som vapen blev oljan även känd som medicin 

mot många olika sjukdomar. Marco Polo blev den person som 1273 beskrev oljan för det 

medeltida europa efter att ha upptäckt hur folket runt Persien använde den som medicin och 

för belysning. Men det dröjer innna oljan får någon större betydelse.  

1848 blir den ryske ingenjören Semyenov först i världen med att borra efter olja och året 

därpå lyckas geologen A. Gesner destillera fram fotogen ur råoljan för första gången. Fotogen 

ersatte då snabbt valolja som hittills varit den viktigaste oljan för belysning och 1857 uppfinns 

fotogenlampan. 1859 börjar olja borras i USA och det är då standardmåttet för att mäta olja 

blir i fat då oljan transporterades i silltunnor som rymde 159 liter. 1862 tar fransmannen de 

Rochas patent på fyrtaktsmotorn och 1886 uppfinns förbränningsmotorn för bilar. Bensin går 

då snabbt om fotogenet som den viktigaste oljeprodukten. Det är i dessa tider som de stora 

oljebolagen bildas. Standard Oil 1870, Shell 1897, Gulf 1901 och British Petroleum 1908 då 

britterna hittar olja i Persien. 

Första världskriget ledde till en stor utveckling av motordrivna fordon och världen blir allt 

mer beroende av olja. Stora fält hittas dock hela tiden och någon brist på tillgång finns inte. 

1928 träffas dock de stora oljebolagen på ett slott i Skottland för att bilda en hemlig kartell 

som skall kontrollera priset på olja. 1960 går tretton oljeproducerande länder samman för att 

bilda OPEC för att tillsammans kunna sätta sig emot de stora oljebolagen. På 1970 talet kom 

de stora oljekriserna. Först 1973 då OPEC använder oljepriset som vapen mot omvärlden i 

och med Yom Kippur kriget. Oljepriset höjs med flera hundra procent. 1979 största Shahen av 

Iran i en revolution ledd av Ayatollah Khomeini. Detta leder till att oljepriset mer än 

fördubblas. Oljepriset är kraftigt beroende av händelser runt om i världen såsom Iran-

Irakkriget på 1980 talet, Gulfkriget på 1990 talet, terrorattacken mot World Trade Center 

2001 och Irakkriget som startade 2003. Oljepriset har sedan dess stadigt ökat (Geohelp 2012). 
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Ett problem med oljan som blir allt mer påtagligt är risken för peak oil. Peak oil, eller 

oljeproduktionstoppen, är den tidpunkt då efterfrågan på olja blir större än tillgången. När 

detta kommer inträffa råder delade meningar om. Vissa talar om att peak oil kommer inträffa 

redan om några år medan oljebolag och regeringar räknar med att det kommer inträffa först 

runt 2030 (Nationalencyklopedin d). När toppen nås antas oljepriset rusa vilket leder till 

samhällsekonomisk stagnation. 
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BILAGA II 

Miljöbilspremien 

En riksdagsman, för det borliga blocket i riksdagens trafikutskott, tog upp miljöbilspremien 

som exempel på att marknaden inte själv kan sänka utsläppen av miljögifter. Försäljningen av 

miljöbilar tog inte fart förrän regeringen införde miljöbilspremien enligt honom. Detta får stöd 

av en prisad rapport från handelshögskolan i Stockholm men i rapporten betonas att 

miljöbilspremien inte var den starkaste drivkraften utan andra styrmedel som trängselskatten 

(E24 2010). Dock så ökade försäljningen av miljöbilar med 13 % år 2007 till 2008. I år, 2012, 

infördes en så kallade supermiljöbilspremie på upp till 40 000 kronor vid köp av miljöbil. 

Trots detta har försäljningen av elbilar inte ökat utan tvärt om sjunkit enligt en reporter på 

svenska dagbladet (Svenska dagbladet 2012). Detta beror enligt reportern på det höga priset 

på elbilar i kombination med den korta räckvidden och avsaknaden av laddstationer. Han 

kallar satsningen för ett historiskt fiasko. När styrmedel diskuteras eller införs måste hänsyn 

tas till om tekniken är praktiskt möjlig och om samhället är moget för de förändringar som 

förväntas annars får styrmedlet ingen effekt. 
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Bilaga III 
 
TSFS 2010:96 kapitel 13 
 

Utsläppsbestämmelser 

 
Steg I 
22 § Om inte annat följer av 3–5 §§ tillåts inte drift av motorer 
installerade på fartyg byggda den 1 januari 2000 eller senare men före den 
1 januari 2011, om utsläppet av kväveoxider (räknat som det totala vägda 
utsläppet av NO2) från motorn ligger över följande gränsvärden: 
1. 17,0 g/kWh när n är lägre än 130 rpm, 
2. 45,0n

(-0,2) g/kWh när n är 130 eller högre men lägre än 2000 rpm, 
eller 
3. 9,8 g/kWh när n är 2000 rpm eller högre. 
n = motorns nominella varvtal, och 
rpm anger drivaxelns varvtal per minut. 
 
Steg II 
23 § Om inte annat följer av 3–5 §§ tillåts inte drift av motorer i fartyg 
byggda den 1 januari 2011 eller senare, om utsläppet av kväveoxider (räknat 
som det totala vägda utsläppet av NO2) från motorn ligger över följande 
gränsvärden: 
1. 14,4 g/kWh när n är lägre än 130 rpm, 
2. 44 n(-0,23) g/kWh när n är 130 eller högre men lägre än 2000 rpm, 
eller 
3. 7,7 g/kWh när n är 2000 rpm eller högre. 
n = motorns nominella varvtal, och 
rpm anger drivaxelns varvtal per minut. 
 
Steg III 
24 § Inom kväve- och utsläppskontrollområde är drift av motorer 
installerade i fartyg byggda den 1 januari 2016 eller senare inte tillåten, om 
inte annat följer av 3–5 §§, om utsläppet av kväveoxider (räknat som det 
totala vägda utsläppet av NO2) från motorn ligger över följande gränsvärden, 
1. 3.4 g/kWh när n är lägre än 130 rpm; 
2. 9 n(-0,2) g/kWh när n är 130 eller mer men lägre än 2000 rpm; och 
3. 2.0 g/kWh när n är 2000 rpm eller högre. 
n = motorns nominella varvtal, och 
rpm anger drivaxelns varvtal per minut. 
 
Dieselmotorer installerade på fartyg byggda före den 1 januari 2000 
25 § En motor med en effekt >5000 kW och en cylindervolym ≥90 dm3 
installerad i ett fartyg byggt den 1 januari 1990 eller senare men före den 
1 januari 2000 ska uppfylla kraven 22 § (steg I). För motorer, som behöver 
genomgå en ombyggnation för att uppfylla detta krav, gäller kravet förutsatt 
att det finns en godkänd ombyggnadsmetod för motortypen. En sådan 
ombyggnadsmetod ska vara notifierad hos IMO och godkänd av en 
konventionsslutande part till MARPOL. Att kravet på ombyggnation enligt 
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ovan är uppfyllt ska visas genom följande: 
1. vid besiktning, som utgår ifrån tillverkarens anvisningar för ombyggnationen, 
har visats att installation har genomförts enligt krav och detta har 
antecknats i fartygets IAPP-certifikat. eller 
2. EIAPP-certifikat har utfärdats, som bekräftar att motorn motsvarar de 
gränsvärden som framgår av 22 § (steg I), 23 § (steg II) eller de gränsvärden 
som anges i 24 § (steg III) och en anteckning har gjorts om detta i fartygets 
IAPP-certifikat. 
 
26 § Kraven i 25 § ska vara uppfyllda senast i samband med den första 
besiktning för förnyelse av IAPP-certifikatet som infaller 12 månader eller 
mer efter det att IMO har notifierats om den godkända ombyggnadsmetoden. 

 


