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Abstrakt  

Den här studien undersöker hur utsläppen av CO2 samt NOx skulle påverkas av att man tog en längre 

rutt runt ett Natura 2000 område mellan Gotska sandön och Fårö norr om Gotland i Östersjön. Detta för 

att undvika att köra i ett natura 2000 området och på så sett minska sjöfartens påverkan på djurlivet där.  

Med hjälp av AIS data har information tagits fram om hur många fartyg som använder rutten genom 

natura 2000 området. En sammanställning av vilka typer av fartyg samt dess maskineri har också tagits 

fram med hjälp av detta. Som ligger till grund för uträkningarna för CO2 samt NOx utsläppen. Studien 

visar på att CO2 utsläppen kan öka med upp till 4,72 ton genom att köra en längre rutt runt området, 

även NOx utsläppen ökar, med upp till 0,13ton. 
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Abstract  

 
This study examines how the emissions of CO2 and NOx would be affected by taking a longer route 

around a Natura 2000 area of Gotska Sandön and Fårö, north of Gotland in the Baltic Sea. This to avoid 

navigate through the Natura 2000 area, that way avoid shipping impact on the wildlife there. By using 

AIS data, the number of ships navegating through the Natura 2000 area is compiled. A summary of the 

ship types and its machinery has been complied by using the AIS data. Which forms the basis for the 

calculations of CO2 and NOx emissions. The study shows that CO2 emissions could increase by up to 

4,72 tons by taking a longer route around the area, the NOx emissions also increase, with up to 0,13ton. 
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och hjälpt oss på vägen i vårat examensarbete här på Linnéuniversitetet. Vi skulle också vilja 
tacka Joakim Heimdahl som har varit våran handledare och examinator för examensarbetet. Sist 
men inte minst vill vi tacka studiekamraten Daniel Andersson som givit oss studiemotivation 
under uppsatsen.  
 

 

 





 

ix 
 

Definitioner och förkortningar 

 

- AIS – Automatic Identification System 

- CO2 – Koldioxid 

- CF – CO2
 omvandling faktor (Conversion Factors) 

- DWT – Dödvikt (deadweight tonnage) ett mått på fartygets lastförmåga inklusive bunker, 

förråd, besättning osv.  

- FO – Bränsle som brukas (Fuel oil)  

- HELCOM – Helsingforskonventionen, tidigare benämnd Östersjökonventionen. 

- IMO – FN-organ som utgör internationell sjöfartsmyndighet.  

(International Maritime Organization)  

- IUCN – Internationella naturvårdsunionen, internationellt organ för naturskydd (International 

Union for Conservation of Nature) 

- LOA – Totala längd (Length overall) 

- MarineTraffic – En tjänst där fartyg kan följas i realtid  

- MARPOL – Internationell konvention om förhindrande av havsföroreningar från fartyg 

(International Convention for the Prevention of Pollution from Ships)  

- MEPC – Marine Environment Protection Committee  

- Natura 2000 – Nätverk av skyddade områden inom hela EU 

- NM – Nautisk mil. En nautisk mil är 1 852 meter. 

- NO – Kvävemonoxid 

- NO2 – Kvävedioxid 

- NOx – Kkväveoxider 

- pSCI – Förslag om område av gemenskapsintresse (Proposed Sites of Community Interest) 

- RoRo – Roll on Roll off 

- SAC – Särskilt bevarandeområde (Special Areas of Conservation) 

- SCI – Område av gemenskapsintresse (Sites of Community Interest) 

- SCR – Selektiv katalytisk reduktion (Selective Catalytic Reduction) 

- SFOC – Specifik bränsleförbrukning (specific fuel oil consumption)   

- SOLAS – Safety of Life at Sea 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Sjöfart bedrivs framförallt med framdrift från dieselmaskineri vilket förbrukar fossila bränslen. Vid 

förbränning av fossila bränslen bildas avgaser vars innehåll har negativa effekter på miljön. För att 

minska mängden utsläpp är maskineriet under ständig förbättring för att belasta miljön mindre 

samtidigt som effektivast väg eftersträvas.  

 

Belastning av omgivande miljö är ett väldigt brett begrepp då det innefattar förändringar av vatten, 

marker och djurs levnadsförhållande.  

 

Det är en ständig balansgång mellan att ta kortaste vägen och på så vis minska mängden utsläpp 

gentemot att ta en längre väg för att värna om djurs levnadsförhållande.  

 

Inom svenskt territorialvatten finns det en fartygspassage mellan Gotska sandön och Fårö, Gotland, där 

detta område även är ett naturreservat i enlighet med IUCN kategori vildmarksområde.   

 

Oavsett region är all fartygstrafik förenat med en viss risk med hänsyn till de olyckor som kan inträffa. 

MARPOL är den främsta internationella konventionen för att förhindra utsläpp till den marina miljön 

från fartyg, både operationella utsläpp och utsläpp till följd av olyckor. Utöver att MARPOL gäller 

internationellt utvecklas sjöfarten ständigt för en säkrare drift med nationella regelverk, 

övervakningssystem över fartyget och avancerad navigationsutrustning.   
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Varje utsläpp till den marina miljön bedöms individuellt eftersom påverkan bestäms av vilket ämne 

som frisätts, dess mängd, geografisk plats, känslighet i området för förändringar, tiden på året och 

möjlighet till sanering. Figur 1.1–1 visar med en tregradig färgskala inverkan (låg, medel, hög) på 

miljön beroende på ämnet och en tregradig skala över sannolikheten (där * är lägst och *** är högst) 

för att inverkan ska ske (Academies, 2016).  

  

 

 
Figur 1.1–1 (Academies, 2016) 

Organiska oljor och petroleumprodukter har en stor negativ påverkan på miljön vid ett utsläpp. 

Årligen hittas fåglar döda på grund av olja längs norra Fårö, trots att inga oljeolyckor har 

registrerats inom Gotska sandön–Salvorev (Larsson K, 2012). 

1.2 Syfte och mål 

 

Syftet med arbetet är att teoretiskt beräkna den ökade mängden CO2 och NOx som avges från 

RoRo-fartyg då dessa skulle färdas antingen väster eller öster om revet mellan Gotska sandön 

och Fårö.  

 

1.3 Frågeställning 

 

Hur mycket mer CO2 och NOx släpps ut i atmosfären om RoRo-fartyg tar en alternativ rutt men 

som innebär att naturreservatet mellan Gotska sandön och Fårö lämnas ostört? 
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1.4 Geografi 

 

Sveriges största ö Gotland är belägget cirka 100 km öster om det svenska fastlandet. Nordöst om Gotland 
finns ön Fårö som är utmärkt i figur 1.4-1. Avståndet mellan Gotland och Fårö är cirka 1,3 km med 
nuvarande färjelinjetrafik.  Knappt 40 km norr om Fårö finns den mindre ön Gotska Sandön som är 
utmärkt i figur 1.4-2. Mellan Fårö och Gotska Sandön löper sig Salvorev vilket är markerat i figur 1.4-3. 

  

  
Figur 1.4-1  

Fårö 

1.5 Skyddat område 

År 1987 beslutades det att området Salvorev–Kopparstenarna blev ett naturreservat tillhörande kategorin 
vildmarksområde enligt IUCN efter beslut av Gotlands kommun (Planeringsavdelningen, 1987). Beslutet 
trädde i kraft under augusti 1988. Syftet till att Salvorev–Kopparstenarna blev ett naturreservat var för att 

bevara den biologiska mångfalden i form av algflora och vertebrater samt vård och bevarande av en 

värdefull naturmiljö. Området är beläget norr om Gotland och är utmärkt i figur 1.5-1 med grön kantlinje 

och blå snedstreck. Hela reservatet är beläget inom svensk ekonomisk zon vilket markeras med lilla 

streckade linjer. 

 

 Figur 1.4-2 

Gotska Sandön 
 

Figur 1.4-3 

Salvorev 
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1995 fick samma område som är utmärkt enligt figur 1.5–1 regeringsbeslut genom att föreslå området 

som ett område av gemenskapsintresse ett pSCI, vilket är i enlighet med EU föreskrifter. Däremot 

skiljer sig namnet på samma område åt. Natura 2000 området benämns som Gotska sandön–Salvorev. 

Skillnaden mellan ett naturreservat och Natura 2000 är det nationella intresset och det europeiska 

intresset (Höjer, 2016) (Engström, 2016). Hela området har en storlek på 66030,577 hektar varav 

56030,23 hektar (84,6 %) är hav (Länsstyrelsen i Gotlands län, 2005). 

 

Under år 2005 beslutade dåvarande svenska regering att området Gotska sandön–Salvorev skulle antas 

som ett SCI-område. Detta följdes senare upp under år 2011 av den svenska regeringen som beslutade 

att samma yta även skulle benämnas som ett SAC-område (Naturvårdsverket, 2017) 

1.6 Bottentopografi Salvorev 

 

Inom reservatet överstiger inte havsdjupet 50 meter och medeldjupet är 20 meter. Mellan Fårö och 

Gotska sandön sträcker sig en rygg som är uppbyggd av sand, grus och morän som är växellagrad med 

bäddar av isälvsmaterial. Denna rygg är upp till 75 meter hög vilket har format grundet Innerkullen som 

till största del befinner sig ovanför vattenytan.  Grundet ändrar ofta sin form på grund av väder och 

vind. I figur 1.6–1 illustreras vattendjupet där vita ytor är land, ljusblå ytor är grundare vatten och 

mörkare blå ett djupare vatten (Planeringsavdelningen, 1987). 

 

Sjöfartsverket och Sveriges Geologiska Undersökning har gjort bottenmätningar på stora delar av 

området (Baltic Sea Hydrographic Commission, 2013). Majoriteten av de registrerade fartygen som 

passerade genom Salvorev under 2014 gjorde detta på platser där djupet är minst cirka 30 meter. Djupet 

i Salvorev kan variera med tiden eftersom havsbotten består av sand och grus som ändrar form på grund 

av vågor. 

 

Figur 1.5–1 (Naturvårdsverket) 
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Figur 1.6–1 (Baltic Sea Hydrographic Commission, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Passager genom Salvorev 

 
Med hjälp av AIS registrerades totalt 729 fartyg som gjorde 4291 passager genom Salvorev under år 

2014. Figur 1.7-1 färgkodning illustrera de rutter som är mest nyttjade där gul ruta innebär 1-10 passager, 

ljusbrun ruta innebär 11-100 passager, mörkbrun ruta innebär 101-1000 passager och svarta ruter fler än 

1000 passager. Den röda linjen anger gränsen för Natura 2000-området Gotska sandön–Salvorev. De 

fartyg som passerar inom de rödmarkerade området från sydväst till nordost är vanligtvis fartyg som 

seglar mellan finska viken och södra Östersjön via vatten väster om Gotland (Larsson K, 2016). 
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Figur 1.7–2 (Baltic Sea Hydrographic Commission, 2013). 

 

Bottentopografin över de område inom Gotska sandön–Salvorev där trafiken var som tätast under år 

2014, från sydöst till nordväst, visas i figur 1.7-2.  

 

 

Figur 1.7-1 (Larsson K, 2016) 
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Figur 1.7-3 (Baltic Sea Hydrographic Commission, 2013). 

Figur 1.7-3 är en representation över vattendjupet genom Gotska sandön–Salvorev då en passage sker 

från sydsydöst till nordnordväst. Inom området finns det två grund.  Inom illustrerat område är det minsta 

djupet 8 meter medan största djupet är 48 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Djurliv 

 
Salvorev är känt som en uppehållsplats för säl och Innerkullen tjänar som en viloplats för främst 

gråsälen men också sjöfåglar. Salvorev tillsammans med Gotlands östkust utgör näst efter Hoburgs 

bank det viktigaste området för fåglar i Östersjön.  I jämförelse med övriga Östersjöns växt- och djurliv 

så uppvisas i Salvorev en mycket speciell sammansättning av arter men liksom i övriga Östersjön så 

domineras djurlivet av blåmusslan. För fiskar är botten lämplig för lek vilket gäller arterna plattfisk och 

strömming (Planeringsavdelningen, 1987). 

 

Gråsälen är ursprungligen en atlantisk art som finns på olika platser i värden så som Kanadas östkust, 

Island, Norge, Holland och Östersjön. I Östersjön uppskattade man att det fanns uppemot 100 000 

gråsälar i Östersjön i början på 1900-talet (Länsstyrelsen i Gotlands län, 2005). Till följd av kraftig jakt 

och miljögifter har beståndet i Östersjön uppskattats till 3600 djur år 1975. I mitten på 80-talet började 

Östersjöbeståndet att öka med merparten av ökningen i Bottniska viken. Östersjöbeståndet uppskattades 

till 17 600 sälar år 2005 med minst 200 sälar i Gotlands närområde. Dessa siffror är en uppskattning av 

beståndet (Länsstyrelsen i Gotlands län, 2005).  

 

 

 
 

 



 

8 

 

 

Tobigrisslan är en av de sjöfåglar som lever intill vatten som ej överstiger 25 meters djup under 

vintertid där det grunda vattnet vid Gotska Sandön-Salvorev uppfyller detta krav (Durinck, 1994). 

Gotska Sandön-Salvorev utgör därför en viktig plats för dessa fåglar under vintertid vilket har kartlagts 

i figur 1.8–1.  Raser av tobigrisslan är rödlistad av HELCOM som hotade arter men också på den 

svenska rödslistan (HELCOM, 2013) (ArtDatabanken, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Östersjön är ett viktigt område för det europeiska och ryska beståndet av alfågel under vintertid då det 

samlas cirka 4,5 miljoner fåglar i Östersjön. Alfågeln är en sjöfågel som utgör majoriteten av 

övervintrande sjöfåglar i Salvorev med sina cirka 250 000 övervintrande fåglar. Framtiden för alfågeln 

är utsatt då det europeiska och ryska beståndet har minskat. En orsak till detta kan vara det 

kontinuerliga oljeutsläpp från fartyg i de farleder som löper genom områden där alfågeln söker föda.  

(Länsstyrelsen i Gotlands län, 2005). 

 

Tordmulen är en sjöfågel som finns i Östersjöområdet året runt med ett bestånd på 10 000 – 15 000 par. 

Tordmulens kost består till stor del av fisk med hög fetthalt.  

 

Andra sjöfåglar i Östersjöområdet är silltruten och kentsk tärna som har registrerats i Salvorev. Båda 

fågelarterna klassificeras som ”vulnerble” enligt Sveriges röda lista (ArtDatabanken, 2015) 

 

1.9 Växtliv 

 
Största delen av beväxning under ytan inom Gotska sandön–Salvorev består av snabbväxande växtarter 

på grund av de rörliga bottnarna som ändrar form. De flesta växter finns på ett djup från fyra till åtta 

meter. Det förekommer många olika typer av alger inom Salvorev med huvudgrupperna rödalger, 

brunalger, grönalger och diatoméer (Länsstyrelsen i Gotlands län, 2005). 

 

Figur 1.8–1 (Durinck, 1994) 
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1.10  Påverkan från fartyg 

 
Naturreservatet Gotska sandö–Salvorev med närområde kan påverkas hårt av olika naturliga och 

mänskliga faktorer. Fartygstrafiken påverkar området med bland annat buller, oljeutsläpp och avgaser.   

 

1.10.1 Buller 

 
Undervattensbuller från fartygets propeller och framdrivningsmaskineri påverkar djurlivet. Stora fartyg 

avger ljud som har en frekvens under 1 kHz. Frekvenser under 1 kHz används av sälar och fiskar vid 

kommunikation. Omfattningen av hur buller påverkar det marina livet långsiktigt är inte dokumenterat  

(Southall, 2005).  

1.10.2  Oljeutsläpp 
 

Olja släpps ut i ekosystemet genom antingen olyckor eller operationella åtgärder. Vad som påverkar 

effekterna av att olja släpps ut i ekosystemet beror på oljans sammansättning, tiden på året, mängden 

olja och geografisk plats för utsläppet. Större oljeutsläpp är ofta förödande med direkt synliga 

konsekvenser. Konsekvenserna vid mindre oljeutsläpp som sker vid drift av fartyg är mindre 

dokumenterat och där en eventuell påverkanen visas generationer efter oljeutsläppet. Vid oljepåslag har 

det visat sig att beroende på olika faktorer är återhämtningstiden 15–40 år för ekosystemet. Det har 

även visats att oljepåslag påverkar arters möjlighet till reproduktion (Andersson, 2016)  

 

1.10.3 Luftföroreningar 
 

Sjöfarten i sin helhet har uppskattats till att ha bidragit med 2,7% av de globala CO2 utsläppen under 2007 

och detta motsvarar 870 miljoner ton CO2 där avgaser är den primära utsläppskällan för CO2.   

CO2 är den luftförorening från fartyg som har den största påverkan för den globala uppvärmningen på 

grund av de mängder som produceras. (Buhaug, 2009)  

 

NOx är ett samlingsnamn för kvävedioxid, NO samt kvävedioxid, NO2. Upp till 90% av NOx:et som 

bildas i förbränningen är NO sedan övergår det mesta till NO2 när det kommer i kontakt med syre. 

Kvävet har en stor roll i flera olika skadeverkningar på miljön. Skadeverkningarna visas i Figur 1.10.3–

1. (Larsson & Samuelsson, 1997). 

 

En metod för att minska NOx utsläppen är att installera en SCR-anläggning ombord på fartygen. I en 

SCR-anläggning sprutar man in en vatten och urea blandning i avgaserna efter förbränningen. 

Blandningen reagerar med NOx och bildar då kväve och vatten (Bengtsson & Andersson & Fridell, 

2011). 
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Figur 1.10.3–1 (Larsson & Samuelsson, 1997) Figuren är ett urklipp från originalbilden. 
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1.11 Avgaser från fartyg 

Vid förbränning av fossila bränslen avges avgaser som innehåller olika ämnen. Beståndsdelarna i 

avgaser är kväve (N2), syre (O2), koldioxid (CO2), vattenånga (H2O), kolmonoxid (CO), svaveloxider 

(SOx), kväveoxider (NOx), oförbrända kolväten samt partiklar. Figur 1.11-1 visar fördelningen av de 

olika ämnen som avgaser består av.  

 
Figur 1.11-1 (Lloyds Register, 1995) 

 

NOx är en förening av syre och kväve. X:et hänvisar till att syremängden i varje förening kan variera 

mellan ett och två. NO kallas kvävemonoxid och NO2 kallas kvävdedioxid. Det finns tre typer av NOx 

som uppstår vid förbränning. Termisk NOx bildas vid temperaturer över 1200–1300 ̊C. Det är en 

kemiskreaktion mellan syret och kvävet i luften där reaktionen blir större om en högre temperatur 

förekommer i förbränningen. Promt NOx bildas då oförbrända kolväten från bränslet reagerar med 

kvävet i luften. Reaktionen mellan kolväten och luftens kväve sker då det är ett underskott av syre 

vilket gör att det bildas promt NOx i flamman. Denna reaktion är beroende på tillgången av kolväten 

och svagt temperaturberoende. Experiment visar att promt NOx bildas i bränslerika områden i flamman 

vid låga temperatur och korta uppehållstider (Larsson & Samuelsson, 1997). Bränsle NOx uppstår när 

det kväve som finns i bränslet reagerar med syret i luften. 

 

I MARPOL, Annex VI framgår reglerna samt kraven på NOx utsläpp. I figurerna 1.11-2 samt 1.11-3 

nedan visas hur mycket gram NOx per kWh en installerad dieselmaskin får släppa ut baserat på vilket 

varvtal den har samt när den har installerats i fartyget. 
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Figur 1.11-2 (Organisation, 2017) 

 
Figur 1.11-3 (Organisation, 2017) 

  

 

Koldioxid (CO2) bildas vid förbränning av fossila bränslen som innehåller kolväten. Utsläppen är en 

funktion av hur mycket bränsle som förbränns samt hur mycket kolväten bränslet innehåller.  
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2 Metod 

Författarna vill undersöka om det är rimligt att bedriva sjöfart i Natura 2000 området Salvorev-
Kopparstenarna mellan Fårö och Gotska sandön. Undersökningen har gjorts med en kvantitativ metod 
då frågorna är tydliga, vilket kännetecknar en kvantitativforskning (Patel & Davidson, 2003). Data har 
samlats in om antalet och vilka typer av fartyg som kör en rutt mellan Fårö och Gotska Sandön. Då 
frågorna är tydliga används en kvantitativ metod. Beräknade avgasutsläpp har jämförts mellan de fartyg 
som kör genom Natura 2000 området mot en längre rutt som inte passerar genom området. 

2.1 Insamling av underlag 

 

Största mängden av underlag är hämtat från AIS data från år 2014 där 4291 fartygspassager 
registrerades genom Salvorev vilket var fördelat på 729 fartyg. Ett fåtal fartygspassager 
uppmärksammades med hjälp av marinetraffic.  

 
Identifiering av de mest återkommande 100 fartygen från AIS data och efter kontroll av deras använda 

sjöväg i Östersjön visade att cirka 30 % av dessa fartyg var av typen RoRo i olika storlekar. Urvalet för 

beräkningar begränsades därför till RoRo-fartyg eftersom detta var den största enskilda fartygstyp. Data 

för för varje enskilt fartyg består av: 

• IMO-nummer 

• Call sign 

• Byggnadsår 

• Typ av fartyg 

• Medelhastighet 

• Antal framdrivningsmaskiner 

• Typ av framdrivningsmaskiner 

• Total effekt från framdrivningsmaskiner 

• SFOC 

• LOA 

• DWT 

För data se tabell i Appendix  

2.1.1 AIS 

 
AIS är ett system som ger alla fartyg med en AIS tillgång till information om fartyg i dess närområdet. 

AIS har utvecklats för att kunna ge mer information om fartyg än vad en radar kan ge, samt ge 

information om fartyg som befinner sig i radarskugga. Informationen man kan få ut om andra fartyg 

genom en AIS är fartygets identitet i from av IMO-nummer, position, kurs, fart, fartygstyp och flaggstat 

och med det menas det land som fartyget är registrerat. AIS skickar automatiskt data mellan fartyg, 

satelliter och basstationer i land där informationen sparas. Alla fartyg med en bruttodräktighet över 300 

ton i internationell trafik samt alla passagerarfartyg ska vara utrustade med AIS i enlighet med SOLAS 

konventionen (Sjöfartsverket, 2016) Den AIS-data som behandlats är data som är insamlad under 2014 

och innefattar alla fartyg som passerat genom Salvorev under hela 2014.    
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2.1.2 Marinetraffic 

 
Marinetraffic är en tjänst som visar information om fartyg genom privatpersoners egna observationer 

med AIS-data. Informationen laddas upp i realtid till marinetraffic. Författarnas egna observationer från 

marinetraffic har tagits med till beräkningen över de mest förekommande fartygstyperna som trafikera 

Salvorev. Observationerna visar på att den majoritet av fartyg som passerar genom Salvorev med 

sydvästlig-nordöstlig riktning är av typen RoRo.  

2.2 Sträckor 

 
Samtliga sträckor utgår från Ölands södra grund och slutar i första separeringen i Finskaviken. Den rutt 

som går mellan Gotska Sandön och Fårö genom Salvorev har beräknats till 284 NM vilket illustreras i 

figur 2.2–1. Rutten norr om Kopparstenarna, figur 2.2–2, har en distans på 295 NM. Rutten öster om 

Gotland, figur 2.2–3, har en distans på 288 NM.  

 

Rutt genom Salvorev. 284 NM                  Rutt Norr om Kopparstenarna. 295 NM 

  
                 Figur 2.2–1 (Navionics, 2017)                                       Figur 2.2–2 (Navionics, 2017) 

 

 

Rutt öster om Gotland. 288 NM 

 
               Figur 2.2–3 (Navionics, 2017) 
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2.3 Beräkningar 

 

Beräkningar av utsläpp är begränsade till CO2 och NOx. CO2 har delats upp i två olika typer av 
beräkningar vilket är CO2 mängd i luft och CO2/ton-km.   

 

2.3.1 CO2 mängd i luften 

 

Beräkningar för den totala mängden CO2 till luften baserades på medelhastighet, distansen, SFOC vid 
85% last, framdrivningsmaskineriets effekt samt bränslets CF. Inledningsvis beräknades den förbrukade 
bränslemängden enligt ekvation 2.3.1–1 för de tre rutterna för samtliga fartyg som behandlats.  

 

(
𝐷

𝑣
) ∗ (𝑃 ∗ 0,85) ∗ 𝑆𝐹𝑂𝐶 ∗ 10−6 = 𝐹𝑂𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑡 

Ekvation 2.3.1–1 

 

CF har bestämts till 3,15 då det är ett rimligt medelvärde för de tre vanliga fartygsbränslen nedan.   

 
CF: (t-CO2/t-Fuel) 

Fuel Type                                       Carbon 

                                                          Content            CF 

                             

Diesel/Gas Oil (DGO)               0.875                   3.206                  

Light Fuel Oil (LFO)                   0.86                     3.151                  

Heavy Fuel Oil (HFO)              0.85                     3.114                     

 

I ekvation 2.3.1-2 beräknades den totala mängd CO2 som producerades för respektive rutt och tabell 
2.3.1-1 presenterar medelvärdet för behandlade fartyg.  

 
𝐹𝑂𝐹ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑡×𝐶𝐹 = 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2 

 
Ekvation 2.3.1-2 

 

Sträcka NM Ton CO2 

Salvorev 284 121,73 

Norr om Kopparstenarna 295 126,45 

Öster om Gotland 288 123,45 

Tabell 2.3.1–1 
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2.3.2 CO2/ton-km   

Utsläppsvärden för CO2 togs från IMO MEPC för år 2009 till beräkningarna. De två typerna av RoRo-
fartyg som upptogs i beräkningarna är baserade på lastmeter (lm). Ena sträcker sig från 0–1999 lm med 
utsläpp på 60,3 gCO2/ton-km och de andra 2000+ lm med utsläpp på 49,5 gCO2/ton-km (Buhaug, 2009) 

 
Beräkningarna är utgår från en hastighet på 13,2 knop för fartyg med 0–1999 lm och 19,4 knop för 
fartyg med 2000+ lm. Både typer av fartyg antogs vara lastade till 70 % med två ton last per lastmeter 
under ett år.  
 
Mängden CO2/ton beräknades med ekvation 2.3.2–1 och presenteras i tabellerna 2.3.2–1 och 2.3.2–2.  

  

 

𝐷 ∗ 1,852 ∗
𝑔𝐶𝑜2

𝑡𝑜𝑛 ∗ 𝑘𝑚
=

𝑔𝐶𝑜2𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑡𝑜𝑛
 

Ekvation 2.3.2–1 

 

Sträcka NM gCO2/ton-km 

Salvorev 284 31715,9 

Norr om Kopparstenarna 295 32944,3 

Öster om Gotland 288 32162,6 

Tabell 2.3.2–1 Fartyg med 0–1999 lm, 60,3 gCO2/ton-km 

 

Sträcka NM gCO2/ton-km 

Salvorev 284 26035,4 

Norr om Kopparstenarna 295 27043,8 

Öster om Gotland 288 26402,1 

Tabell 2.3.2–2 Fartyg med 2000+ lm, 49,5 gCO2/ton-km 

 

2.3.3 NOx beräkningar  

 
Ett fartyg släpper i genomsnitt ut 13,54 gram NOx per kWh om det inte är utrustat med SCR system. 

Med SCR system så är genomsnittet 1,26g/kWh. Detta är ett medelvärde på utsläppen av NOx på 99 

olika mätningar (Cooper & Gustafsson, 2004). Beräkningarna för NOx utsläppen baseras på 

medelvärdet kWh för respektive rutt som presenteras i Tabell 2.3.3–1 

 

Sträcka Medel kWh tonNOx utan SCR tonNOx med SCR 

Salvorev  223 238 ,45 3,02 0,281 

Norr om Kopparstenarna 231 885 ,01 3,139 0,292 

Öster om Gotland 226 382 ,65 3,065 0,285 

   Tabell 2.3.3–1 
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2.3.4 Förtydligande av ekvation    

 
Ekvation 2.3.1–1 

- P = kW 

- D = Distans i NM (1852m/NM) 

- v = Hastighet i knop (1,852km/h)  

- FOFörbrukat = Förbrukad mängd bränsle (Ton)  

- SFOC = g/kWh 

- 0,85 = Faktor för att matcha P med SFOC vid 85% last   

-  
Ekvation 2.3.1–2 
 

- CF = CO2
 omvandling faktor 

- FOFörbrukat = Förbrukad mängd bränsle (Ton)  

- Ton CO2 = CO2 mängd i ton  

 
Ekvation 2.3.2–1 

- D = Distans i NM (1852m/NM) 

- 1,852 = Omvandlingsfaktor från NM till km 

- gCO2total/ton = Totala mängden CO2 utsläpp per lastat ton under respektive rutt.  

- gCO2/ton-km = Mängden CO2 utsläpp i förhållande till lastat ton och km körd sträcka. 
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3 Resultat 

3.1 CO2 mängd i luften 

 

Resultatet av dessa beräkningar som presenteras i tabell 3.1–1 visar att i snitt sänker man sina utsläpp 
med upp till 4,72 ton CO2 ut i luften genom att ta rutten genom Salvorev jämfört med rutten norr om 
Kopparstenarna. och i snitt 1,72 ton CO2 jämfört med rutten öster om Gotland. 

  

Sträcka NM Ton CO2 

Salvorev 284 121,73 

Norr om Kopparstenarna 295 126,45 

Öster om Gotland 288 123,45 

Tabell 3.1–1  

 

3.2 CO2/ton-km  

 
Resultatet av dessa beräkningarna som presenteras i Tabell 3.2–2 för CO2/ton-km baserade på IMO 

MEPC utsläppsvärden visar att köra genom Salvorev med ett RoRo fartyg som ej överstiger 1999 lm är 

3,72% mer effektivt per ton-km jämfört med rutten Norr om kopparstenarna, 1,39% mer effektivt per 

ton-km jämfört med rutten öster om Gotland som presenteras i Tabell 3.2–1. Fartyg som har över 2000 

lm har ett liknande mönster där det är 3,72% mer effektivt per ton-km att köra genom Salvorev jämfört 

med norr om kopparstenarna och 1,39% mer effektivt per ton-km jämfört med öster om Gotland. 

 

 

Sträcka NM gCO2/ton-km 

Salvorev 284 31715,9 

Norr om Kopparstenarna 295 32944,3 

Öster om Gotland 288 32162,6 

Tabell 3.2–1 Fartyg med 0–1999 lm, 60,3 gCO2/ton-km 

 

 

Sträcka NM gCO2/ton-km 

Salvorev 284 26035,4 

Norr om Kopparstenarna 295 27043,8 

Öster om Gotland 288 26402,1 

Tabell 3.2–2 Fartyg med 2000+ lm, 49,5 gCO2/ton-km 
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3.3 Nox mä ngd 
 

Resultatet av NOx beräkningarna som presenteras i Tabell 3.3–1 visar att NOx utsläppen minskar i snitt 
med 0,139ton på rutten genom Salvorev jämfört med att gå norr om Kopparstenarna och 0,065ton i snitt 
jämfört med att gå öster om Gotland. 

 

Sträcka kWh tonNOx utan SCR tonNOx med SCR 

Salvorev  223 238 ,45 3,02 0,281 

Norr om Kopparstenarna 231 885 ,01 3,139 0,292 

Öster om Gotland 226 382 ,65 3,065 0,285 

Tabell 3.3–1 
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4 Diskussion 

4.1 Beräkningar  

 
CO2 beräkningarna kan utföras på andra sätt som skulle kunna ge en annan bild av de mängder CO2 
utsläpp från sjöfarten om man har vetskapen om exakt vilken typ av bränsle som fartyget använder skulle 
CF förändras marginellt men beräkningen skulle bli mer rättvisande mot verkligheten. SFOC är något 
som har en stor betydelse för de mängder CO2 som släpps ut i luften så om man skulle mäta SFOC ombord 
på ett skulle detta kunna resultera i ett annat resultat.  

Beräkningarna för den totala CO2 mängden är baserade på medelhastighet, NM, SFOC vid 85% last, 
framdrivningsmaskineriets effekt samt bränslets CF. 

Medelhastigheten är framtagen från marinetraffic för att uppnå samma felmarginal för samtliga fartyg 
(MarineTraffic, 2017). 

SFOC för 85% last är framtagen från maskintillvärkara i den mån det har varit möjligt och för det 
fartyg där information ej funnits har ett medelvärde tagits fram utifrån de andra SFOC värdena. Som 
exempel är 6st av det fartyg i undersökningen utrustade med Wärtsilä 16V46 maskiner med varierande 
modeller från Wärtsilä 16V46A, B och C och dessa SFOC vid 85% last värden är baserade på Wärtsilä 
16V46F (Wärtsilä, 2016). Totalt är det 17 fartyg som är utrustade med Wärtsilä framdrivningsmaskiner 
och deras SFOC är baserade på denna källa. Detta ger upphov till en viss felmarginal i beräkningarna 
ovan.  

NM sträckorna kommer i verkligenheten att skilja sig åt beroende på om fartyget färdas i nord eller 
söderlig riktning. Sträckorna kan även skilja sig beroende på olika djupgående på olika fartyg, då de 
med ett mindre djupgående kan gå närmare land. (Navionics, 2017) 

Effekten och framdrivningsmaskiner för samtliga fartyg är framtagen utifrån gratissidor om 
fartygsfakta så som fakta om fartyg och dylikt. Detta ger en viss felmarginal till beräkningarna ovan 

CF 3,15 är baserat på ett medelvärde av DGO, LFO och HFO ger då en mycket liten felmarginal för 
dessa uträkningar.  

4.2 Insamling av underlag 

 

Underlaget skulle kunna ha bearbetats mer med tillgång och kunskap inom AIS-data skulle man kunna 
ta fram den faktiska medelhastigheten för varje fartyg. Tillgång till den senaste utgåvan av AIS-data 
skulle också kunna förändra resultatet.    
 

Genom att göra någon utav de längre rutterna runt norra kopparstenarna alternativt öster om Gotland, 

blir det en längre distans vilket skulle påverka miljön med större avgasutsläpp. Avgasutsläppen kan 

man då kompensera för genom en förändring i fart på hela rutten fartyget gör. 

 

4.3 Resultat 

 
Resultaten i denna rapport visar att utsläppen minskar genom att framföra fartygstrafik igenom 

Salvorev jämfört med rutterna norr om Kopparstenarna eller öster om Gotland om man endast fokuserar 

på CO2 samt NOx som enda utsläpp från sjöfarten. Detta är dock en liten del av alla utsläpp som 

kommer från bedrivandet av sjöfart idag.  

Resultaten tar ingen hänsyn till att rutten öster om Gotland går igenom Hoburgs bank söder om Gotland 

som också är ett känsligt naturområde (Larsson K, 2016).     
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5 Slutsats 

Slutsatsen kan ställas att det är mer miljövänligt att framföra fartygstrafik genom Salvorev om fokus 

endast läggs på mängden utsläpp av CO2 och NOx. 

Skulle den befintliga fartygsleden genom Salvorev dras om till att gå väster om Salvorev genererar 
detta en ökning av CO2 utsläppen med 3,73 % och NOx utsläppen skulle öka med 3,79 % 

Dras den befintliga fartygsleden om till att gå öster om Salvorev resulterar detta till att CO2 utsläppen 
ökar med 1,39 % och utsläppen av NOx skulle öka med 1,47 %.  

Med stor säkerhet kan det sägas att utsläpp från NOx kommer att minska inom de närmsta åren till följd 
av striktare lagstiftning och strängare utsläppskrav.  

Mer forskning inom fartygs miljöpåverkan krävs för att få en bättre bild över hur sjöfarten i området 
påverkar miljö och natur under kort och lång sikt. Det krävs mer underlag över hur floran påverkas av 
fartyg innan en avvägning kan göras. På ena sidan finns ökade avgasutsläpp från fartyg då det körs en 
längre rutt men Salvorev lämnas ostört. På andra sidan finns mindre avgasutsläpp till följd av en kortare 
rutt men Salvorev trafikeras med dess oförutsägbara händelser 
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6 Förslag på vidareforskning inom Salvorev 

- Vilken påverkan har de operationella oljeutsläppen på växt- och djurliv i området?  

- I vilken grad påverkas djuren av fartygsbuller i området? 

- Hur känsligt är området för ett större oljespill?  

- Hur mycket påverkas fartygen av Squat effekten på respektive rutt? 
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Appendix 

Gällande regler inom naturreservatet 

 
Föreskrifterna för reservatet enligt 8 § NVL om inskränkningar i rätten att förfoga över 

området. 

- använda kemiska medel såsom dispergeringsmedel. 

- utföra muddring, tippning eller dumpning. 

- inplantera för området främmande växt- och djurarter. 

- utföra undervattenssprängningar. 

Förbjudet utan länsstyrelsens tillstånd. 

- Bedriva täktverksamhet eller utföra någon from av prospektering av sand, grus, olja 

eller alger.  

- Fast förankra större föremål eller andra anordningar. 

- Fånga eller insamla växt- och djurarter om det ej är för yrkesfiskets behov.  

Föreskrifter enligt 10 § NVL om vad allmänheten har att iakttaga inom reservatet 

 

Vistas inom ett område med en radie 0,5 distansminuter (ca 1 km) från Innerkullen. 
(Planeringsavdelningen, 1987) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

Tabell 

 

Fartygsnamn IMO-nummer År Typ 

AUTO BALTIC 9121998 1996 RoRo 

BORE BANK 9160774 1998 RoRo 

CAROLINE RUSS 9197533 1999 RoRo 

CITY OF SUNDERLAND 9046356 1993 RoRo 

DANUBE HIGHWAY 9316309 2006 RoRo 

ELBE HIGHWAY 9316282 2005 RoRo 

ELISABETH RUSS 9186429 1999 RoRo 

EMS HIGHWAY 9195133 1999 RoRo 

ESTRADEN 9181077 1999 RoRo 

FINNBREEZE 9468889 2011 RoRo 

FINNCARRIER 9132002 1998 RoRo 

FINNHAWK 9207895 2001 RoRo 

FINNKRAFT 9207883 2008 RoRo 

FINNMILL 9212656 2002 RoRo 

FINNPULP 9212644 2002 RoRo 

FINNSEA 9468891 2011 RoRo 

FINNSKY 9468906 2012 RoRo 

FINNSUN 9468918 2012 RoRo 

FINNWAVE 9468932 2012 RoRo 

FRIEDRICH RUSS 9186417 1999 RoRo 

ISAR HIGHWAY 9195145 2000 RoRo 

KRAFTCA 9307360 2006 RoRo 

MAIN HIGHWAY 9179983 1998 RoRo 

NECKAR HIGHWAY 9179995 1999 RoRo 

PAULINE RUSS 9198989 1999 RoRo 

SC CONNECTOR 9131993 1997 RoRo 

SEAGARD 9198977 1999 RoRo 

STENA FORERUNNER 9227259 2003 RoRo 

STENA FORETELLER 9214666 2002 RoRo 

THAMES HIGHWAY 9316294 2005 RoRo 

TRICA 9307384 2007 RoRo 

VASALAND 8222111 1984 RoRo 
    



 

 xvii 

 

Fartygsnamn Medelhastighet kW 100% SFOC 85% last h Salvorev 

AUTO BALTIC 12,4 14480 172 22,90 

BORE BANK 19,7 14480 172 14,42 

CAROLINE RUSS 16 12600 172 17,75 

CITY OF SUNDERLAND 13,7 4120 172 20,73 

DANUBE HIGHWAY 16,2 9170 170 17,53 

ELBE HIGHWAY 17,5 9170 170 16,23 

ELISABETH RUSS 17,9 12600 172 15,87 

EMS HIGHWAY 15,2 4800 185 18,68 

ESTRADEN 14,6 7240 173 19,45 

FINNBREEZE 19,6 20000 173 14,49 

FINNCARRIER 19,7 15600 172 14,42 

FINNHAWK 18,5 12600 173 15,35 

FINNKRAFT 19,6 12600 173 14,49 

FINNMILL 17,2 25696 175 16,51 

FINNPULP 12,4 18900 175 22,90 

FINNSEA 9,1 20000 173 31,21 

FINNSKY 19,3 20000 173 14,72 

FINNSUN 19,3 20000 173 14,72 

FINNWAVE 17,8 20000 173 15,96 

FRIEDRICH RUSS 16,2 12600 172 17,53 

ISAR HIGHWAY 11,9 4800 185 23,87 

KRAFTCA 18,2 25215 172 15,60 

MAIN HIGHWAY 14,1 4800 185 20,14 

NECKAR HIGHWAY 15,1 4800 185 18,81 

PAULINE RUSS 9,9 15 600 172 28,69 

SC CONNECTOR 15,7 15600 172 18,09 

SEAGARD 13,2 15600 172 21,52 

STENA FORERUNNER 18,3 24000 170 15,52 

STENA FORETELLER 17,7 24000 170 16,05 

THAMES HIGHWAY 17,2 9170 170 16,51 

TRICA 20,6 25 200 172 13,79 

VASALAND 12,6 13200 178 22,54 



 

 
 

 
 

 

Fartygsnamn 

h norr om 
Kopparstenarna 

h Öster om 
Gotland KWh Salvorev 

KWh norr om 
Kopparstenarna 

AUTO BALTIC 23,79 23,23 281892,90 292811,29 

BORE BANK 14,97 14,62 177435,13 184307,61 

CAROLINE RUSS 18,44 18,00 190102,50 197465,63 

CITY OF SUNDERLAND 21,53 21,02 72596,20 75408,03 

DANUBE HIGHWAY 18,21 17,78 136644,32 141936,88 

ELBE HIGHWAY 16,86 16,46 126493,60 131393,00 

ELISABETH RUSS 16,48 16,09 169924,02 176505,59 

EMS HIGHWAY 19,41 18,95 76231,58 79184,21 

ESTRADEN 20,21 19,73 119707,95 124344,52 

FINNBREEZE 15,05 14,69 246326,53 255867,35 

FINNCARRIER 14,97 14,62 191159,39 198563,45 

FINNHAWK 15,95 15,57 164412,97 170781,08 

FINNKRAFT 15,05 14,69 155185,71 161196,43 

FINNMILL 17,15 16,74 360640,37 374608,84 

FINNPULP 23,79 23,23 367940,32 382191,53 

FINNSEA 32,42 31,65 530549,45 551098,90 

FINNSKY 15,28 14,92 250155,44 259844,56 

FINNSUN 15,28 14,92 250155,44 259844,56 

FINNWAVE 16,57 16,18 271235,96 281741,57 

FRIEDRICH RUSS 18,21 17,78 187755,56 195027,78 

ISAR HIGHWAY 24,79 24,20 97371,43 101142,86 

KRAFTCA 16,21 15,82 334445,11 347398,97 

MAIN HIGHWAY 20,92 20,43 82178,72 85361,70 

NECKAR HIGHWAY 19,54 19,07 76736,42 79708,61 

PAULINE RUSS 29,80 29,09 380387,88 395121,21 

SC CONNECTOR 18,79 18,34 239862,42 249152,87 

SEAGARD 22,35 21,82 285290,91 296340,91 

STENA FORERUNNER 16,12 15,74 316590,16 328852,46 

STENA FORETELLER 16,67 16,27 327322,03 340000,00 

THAMES HIGHWAY 17,15 16,74 128699,88 133684,74 

TRICA 14,32 13,98 295304,85 306742,72 

VASALAND 23,41 22,86 252895,24 262690,48 



 

 xix 

 

 

Fartygsnamn 

KWh Öster om 
Gotland 

FO ton 
förbrukning 

Salvorev 

FO ton 
förbrukning 

Kopparstenarna 

FO ton förbrukning 
Öster om Gotland 

AUTO BALTIC 285863,23 48,49 50,36 49,17 

BORE BANK 179934,21 30,52 31,70 30,95 

CAROLINE RUSS 192780,00 32,70 33,96 33,16 

CITY OF SUNDERLAND 73618,69 12,49 12,97 12,66 

DANUBE HIGHWAY 138568,89 23,23 24,13 23,56 

ELBE HIGHWAY 128275,20 21,50 22,34 21,81 

ELISABETH RUSS 172317,32 29,23 30,36 29,64 

EMS HIGHWAY 77305,26 14,10 14,65 14,30 

ESTRADEN 121393,97 20,71 21,51 21,00 

FINNBREEZE 249795,92 42,61 44,27 43,21 

FINNCARRIER 193851,78 32,88 34,15 33,34 

FINNHAWK 166728,65 28,44 29,55 28,84 

FINNKRAFT 157371,43 26,85 27,89 27,23 

FINNMILL 365719,81 63,11 65,56 64,00 

FINNPULP 373122,58 64,39 66,88 65,30 

FINNSEA 538021,98 91,79 95,34 93,08 

FINNSKY 253678,76 43,28 44,95 43,89 

FINNSUN 253678,76 43,28 44,95 43,89 

FINNWAVE 275056,18 46,92 48,74 47,58 

FRIEDRICH RUSS 190400,00 32,29 33,54 32,75 

ISAR HIGHWAY 98742,86 18,01 18,71 18,27 

KRAFTCA 339155,60 57,52 59,75 58,33 

MAIN HIGHWAY 83336,17 15,20 15,79 15,42 

NECKAR HIGHWAY 77817,22 14,20 14,75 14,40 

PAULINE RUSS 385745,45 65,43 67,96 66,35 

SC CONNECTOR 243240,76 41,26 42,85 41,84 

SEAGARD 289309,09 49,07 50,97 49,76 

STENA FORERUNNER 321049,18 53,82 55,90 54,58 

STENA FORETELLER 331932,20 55,64 57,80 56,43 

THAMES HIGHWAY 130512,56 21,88 22,73 22,19 

TRICA 299464,08 50,79 52,76 51,51 

VASALAND 256457,14 45,02 46,76 45,65 



 

 
 

 

 

Fartygsnamn 

Ton CO2 
Salvorev 

Ton CO2 norr om 
kopparstenarna 

Ton CO2 öster om 
Gotland 

AUTO BALTIC 152,73 158,65 154,88 

BORE BANK 96,13 99,86 97,49 

CAROLINE RUSS 103,00 106,99 104,45 

CITY OF SUNDERLAND 39,33 40,86 39,89 

DANUBE HIGHWAY 73,17 76,01 74,20 

ELBE HIGHWAY 67,74 70,36 68,69 

ELISABETH RUSS 92,06 95,63 93,36 

EMS HIGHWAY 44,42 46,14 45,05 

ESTRADEN 65,23 67,76 66,15 

FINNBREEZE 134,24 139,43 136,13 

FINNCARRIER 103,57 107,58 105,03 

FINNHAWK 89,60 93,07 90,86 

FINNKRAFT 84,57 87,84 85,76 

FINNMILL 198,80 206,50 201,60 

FINNPULP 202,83 210,68 205,68 

FINNSEA 289,12 300,32 293,20 

FINNSKY 136,32 141,60 138,24 

FINNSUN 136,32 141,60 138,24 

FINNWAVE 147,81 153,54 149,89 

FRIEDRICH RUSS 101,73 105,67 103,16 

ISAR HIGHWAY 56,74 58,94 57,54 

KRAFTCA 181,20 188,22 183,75 

MAIN HIGHWAY 47,89 49,74 48,56 

NECKAR HIGHWAY 44,72 46,45 45,35 

PAULINE RUSS 206,09 214,08 209,00 

SC CONNECTOR 129,96 134,99 131,79 

SEAGARD 154,57 160,56 156,75 

STENA FORERUNNER 169,53 176,10 171,92 

STENA FORETELLER 175,28 182,07 177,75 

THAMES HIGHWAY 68,92 71,59 69,89 

TRICA 160,00 166,19 162,25 

VASALAND 141,80 147,29 143,80 
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