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I likhet med de flesta andra transportslag har sjöfart en bety-

dande påverkan på jordens klimat, ekosystem och människors 

hälsa. För att långsiktigt minska de negativa effekterna på 

havsmiljön krävs skarpare regelverk, ny teknik och ekonomiska 

styrmedel, samt en samsyn mellan alla de aktörer som påver-

kar sjöfartens utveckling. 

Fartygstrafiken i Sveriges närområden är mycket inten-

siv. Omkring 10 000 unika fartyg besökte Östersjön och 

Västerhavet under 2015. Enskilda fartygs uppehållstid i 

Sveriges närområden varierar. Vissa fartyg går i linje-

trafik under hela året, medan andra endast gör enstaka 

anlöp i området. Det totala antalet fartygspassager i cen-

trala Östersjön, öster och väster om Gotland, uppgick 

år 2015 till cirka 47 000, vilket motsvarar ungefär 128 

fartygspassager per dag. Vanliga fartygstyper i området 

är tankfartyg, torrbulkfartyg, ro-ro fartyg, container-

fartyg, övriga torrlastfartyg, färjor, ro-pax fartyg och 

kryssningsfartyg. 

Fartygen som tra�kerar Östersjön och Västerhavet är 

registrerade i �er än hundra länder och har o�a interna-

tionella besättningar. Endast en liten andel av de fartyg 

som passerar genom svenskt territorialvatten och svensk 

ekonomisk zon är registrerade i Sverige, eller drivs av 

svenska företag. Huvudelen av fartygen, som tra�kerar 

centrala Östersjön, transporterar gods och passagerare 

inom Östersjöregionen eller mellan europeiska hamnar. 

Endast en mycket liten andel av fartygen går i trans-

ocean tra�k, det vill säga transporterar gods direkt till 

hamnar på andra kontinenter, utan omlastning i andra 

europeiska hamnar. Sjöfart är en nödvändig förutsätt-

ning för global handel och fartygstra�ken förutspås öka 

under kommande decennier, såväl globalt som i Sveriges 

närområden.

Sjöfartens utsläpp till luft

Intensiv fartygtra�k kan påverka miljön på �era direkta 

och indirekta sätt. E!ekterna av sjöfartens utsläpp till lu� 

kan vara lokala såväl som regionala och globala.

Sjöfart betraktas vanligen som ett energieffektivt trafik-

slag, som jämfört med land- och f lygtransporter släpper 

ut små mängder av klimatpåverkande och försurande 

koldioxid per fraktad godsmängd. Energieffektiviteten 

varierar dock kraftigt beroende på fartygstyp och far-

tygens fyllnadsgrad och hastighet. Långsamtgående 

bulkfartyg, till exempel stora oljetankrar, är mycket 

Regler, ekonomiska styrmedel och  
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I framtiden förväntas mängden transporter till sjöss öka. Det medför sannolikt att  även den totala mängden koldioxid som släpps ut 
ökar, trots en förbättrad miljöprestanda för fartygen. FOTO :  MARIANO  MANTEL/FL ICKR
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energieffektiva medan snabbgående ro-ro fartyg kan 

vara mindre effektiva ur energihänseende än lastbilar, 

mätt per fraktad godsmängd på motsvarande sträcka. 

Effekterna av sjöfartens koldioxidutsläpp på miljön, 

såsom bidrag till klimatförändringar och havsförsur-

ning, är globala och inte kopplade till var fartygsrutterna 

är belägna. 

Sjöfartens användning av bränslen med högt svavelinne-

håll och dieselmotorer med liten grad av avgasrening 

medför omfattande utsläpp av kväveoxider (NOx), sva-

veloxider (SOx) och partiklar till lu�. De kväveoxider 

som släpps ut bidrar både till försurning och övergöd-

ning. I Östersjön leder övergödning till syrebrist över stora 

arealer av havsbotten, vilket innebär att �sk och andra djur 

inte kan leva där. Utsläpp av kväveoxider bidrar även till 

bildandet av skadligt marknära ozon. Svaveloxider som 

släpps ut omvandlas till svavelsyra. När den faller ner i 

havet påverkar den havsmiljön genom sin försurande 

e!ekt. Utsläpp av svavel oxider och partiklar till lu� utgör 

också en hälso risk för människor.

Sjöfartens utsläpp till vatten

Sjöfarten släpper ut olja, kemikalier och övergödande 

ämnen i havet. Den genererar också undervattensbuller 

i de marina ekosystemen. Hur stora miljöe!ekterna blir 

beror i hög grad på var och när utsläppen och bullersprid-

ningen sker. De största negativa e!ekterna på den marina 

miljön kan generellt sett förväntas där intensiv fartygstra-

�k passerar nära eller genom känsliga områden. 

Fartygsolyckor har genererat en lång rad stora oljeutsläpp 

som har gett katastrofala miljöe!ekter. Dock minskar 

antalet sådana olyckor. Numera ses de mer eller mindre 

kontinuerliga utsläppen av olja, till exempel utsläpp av 

propellerhylsolja eller olja i slag- och länsvatten, som mer 

problematiska än de relativt få stora oljeutsläppen. Det har 

beräknats att de kontinuerliga utsläppen och illegala olje-

spillen motsvarar en volym av åtta Exxon Valdez olyckor 

per år, bara inom EU. Dessa återkommande utsläpp från 

fartyg i daglig dri� kan leda till en permanent belastning 

på marina fåglar, däggdjur, �skar och andra marina orga-

nismer. I oljan �nns polycykliska aromatiska kolväten 

(PAH), som kan ge upphov till kronisk förgi�ning och 

medföra minskad tillväxt, försämrat immunförsvar samt 

ökad känslighet för annan stress. 

Gi�iga ämnen i båtbottenfärger, så kallade antifouling-

substanser, läcker kontinuerligt ut i vattnet och �nns o�a 

i förhöjda halter i områden med mycket tra�k, eller där 

ett stort antal fartyg uppehåller sig under längre tider, till 

exempel vid ankringsplatser eller i hamnar. Den antifou-

lingsubstans som i dagsläget dominerar marknaden är 

koppar. O�a används också andra biocider tillsammans 

med koppar i färgen, för att ge ett bättre skydd mot algpå-

växt. Även zink används i båtbottenfärg, men o�a som ett 

pigment och inte primärt som en antifoulingsubstans. Zink 

är dock gi�igt och kan påverka marina organismer negativt.

Färjor och kryssningsfartyg med ett stort antal passa-

gerare producerar betydande mängder avloppsvatten. 

Detta består av svartvatten från toaletter och gråvatten 

från duschar, tvätt- och diskmaskiner. Utsläpp av kväve- 

och fosforrikt avloppsvatten bidrar till övergödningen av 

Östersjön. Vissa fartyg har avancerad reningsutrustning 

ombord eller lämnar avloppsvattnet för rening i land, 

medan andra släpper ut svart- och gråvatten orenat till 

havs. Nya strängare regler för utsläpp av avloppsvatten 

från passagerarfartyg i Östersjön kommer att införas 

stegvis. För existerande fartyg träder de nya reglerna i 

kra� 1 juni 2021. För fartyg som byggs e�er 1 juni 2019 

träder reglerna i kra� direkt. 

Fartygsmotorer, propellrar, ekolod och olika typer av fart-

loggar och sonarer skapar låg- och högfrekvent under-

vattensbuller, som kan höras över stora avstånd i havet. 

Forskning har visat att ljud är ett mycket viktigt kommu-

nikationsmedel för många marina organismer, och hos 

�era olika arter kan undervattensbuller överrösta denna 

kommunikation. Höga nivåer av undervattensljud kan till 

Återkommande mindre utsläpp från fartyg är idag ett större 
problem än de relativt få stora utsläppen. Alfåglar är en av de 
arter som är utsatta. FOTO :  KJELL  LARSSON
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exempel minska reproduktionsframgången hos vissa �sk-

arter. Undervattensbuller kan också öka dödligheten hos 

bytesdjur, e�ersom de kan bli sämre på att undvika rovdjur 

i bullriga miljöer. Vidare kan högfrekvent undervattensljud 

påverka tumlare i områden där fartygstra�ken är intensiv. 

Fartygens upptag och utsläpp av barlastvatten kan medföra 

införsel och etablering av främmande organismer. Dessa 

organismer kan äta upp, konkurrera ut eller parasitera på 

inhemska arter och därmed i vissa fall förändra ekosyste-

mets funktion. Främmande arter kan även påverka �ske 

och vattenbruk negativt, och har pekats ut av Millenium 

Ecosystem Assessment som ett av de fem största globala 

hoten mot den marina miljön. Barlastvattenkonventionen 

kommer från hösten 2017 att reglera utsläpp av främmande 

organismer. För att följa konventionen måste man behandla 

barlastvattnet så att organismerna dör innan vattnet släpps 

ut. Det har dock visat sig att denna behandling även kan 

medföra att gi�iga ämnen släpps ut med barlastvattnet. 

Utöver barlastvatten kan främmade organismer även 

spridas via påväxt på fartygens skrov. Dock regleras inte 

spridning via skrov av barlastvattenkonventionen.

Stora insatser krävs 

För att minska de totala miljöe!ekterna av sjöfarten krävs 

stora insatser i form av skarpare regelverk, teknikutveck-

ling och ekonomiska styrmedel. Även om �era fartygs-

typer idag är energie!ektiva, �nns många olika metoder 

att ytterligare minska fartygens bränsleförbrukning och 

utsläpp av klimatpåverkande koldioxid. Ett omfattande 

utvecklingsarbete pågår för närvarande för att åstad-

komma detta. 

Utvecklingsarbetet går o�a hand i hand med näringens 

strävan att minska utgi�erna för fartygsbränsle. På grund 

av en förväntad global ökning av den totala mängden 

transporter till sjöss, förväntas dock sjöfartens totala 

utsläpp av koldioxid till atmosfären öka, trots fartygens 

förbättrade prestanda. 

Nya regelverk och ekonomiska styrmedel nödvändiga

Att reducera sjöfartens övriga miljöskadliga utsläpp till 

lu� och vatten är kostnadse!ektivt för samhället, men 

medför på kort sikt o�a ökade kostnader för fartygsägare. 

Det är därför nödvändigt att utveckla nya regelverk samt 

ekonomiska och andra styrmedel som överbryggar denna 

motsättning. Riskbedömningar av utsläpp och uppfölj-

ning i form av miljöövervakning är också nödvändigt 

för att minimera negativa e!ekter på ekosystemen och 

människors hälsa. E�ersom e!ekterna av ett visst utsläpp 

är beroende av när och var det sker, har det betydelse 

till vilka havsområden som intensiv fartygstra�k styrs. 

Därför är en utvecklad havsplanering med en ökad styr-

ning av sjöfartens rumsliga nyttjande av havet utifrån ett 

miljö perspektiv, viktig för att åstadkomma en långsiktigt 

hållbar sjöfart med minimala e!ekter på havsmiljön. 

text: kjell larsson och martin eriksson

Buller från fartygens motorer och propellrar kan höras under ytan 
i nästan hela Östersjön. FOTO :  CANON/FL ICKR

Den kinesiska ullhandskrabban är en främmande art som kan 
ställa till problem i svenska vatten. FOTO :  KÖLN  ZOO/FL ICKR


