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och deSS påverkan  
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De flesta fartyg som trafikerar havsområdena runt Sverige följer internationella 
miljöregler. Trots det belastar sjöfarten havet genom oljeutsläpp, avloppsvatten, 
giftiga botten färger, undervattensbuller, främmande arter och luftutsläpp av kväve, 
svavel och koldioxid. Läs svenska forskares beskrivningar av hur sjöfarten påverkar 
havsmiljön i Östersjön och Västerhavet.
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innehåll  
Även  l i t e  o l j a  kan  gö ra  
s to r  s kada  i  havsmi l j ön
mörkertalet för illegala oljeutsläpp 
är stort och även små mängder olja 
i fjäderdräkten hos en fågel kan leda 
till att fågeln dör.   8

Hamnarna  rus t a s  fö r  
f a r t ygens  av l oppsva t ten
fortfarande händer det att avlopps-
vatten från fartyg släpps rakt ut i 
havet. nu byggs hamnarna ut för att 
kunna ta emot avfallet. 10

G i f t i ga  bo t ten f ä rger  s kada r     
f l o ra  o ch  f auna  i  have t
Bottenfärgernas gift stannar inte vid 
skrovet utan läcker ut i havsmiljön 
där de kan orsaka stor skada under 
lång tid. 12

Fa r ten  v i k t i g  f a k to r  fö r  a t t  
m inska  ko l d iox idu t s l äppen
Sänkt hastighet är en effektiv 
 åtgärd för lägre co2-utsläpp.  19

O roande  p rognos  fö r  u t s l äpp 
av  k väveox ider
Strikta åtgärder behöver vidtas för 
att förhindra att sjöfartens utsläpp av 
kväveoxider ökar dramatiskt. 20

Svave l u t s l äpp  ho t  mot  hä l s an 
och  havsmi l j ön
Skärpta krav på hur mycket svavel 
fartygsbränslet får innehålla väntar. 21

Vem s t y r  över  s jö f a r tens  
påverkan  på  havsmi l j ön?
en mindre miljöbelastande sjöfart 
kräver initiativ från en rad olika aktö-
rer på olika nivåer. 22

Re fe renser  26

4
In tens i v  t r a f i k  i  haven  run t  Sver i ge 
Under förra året trafikerades östersjön och västerhavet av drygt 10 000 fartyg. 
flertalet kom från länder som ställer höga krav på miljöanpassning, men ett 
antal fartyg komockså från länder som fått allvarliga anmärkningar. genom att 
samla information om vilken sorts fartyg som trafikerar haven runt Sverige, 
hur intensiv trafiken är och var de känsliga områdena finns, är det möjligt att 
bedöma sjöfartens framtida påverkan på miljön i havet.

F rämmande  a r te r  rubba r     
ba l ansen  i  ekosys temen 
med fartygens barlastvatten kommer 
främmande havslevande organismer 
till svenska vatten, där de kan orsaka 
stor skada i ekosystemen.    

Bu l l e r  s tö r  f i s ka rnas  
na tu r l i ga  be teende 
Både fiskar och andra djur påverkas 
av det undervattensbuller som hörs 
i hela östersjön. men frågan är hur 
mycket buller havet tål.    
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när avloppsvatten från sjöfarten 
släpps ut i havet påverkar det mil-
jön negativt genom att bakterier 
sprid och näringsämnen kommer ut 
i havet. utsläppen är koncentrerade 
till farleder och hamnar och där kan 
effekterna vara tydliga, även om ut-
släppen är små i förhållande till de 
totala utsläppen till havet. 

Fartygens avloppsvatten består av 
svartvatten och gråvatten. Svart
vattnet kommer från toaletterna 
ombord medan gråvattnet kommer 
från kök, dusch och tvätt. Svartvatten 
innehåller bakterier och organiskt 
material som förbrukar syre när det 
bryts ned och både svart och grå
vatten innehåller näringsämnen och 
bidrar till övergödningen av havet. 

Det sker också utsläpp av olika 
kemikalier i samband med drift, vid 
lastning och lossning i hamnarna 
eller vid olyckstillbud till havs. Det 
saknas dock en detaljerad bild över 
dessa ofta ganska diffusa utsläpp. 
Tidigare har avloppsvattnet släppts ut 
orenat, men idag finns ofta möjligheter 
att lagra det ombord tills det kan tas 
om hand i hamnarna. En annan för
bättring är att moderna kryssnings
fartyg har mekanisk och biologisk 
avloppsvattenrening. 

intensiv passagerartrafik 
De största mängderna avloppsvat
ten kommer från den intensiva pas
sagerartrafiken på Östersjön. Under 
de senaste årtiondena har antalet 
korta färjeresor minskat i området, 
medan de långa resorna har ökat och 
kryssningstrafiken har vuxit drama
tiskt. Idag är antalet färjeresenärer 
knappt 60 miljoner per år. Broarna 
över Öresund och Stora Bält har 
minskat färjeresandet i Danmark och 
Sverige starkt, medan färjeresorna 
till de baltiska länderna och Finland 

ökat. Genom att många av de kortare 
resorna försvunnit och antalet längre 
resor ökat har den genomsnittliga 
resetiden blivit längre, uppskattnings
vis omkring fyra och en halv timme. 

Kryssningstrafiken har vuxit drama
tiskt. Mer än fyra miljoner kryssnings
besök registrerades 2012 i Östersjöns 
hamnar, jämfört med en miljon besö
kare 2000. Köpenhamn är den största 
kryssningshamnen och tog emot 377 
fartyg och 830 000 besökare 2012. 

litet bidrag till övergödningen
De ökande näringshalterna som bidrar 
till algblomning, syrebrist och bot
tendöd är Östersjöns mest uppmärk
sammade miljöproblem. Fartygens 
avloppsvatten bidrar till näringsök
ningen i havet, men deras bidrag är litet 

förhållande till de totala utsläppen, 
där avrinning från omgivande länder, 
reningsverk och luftföroreningar är de 
största källorna. 

Även om det bidrag till övergöd
ningen som sjöfartens avloppsvat
ten utgör tycks försumbart jämfört 
med den totala tillförseln, kan det ha 
betydelse för algblomningen lokalt. 
Fartygens utsläpp är koncentrerade till 
farlederna och i  starkt trafikerade delar 
av Östersjön kan utsläppen av fosfor 
spela en stor roll för algblomningen på 
sommaren. Tillgången på fosfor är då 
ofta begränsad eftersom fosfortillflödet 
från land främst sker under våren. 

inga avgifter ska tillkomma 
Målet inom Helsingforskommissionen, 
Helcom, har länge varit att fartyg ska 
lämna allt avloppsvatten och övriga 
avfall i hamnarna och det finns en 
överenskommelse om att detta ska 
ske utan extra avgifter.  Enligt de reg
lerna som gällt hittills under IMO:s 
(International Maritime Organization)  
Marpolkonvention, är det tillåtet 
för fartyg att släppa ut svartvatten i 
Östersjön utanför tolv nautiska mil 
från kusten. Med godkänd avlopps
vattenrening har fartyget lov att 
släppa ut svartvattnet närmare land. 
För gråvatten finns inga restriktioner, 
men Helcom uppmuntrar att detta tas 
emot i hamnarna. Dumpning av annat 
avfall är förbjudet med undantag av 
matavfall. 

Hamnarnas data över det avfall 
som samlas in är inte heltäckande och 
väldigt osäkra. Att döma av insam
lingstalen är det dock bara en mindre 
del av avloppsvattnet som samlas in, 
främst svartvatten och fast avfall. 
Men alltfler färje rederier, särskilt fin
ländska och svenska, har på senare 
år deklarerat att man hädanefter ska 
lämna sitt avloppsvatten, inklusive 
gråvatten, i hamnarna. I svenska 

 
 1990 2003 2012
Sverige 41 33 30
danmark 77 42 34
norge 3 4 5
finland 13 20 21
tyskland 12 12 11
estland 0 5 12
lettland 0 0,1 0,8
litauen 0 0,1 0,3
polen 3 3 2
ryssland 0 0,1 1

 149 119 117

antal miljoner färje     passagerare  
i östersjöområdets hamnar

hamnarna rustas för 
fartygens avloppsvatten

 

de största 
mängder

na avloppsvatten 
kommer från den 
intensiva passa
gerartrafiken på 
östersjön. 
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hamnar har mängdet mottaget toalet
tavfall dock fluktuerat starkt, medan 
det tycks ha ökat mer kontinuerligt i 
större passagerarhamnar i utlandet, 
som Helsingfors.

Strängare krav på väg
Reglerna är på väg att skärpas efter att 
IMO 2011 godkänt Helcomländernas 
ansökan att göra Östersjön till ett 
"special område" för avloppsvatten. 
Detta ger ökade möjligheter att skärpa 
reglerna för passagerartrafiken och från 
2018 kommer alla utsläpp av avlopps
vatten från färjorna och kryssningsfar
tygen att vara förbjudna. För att detta 
ska kunna genomföras krävs emellertid 
en kraftig utbyggnad av möjligheterna 
att ta emot avfall i hamnarna, vilken 
ska vara genomförd senast 2015. De 
östliga färjehamnarna har fortfa
rande dålig mottagningskapacitet och 

vissa hamnar, till exempel Riga och 
Sankt Petersburg, tar fortfarande ut 
särskilda avgifter. För att underlätta 
kapacitetsutbyggnaden har Helcom 
skapat en plattform för dialog och 

utbyte av erfarenheter och goda 
exempel.

text: Stefan anderberg, linköpings 
universitet.

alla utsläpp av avloppsvatten från färjor och kryssningsfartyg i östersjön kommer att förbjudas. förbudet träder i kraft 2018 och 
innan dess krävs en massiv utbyggnad av hamnar för att kunna ta emot avloppsvattnet fartygen.    foto:  margo åkermark/flickr

  kväve (ton) % fosfor (ton) %
atmosfäriskt nedfall (2010) 218604 22 2087 5
vattenburna utsläpp (2010) 758337 78 36168 95
totalt   976941  38255 

Sjöfarten maximalt 491 0,05 164 0,43
 färjor 183  61 
 kryssningsfartyg 173  58 
 lastfartyg 135  45 

tabellen visar en uppskattning av sjöfartens maximala utsläpp från avlopps
vatten av kväve och fosfor till vatten jämfört med den totala tillförseln till 
östersjön (enligt helcom 2013). Uppskattningen av fartygens utsläpp bygger 
på antagandet att allt avloppsvatten släpps ut orenat. den baseras på 
fartygstrafikdata från 2012 samt utsläppsfaktorer som tar hänsyn till både 
svartoch gråvatten.

utsläpp av kväve och fosfor till östersjön
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