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Abstract 

Det nya svaveldirektivet för hur mycket svavel fartygen i Östersjön och Nordsjön får släppa ut 

börjar gälla 2015. Detta har stor betydelse bland annat för färjerederierna som trafikerar inom 

SECA i Östersjön och Nordsjön. Idag finns det ingen självklar lösning på hur färjerederierna ska 

uppfylla det nya svaveldirektivet, så hur har de tänkt klara det? Hur såg färjerederiernas 

resonemang ut innan de valde vilken teknisk lösning de skulle använda sig av? 

För att få svar på frågeställningen används en kvalitativ metod. Rådata som varit till grund för 

slutsatsen har samlats in från sju olika talespersoner för färjerederier i Norden. Dessa 

talespersoner har varit insatta i fartygens drift och har goda kunskaper om fartygen och deras 

framdrift. I slutsatsen har vi sammanfattat resultaten av olika tekniska lösningar som rederierna 

har diskuterat under intervjuerna. 

Slutsatsen av undersökningen är att de flesta av färjerederierna kommer gå över helt till MGO 

eller WRD för att klara de nya svaveldirektivet år 2015, tills något bättre alternativ finns.  

De inblandade rederierna och deras talespersoner har tilldelats fingerade namn. 
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Abstract  

The new sulphur directive, concerning the quantity of sulphur that vessels in the Baltic Sea and 

North Sea are allowed to discharge in form of exhaust gases, takes effect in 2015. This has a great 

impact on the shipping companies traveling the Baltic- and North Sea SECA. Today there are no 

obvious solutions on how the ferry companies will be able to follow the new sulphur regulations, 

so how are they supposed to cope? In what way did they discuss matters before deciding upon 

which technical solution to choose? 

To answer the questions a qualitative method was used. Data, that has been the basis of this 

paper, has been collected from spokespersons from seven ferry companies in Scandinavia. These 

spokespersons have been familiar with the machinery on board and have significant knowledge 

of their vessels. In the conclusion we have summarized the results of different technical solutions 

that the shipping companies have discussed during the interviews. 

The conclusion of this paper is that most of the ferry companies will use MGO or WRD to cope 

with the new sulphur regulations until a better alternative is introduced. 

In order to maintain anonymity, the names of participating shipping companies and interviewees 
have been changed. 
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Ordförklaring 

SOX – Svaveloxid  

SECA – Sulphur Emission Control Area, område med restriktioner för utsläpp av svavel. 

HFO – Heavy Fuel Oil, även kallat tjockolja är ett bränsle som används av de flesta motorer på   

fartyg.   

Marina bränslen – bränslen som används för marint bruk av fartyg.  

Hjälpmaskiner – I denna undersökning syftar de intervjuade på generatoranläggningarna ombord. 

Motorer ombord som med hjälp av en generator producerar elektricitet kallas allmänt för 

hjälpmaskiner ombord. 

Marin dieselolja (MGO) – diesel, samma bränsle som tankas i bilar. 

WRD – står för Wide Range Destilate, ett dieselliknande bränsle med tillsatser av paraffin och 

vax. 

Råolja – den naturliga oljan som tas upp från jordens inre.  

Transkribera – När en muntlig intervju har genomförts kan man skriva den i text för att kunna 

använda den i t.ex. en rapport.  

Partiklar – menas i studien partiklar i rökgaser i form av sot, aska och tungmetaller.  
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Bakgrund 

Under de senaste 20 åren har EU strävat efter att sänka svavelhalten i de marina bränslena. Redan 

den 23 mars 1993 infördes direktiv 1993/12/EEG om lägre svavelhalter i marina bränslen. Sedan 

dess har nya restriktioner tillkommit sporadiskt. Direktiv 1999/32/EG infördes den 29 april 

1999, det trädde i kraft den 1 januari 2003 och innebar att både tjockolja och marin dieselolja 

skulle bli belagda med strängare regler angående bränslets svavelhalt. I direktiv 2005/33/EG, 

som är en ändring av tidigare nämnda direktiv, fastslås det att svavelhalten i marina bränslen inte 

får överstiga 1,5 % inom SECA. Dessa regler trädde i kraft den 11 augusti 2006 för Östersjön 

samt den 11 augusti 2007 för Nordsjön (Europeiska unionens officiella tidning, 2005). Den 1 

januari 2010 ändrades den högsta tillåtna svavelhalten till den nuvarande på 1 %. 

Den 11 september 2012 beslutade EU-kommissionen att ändra direktiv 1999/32/EG gällande 

svavelhalten i marina bränslen. Där fastslogs att marina bränslen i SECA endast får innehålla 0.1 

% svavel från och med 1 januari 2015. Här fastslås även att fartyg som ligger till kaj i någon av 

unionens hamnar inte skall använda bränslen med en svavelhalt som överstiger 0,1 %. Vidare 

bestäms även att medlemsstaterna ska se till att marin dieselolja med en svavelhalt som överstiger 

1,5 viktprocent inte släpps ut på marknaden inom deras territorier. (Europaparlamentet, 2012) 

Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen är exempel på SECA där det gäller speciella 

svavelutsläppsregler. 

Enligt Marpol 73/78 Annex VI, Regulations for the prevention of air pollution from ships, kan 

svaveldirektivet uppfyllas med hjälp av utrustning för att rena avgaserna. Med sådan utrustning 

installerad är det inte nödvändigt att nyttja lågsvavligt bränsle för att uppfylla svaveldirektivet 

(IMO Regulation 14) (Marpol 73/78 Regulations for the Prevention of Air Pollution from Ships, 

ss. 14-16). Dessa regler stödjs även av EU-kommisonen som i sitt beslut att revidera direktiv 

1999/32/EG menar att utsläppningsminskande metoder går att tillämpa för att komma under de 

nya utsläppsnivåerna. Det bör påpekas att dessa metoder kontinurligt måste uppfylla minskningar 

av svaveldioxidutsläppen som minst motsvarar de minskningar som uppnåtts om de använt sig av 

godkända marina bränslen.  

Att EU är så drivande i denna fråga kan förklaras med de besparingar som kan göras för miljön 

och människors hälsa. En dansk rapport från 2011 visar att år 2000 orsakade utsläppen i 

Östersjön och Nordsjön hälsokostnader för 22 miljarder euro/år. Med de nya reglerna som 

träder i kraft år 2015 förväntas kostnaderna sjunka till 14 miljarder euro/år (Brandt, 2011). Vidare 

förväntas antalet dödsfall i förtid pga luftföroreningar minska. Enligt ett yttrande av 
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Luftförorenings- och klimatsekretariatet (AirClim) kommer även försurningen av sjöar och 

vattendrag att minskas i och med de nya svaveldirektivet. (Miljödepartementet, 2011) 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att ge en översikt av hur de nordiska färjerederierna kommer att 

hantera det nya svaveldirektivet i form av tekniska lösningar. Studien presenterar även hur de 

olika rederierna har resonerat kring valet av teknisk lösning. 

Frågor som studien är avsedd att ge svar på är följande: 

1. Hur har färjerederierna tänkt klara de nya svaveldirektivet? 

2. Hur resonerade färjerederierna när de valde vilken teknisk lösning de ska använda sig 

av? 

Avgränsningar 

Studien har endast hanterat nordiska färjerederier som trafikerar Östersjön och Nordsjön. 

Grönland, Färöarna samt Island ingår inte på grund av att dessa ligger utanför det SECA som är 

av intresse för studien. 

Avgränsningen till nordiska rederier grundar sig på att det inte fick bli ett för stort antal aktörer 

att intervjua i den kvalitativa intervjustudien. Väl medvetna om att Östersjön och Nordsjön 

trafikeras av ett stort antal färjerederier skulle den kvalitativa undersökningen inte bli hanterbar 

om alla dessa aktörer medverkade. 

Studien begränsades till att endast behandla de nya kraven på fartyg, nya krav eller bestämmelser 

som berör industrianläggningar iland kommer inte behandlas i undersökningen.  

Studien begränsades till SECA Östersjön och Nordsjön. Att Östersjön ingår är viktigt eftersom 

havsområdet är hårt belastat (Naturskyddsföreningen, 2012). 

Studien har även begränsats till att endast behandla utsläpp som kommer ur fartygens skorsten i 

form av svavel, SOX. 

Det finns färjerederier vars fartyg har framdrivningsmaskineri som är designade för att drivas av 

lågsvavligt bränsle, t.ex. vägverkets färjor. Studien berör inte dessa rederier.  
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Teknisk beskrivning 

Nedan följer en kort teknisk beskrivning av de svavelminskande metoder som kommer behandlas 

i denna studie.  

Skrubber 

Skrubber är en anläggning för att rena rökavgaser. Denna anläggning placeras uppe i skorstenen. 

På fartyg används en s.k. våt skrubber. I en våt skrubber duschas rökavgaserna med finfördelat 

vatten för att fånga upp sot och fasta partiklar. Genom att tillsätta kaustiksoda i duschvattnet kan 

man kraftigt minska svavelinnehållet i rökgaserna. Kaustiksodan binder svavlet till sig och gör att 

avgaserna får upptill 97 % mindre svavelinnehåll när de lämnar skrubbern. Det finns två olika 

konfigureringar som kan användas på fartyg: 

 I en s.k. open-loop lösning renas avgaserna med havsvatten för att få bort partiklar och 

svavel. Kaustiksoda behöver inte användas här eftersom havsvattnet är naturligt basiskt 

(pH 8,0-8,3). Vattnet behandlas och övervakas innan det släpps ut i havet igen (Wärtsilä). 

Inom SECA är det speciella krav på utsläppen av detta skrubbervatten (IMO Regulation 

14, s. 16). 

 

 I en s.k. closed-loop används färskvatten för att rena avgaserna. Man tillsätter kaustiksoda 

i färskvattnet för att binda svavlet till vattnet. Vattnet fångar även upp tungmetaller och 

andra föroreningar från rökgaserna. När vattnet har passerat skrubbern så renas det och 

föroreningarna skickas till en tank, för att sedan sändas iland. Det renade vattnet kan 

dumpas ut i havet eller lagras tillfälligt i en tank, om nollutsläpp är önskvärt (Wärtsilä). 

LNG 

LNG är ett relativt nytt bränsle på fartygsmarknaden. LNG är flytande naturgas. Naturgas i 

naturlig form är inte flytande, man får gasen flytande genom att kyla ner den till -163 °C . Ett 

fartyg som byter från konventionell tjockoljedrift till LNG skulle reducera sina utsläpp enligt 

nedan (Göteborgs Energi); 

 SOx reduceras med 100% 

 Partiklar reduceras med 100% 

 NOx reduceras med 90% 

 CO2  reduceras med 20-25 % 
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Metanol 

Metanol tillverkas idag ur naturgas. Metanolens största fördel är att det kan framställas från  

förgasning av biomassa. Denna produktionsform är dock ännu ej fullt utvecklad för storskalig 

produktion (Preem). Metanol ger väldigt låga utsläppsnivåer, det är fortfarande på teststadiet för 

att användas på fartyg, men finns installerat på prov på några fartyg för drift av hjälpmaskiner. 

(Wärtsilä, 2010)  

Övriga destillat 

Under övriga destillat räknas i denna undersökning WRD och MGO. Dessa destillat framställs på 

raffinaderier från råolja. Fördelen med att använda destillatbränslen är att det innehåller låga 

halter svavel, 0,05-1 %, vilket gör dem lämpliga att använda för att komma under direktivets 

utsläppsnivå. Nackdelen är att destillatbränslena är mycket dyrare än den konventionella 

tjockoljan. WRD har tillsatser av paraffin och vax och används även som eldningsolja i industrier 

och för uppvärmning av hushåll.   

 WRD står för Wide Range Destillate och är ett bränsle för pannor, gasturbiner, 

dieselmotorer i marint bruk och industrier. Det innehåller max 0,05 % svavel. (Shell) 

 MGO, Marine Gas Oil, liknar den diesel som finns på vanliga bensinstationer och som 

används av bilar och lastbilar över hela världen (Getrun). 
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Metod 

Eftersom antalet rederier i studien är relativt litet har en kvalitativ metod använts. Denna metod 

är lämpligast för att kunna fördjupa kunskapen om hur rederierna har resonerat i en unik 

situation.  

För att ta fram relevant fakta som behövs för att studien skall kunna besvara sitt syfte krävs att 

man använder sig av en bra undersökningsmetod. Totalt finns det sex olika metoder man kan 

använda sig av; det är Postenkäter, enkät via Internet, Personliga intervjuer, telefonintervjuer, 

skriftliga källor och observationer (Denscombe, 2009, ss. 26-31). 

Till denna studie har en telefonintervjumetod valts. Detta torde vara det bästa alternativet för 

denna typ av undersökning. Därför har lämpliga personer från respektive rederi kontaktats och 

tillfrågats om de kunde medverka i en intervju. 

I en telefonintervju mister man möjligheten att se den intervjuades ansiktsuttryck vilket kan 

försvåra eller leda till att man misstolkar vissa svar. Då undersökningen berör främst tekniska 

frågor bör sannolikt inte detta vara något problem. Rederierna är även utspridda över ett stort 

geografiskt område, vilket gjorde att telefonintervjuer blev den bäst lämpade metoden. 

Telefonintervjun är mer påträngande än en enkät, då man riskerar inkräkta på personens privatliv. 

Då intervjuerna endast utförts under arbetstid och på arbetstelefoner var inte detta något 

problem. Det kan tänkas vara en fördel att ”tränga sig på” med en telefonintervju då 

enkätundersökningar ofta har en låg svarsfrekvens. Då studien behandlar en liten grupp är det 

viktigt att svarsandelen är hög.  

Informationssökning 

Tidigt i denna studie söktes information om liknande arbeten via internetbaserade databaser som 

Diva och skolans interna databas. Då inga liknande studier påträffades valdes att fortsätta med 

undersökningen. Under arbetets början söktes bakgrundsfakta från diverse hemsidor och 

publikationer som behandlade de nya miljödirektiven och även vilken utrustning som krävs för 

att uppfylla dessa. För att utforma en gedigen metod för hur studien skulle genomföras söktes 

information i olika metodböcker som lånades på universitetsbiblioteket. Där hittades även 

information i hur intervjuer skall utföras. 
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Intervjuformuläret 

Frågorna till intervjuformuläret fick en låg grad av strukturering, vilket gav den intervjuade 

mycket spelrum för att uttrycka sina åsikter om ämnet. Detta ger mycket kunskap om vad den 

specifika intervjupersonen anser vara viktigt i just sin situation. (Runa Patel, 2010, s. 72) 

Vidare hade frågorna en hög grad av standardisering, det vill säga att alla rederier fick samma 

frågor och utefter deras svar kom de att ledas in i olika teman och på dessa kunde ett resultat 

erhållas.  

Med en låg strukturering och en hög grad av standardisering kom åsikter och synpunkter från de 

intervjuade att framkomma tydligt i underlaget för undersökningen, detta ger en bra bredd på 

undersökningen.  

Materialet från intervjustudien kunde sedan fastställas konfidentiellt för varje enskilt rederi. 

Den mest lämpade personen på rederiet att intervjua var rederiets tekniska chef. Den tekniska 

chefen har god kännedom om fartygen och dess tekniska möjligheter. De vet vad som tidigare är 

installerat och vilka tekniska lösningar rederiet har undersökt att i framtiden installera på sina 

fartyg. I denna studie har därför den tekniska chefen vid varje rederi intervjuats.  

Etik 

All insamlad data har hanterats konfidentiellt. Med konfidentiellt menas att det endast är de som 

utför intervjun som har tillgång till de intervjuades uppgifter. Detta medför att namnlistan för de 

intervjuade sedan måste förstöras för att hålla uppgifterna konfidentiella. (Runa Patel, 2010, s. 70) 

Hamnanlöp och rutt har hanterats konfidentiellt för att säkerställa att identifiering av de aktuella 

rederierna inte sker.   

Dessa val har gjorts på grund av att en del av rederierna inte vill att deras konkurrenter ska få 

reda på vad de planerar för att klara svaveldirektivet. Transkriptionen av intervjuerna har ej 

bifogats som bilagor på grund av att de hade möjliggjort identifiering av rederi samt 

rederirepresentant.  
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Genomförande av intervjuer 

Då studien vände sig till ett begränsat antal aktörer försökte kontakt tas med så många som 

möjligt inom området som studien skulle behandla. 15 rederier kontaktades via telefon och blev 

tillfrågade om de ville delta i studien. Bortfallet blev relativt stort då det endast var sju rederier 

som var tillgängliga eller ville vara med i studien. Efter vidare kontakt med de rederier som ville 

vara med i studien skickades ett e-brev med bifogade frågor som ingick i intervjun, för att ge 

rederierna chans att förbereda sig. Rederierna ombads att lämna uppgifter om när de kunde delta 

i en telefonintervju. 

Plats för intervjuerna var ”skeppet”, vilket är ett sammanträdesrum på Linnéuniversitetet. Under 

intervjun användes ett intervjuformulär för att ge stöd åt de personer som utförde intervjun. För 

att kunna bearbeta den data som intervjuerna gav användes inspelningsutrustning och 

högtalartelefon som Linnéuniversitetet bistod med. Inspelningsutrustningen som användes var en 

Olympus VN-4100PC och högtalartelefonen var en Polycom voicestation 500. Utrustningen 

utvärderades innan intervjuerna i form av ett test mellan de intervjuansvariga, utrustningen ansågs 

vara bra. Vidare användes Ipad, penna och anteckningsblock till intervjuerna. 

När intervjuerna var klara fördes data över från inspelningsutrustningen till en dator för att kunna 

behandlas och transkriberas.  
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Rederiernas resonemang kring tekniska lösningar 

I det här avsnittet presenteras resultatet av de intervjuer som gjorts. Resultatet delas in i 

kategorier med de tekniska lösningar som rederierna nämnt under intervjuerna. Till varje kategori 

följer sedan en sammanfattning. 

Skrubber 

Den trend man kan konstatera hos rederierna, som övervägt installation av skrubber, är att få av 

dem anser att tekniken fungerar; 

”Det är liksom för mycket strul, tekniska problem, för att få de att fungera.” – Rederi F 

”När de gäller skrubbertekniken så avvaktar vi läget och vill se framförallt att tekniken börjar 

fungera.” – Rederi G 

Ett problem med skrubber är att anläggningen måste placeras i skorsten. På ett fartyg som 

byggts för att klara detta från början är detta inget problem, däremot på ett fartyg som inte 

byggts för att klara den extra vikten i skorsten kan stabiliteten bli ett bekymmer. Eftersom 

de flesta rederierna i studien har äldre fartyg i sin flotta är det få av fartygen som är byggda 

för att klara den extra vikten. Detta gör att många av rederierna är skeptiska till skrubber på 

grund av att stabiliteten skulle kunna påverkas negativt.  

”De väger en hel del de här anläggningarna. Det tar bort lite av fartygens dödvikt och sen 

tror vi att det kommer att höja lite på tyngdpunkten också vilket kan medföra att man 

kan få vissa stabilitetsproblem. Det är på gränsen att fartygen kommer att klara de här 

anläggningarna.” – Rederi G 

”De flesta förslag som har presenterats är ganska tunga och de är inte så lätt att få in en 

skrubber på befintliga fartyg.” – Rederi D 

Det som diskuterats flitigt av de tillfrågade rederierna är vad man vid en eventuell 

skrubberinstallation skall göra med skrubbervattnet. Vattnet som renar avgaserna i skrubbern 

absorberar svavlet, som annars skulle gå ut i rökgaserna, därefter kan vattnet antingen pumpas ut 

i havet (Open-loop) eller tas omhand (Closed-loop). Eftersom Östersjön är ett kraftigt reglerat 

utsläppsområde skulle inte reningsvattnet från skrubbern få släppas ut i havet utan måste i så fall 

först renas ombord eller pumpas iland.  
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”När vi har talat med myndigheterna så tror de att i Östersjön så måste man ha en 

cloosed-loop.” – Rederi G 

”Skrubbertekniken är inte riktigt utprövad den heller. Att köra med en cloosed-loop det 

kan du göra ett litet tag men då får du tort avfall som ingen egentligen vill ta hand om för 

det är ju bara tungmetaller.” – Rederi D 

Den restprodukt som blir kvar efter reningen av avgaserna finns det idag inte någon möjlighet, 

eller väldigt liten möjlighet, att ta hand om i hamnarna. Det blir ett stort problem och även en 

kostnad för rederierna eftersom man inte har någonstans att göra av eller ta hand om dessa 

tungmetaller och svavel. Det blir en restprodukt som ingen annan vill ta över och som ingen har 

någon bra lösning på vad man ska göra med.  

”Sen så blir du inte av med det där svavlet, var ska du göra av det, vem vill ha det.”             

– Rederi B 

”Sen har vi den här restprodukten som vi ännu inte riktigt vet heller vad vi ska göra 

med, den kommer bli ett väldigt dyrt avfall som ska föras i land för destruktion. Den 

reningsteknik av vattnet som man behöver ha den finns inte heller riktigt ännu.”          

– Rederi G 

”Det är cloosed-loop som man måste gå in för och där är ett bekymmer. Det finns inte 

någon produkt som fungerar och inte någon hamn som tar tillvara på restprodukterna.” 

– Rederi C 

Allt som nämnts om skrubbern har inte varit negativt. En del rederier har sagt att de väntar 

på att skrubbertekniken skall utvecklas och att de vid ett senare tillfälle skulle kunna tänka 

sig att installera denna anläggning ombord. Andra har på sina planerade nybyggen tänkt 

sätta in skrubber från början för att undvika problemen med stabiliteten.  

”På våra fyra nybyggen överväger vi att installera skrubber.” – Rederi A 

”Vi avstår inte, men vi väljer att inte sätta in skrubber till år 2015.” – Rederi C, på 

frågan om vad som står närmast just nu att tillämpa på deras fartyg. 

En enad åsikt bland rederierna är att skrubbertekniken inte fungerar i dagsläget. Det 

är en del av rederierna som inte alls tror på skrubbertekniken i framtiden, medans 

vissa väntar på att tekniken skall utvecklas så att de sedan eventuellt skall kunna 

installera den.  
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”Då ser man kanske de här alternativa bränslena som en bättre utväg, jag ska inte säga 

enklare.” – Rederi D 

”Så att vi tror ännu inte riktigt på den här tekniken och när det just gäller skrubber så 

kan man väll säga att vi avvaktar den tekniska utvecklingen.” – Rederi G 

Ett av rederierna, Rederi A, överväger att sätta in skrubber på sina nybyggen. Det 

rederiet har trafik utanför Östersjön och har därav tänkt använda en open-loop 

lösning på sina fartyg. 

”Vi kommer använda en Open-loop lösning.” – Rederi A 

Det innebär att en skrubberanläggning blir ett mer attraktivt alternativ. Rederiet 

slipper då stora kostnader för infrastruktur och reningskostnader. 

Finska staten har planer på att ge rederier i Finland bidrag för att installera skrubber 

på befintliga fartyg och nybyggen. Rederierna kan få upptill 50 % stöd för 

installationen. Detta skulle givetvis göra skrubberanläggningar mer attraktiva för 

finska rederier.  

”Bland annat så har finska staten redan reserverat för nästa års budget 30 miljoner för 

installation av skrubber.” – Rederi G 

Sammanfattning Skrubber 

En trend som kan utläsas ur intervjuerna med rederierna är att få tror att skrubbertekniken 

kommer att vara redo att användas ombord på fartygen år 2015. Vissa tror inte på idén med 

skrubber över huvudtaget medans andra tror att om tekniken utvecklas så kan den fungera.  

Alla rederier är överens om att en skrubberanläggning är för tung för att kunna placeras i ett 

befintligt fartygs skorsten utan att skapa stabilitetsproblem. Rederierna som trafikerar Östersjön 

kan dessutom, pga. särskilda utsläppsrestriktioner, endast köra skrubberanläggningar med closed-

loop där avfallet måste tas omhand och renas av en anläggning iland. Det råder en viss 

tveksamhet hos rederierna om vem som skulle ta hans om detta avfall.  

Rederi A har trafik utanför Östersjön och har då valt att köra med en open-loop lösning där 

skrubbervattnet renas och sedan skickas ut i havet. Dessutom är det på deras nybyggen de är 

tänkt att installera skrubber. Detta gör skrubbertekniken attraktiv för dem eftersom de slipper 

kostnader för att bygga infrastruktur som kan ta hand om avfallet. De slipper dessutom problem 
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med stabiliteten eftersom fartygen då från början byggs för att kunna hantera den extra vikten i 

skorsten. Den finska staten ska ha reserverat pengar från nästa års budget för att stödja 

installationen av skrubbers på finska fartyg. Detta bör bidra till att skrubberanläggningar kan bli 

ett attraktivt alternativ för finska fartyg.  

LNG 

LNG är ett relativt nytt bränsle för större passagerarfartyg. Några av de rederier som kontaktats 

säger att om de skulle bygga nytt idag skulle de bygga fartygen för LNG-drift. 

”Just nu är det väl ingen som vågar bygga fartyg idag skulle jag säga. Men den dagen 

kommer naturligtvis, och då vore det märkligt om man inte byggde med gas.”               

– Rederi F 

Problemet för rederier som inte bygger nytt och har en flotta som för närvarande går på HFO 

eller destillatbränslen är att det är mycket svårt att konvertera dessa, oftast lite äldre, fartyg till 

LNG-drift. 

”Vi tittar på alla håll så att säga, men jag skulle säga att LNG fungerar på ett nybygge 

som du bygger idag, det fungerar inte på ett bygge som du byggde för 3-4 år sedan.”        

– Rederi D 

”För våra befintliga fartyg så har vi undersökt möjligheten att konvertera dem för 

naturgas eller LNG. Men den lilla studie vi har gjort visar att det är orimligt 

kostnadsmässigt att göra det.” – Rederi G 

Andra problem som finns med LNG är att det inte finns någon större infrastruktur för att enkelt 

kunna bunkra fartygen i hamn. Enligt Rederi F är det dock på gång att byggas vilket skulle göra 

det lättare för rederierna.  

”Om man ska köra på gas så måste det finnas en infrastruktur på landsidan och det 

verkar ändå som att det ser lite intressant ut runt vår kust.” – Rederi F 

Bland rederierna talas det inte så mycket positivt om LNG. Det talas mycket om problemen med 

ombyggnad av befintliga fartyg och problemen med infrastruktur. Rederi B tycker att det är för 

tidigt att utrusta fartygen för LNG och vill istället vänta till omkring år 2020.  
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”Det är för tidigt med LNG, nya motorgenerationer och sådant det kommer inte förrän 

2020. Dual-fuel maskiner de drar så sagolikt med bränsle om man kör på diesel och 

inte får LNG att fungera.” – Rederi B 

Några rederier som har varit med i studien har varit mer positiva till LNG, dock 

inte när det gäller konvertering utan endast till nybyggen. 

”När det gäller nybyggnad, så är det LNG som jag tror, vi tror kommer.”               

– Rederi G 

Sammanfattning LNG 

Sammanfattningsvis kan man se att få rederier är villiga att satsa på LNG. Att konvertera ett 

befintligt fartyg till LNG kräver stora ombyggnationer och anses vara ohållbart ur ett ekonomiskt 

perspektiv. I dagens lågkonjunktur vågar få bygga nya fartyg, än mindre satsa på drift med ett nytt 

bränsle, de avvaktar istället för att se hur tekniken utvecklas. Det råder även en viss orolighet att 

LNG kommer bli lika dyrt som MGO och därmed inte vara något att satsa på vid nybyggnation. 

En del rederier är mer framåt i utvecklingen och vågar satsa på ett framdrivningssystem med 

LNG som bränsle på sina nybyggen. Resonemanget bland flera av rederierna har varit att LNG är 

den effektivaste lösningen nu, och för framtiden, eftersom man slipper rena avgaserna. Dock 

avvaktar de flesta rederier en säker och stabil infrastruktur kring bunkring av LNG. En del vill 

även se att motorer utvecklas och optimeras specifikt för det nya bränslet.  

Metanol 

Metanol är intressant för några av rederierna som ett alternativt bränsle 2015. Rederierna nämner 

att det inte skulle behövas någon större ombyggnad av varken fartyg eller hamnanläggningar för 

att bunkra och driva fartygen på detta bränsle. 

”LNG kräver så stor ombyggnad, men metanol som X håller på med bland annat är 

väldigt intressant.” – Rederi D 

”De kommer bli en uppsjö av olika, men vi tror väldigt mycket på det alternativa 

bränslet metanol.” – Rederi E 

Det har diskuterats huruvida metanolen skulle kunna utvinnas ur naturgas eller om den skulle 

utvinnas som biogas från t.ex. trä- massasindustrin och lantbruksindustrin. Det har talats om 
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potentialen för bränslet eftersom det kan utvinnas på så många sätt, bland annat av restprodukter 

från andra industrier. Energi som då annars skulle gå förlorad kan istället användas för att driva 

fartygen.  

”Det är ett bränsle som kan framställas på väldigt många olika sätt som det egentligen 

inte finns någon begränsning på.” – Rederi D 

”Då kanske man skulle kunna använda fartygets egna avfallssystem för att, inte kanske 

utvinna ombord men få betalt för de man skickar iland kanske för att framställa 

metanolen.” – Rederi D 

Metanolen kräver en viss ombyggnad för att fungera ombord på befintliga fartyg. Denna 

ombyggnad är naturligtvis kostsam och en investering för rederiet. Ombyggnationen skulle inte 

vara lika kostsam som för LNG men det finns ändå tvivel på om det är värt investeringen.  

”De är väll de som är vårt, ett av huvudspåren så att säga, men för vissa båtar kanske 

det inte är aktuellt för det är en för stor investering.” – Rederi E 

Sammanfattning Metanol 

Vad man ser i undersökningen är att det är få som diskuterar metanolen som ett alternativt 

bränsle. Metanolen är dock lockande eftersom det inte kräver så stora ombyggnationer, men 

samtidigt är osäkerheten för framställningen och mängden som kan produceras stor. Rederierna 

har detta i åtanke och än så länge är det ingen som helhjärtat vågar satsa på fartyg som endast 

drivs med metanol. Tekniken för metanoldrift är fortfarande på teststadiet och behöver utvecklas 

mer innan det blir ett konkurrenskraftigt alternativ som bränsle.   

Övriga destillat 

Till övriga destillat har MGO och WRD räknats. Detta på grund av att i studien har många 

rederier svarat att de tänkt köra vidare på destillatbränslen. De har sedan angivit antingen WRD 

eller MGO som de destillatbränslen de tänker använda. Således blir ”Övriga destillat” ett 

samlingsnamn för dessa destillat.  

Många av rederierna är emot de nya miljödirektiven och känner sig ganska handfallna då det inte 

finns bra alternativ till det bränslen man använder idag. De tycker att det är för tidigt att införa 
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direktiven 2015 eftersom det inte finns några färdigutvecklade och fungerande tekniker för bland 

annat avgasrening.  

”I praktiken är vår lösning inte diesel, men det är det enda alternativet för stunden man 

kan använda.” – Rederi C 

”Ska sanningen fram så vet jag inte riktigt vad vi, vi står lite handfallna.” – Rederi F, 

på frågan vad de tänker göra när de nya direktiven träder i kraft 2015. 

”Men vi vet att det inte finns så hemskt mycket att välja på och det finns inget som 

fungerar idag.” – Rederi B, på frågan vad de tänker göra när de nya direktiven 

träder i kraft 2015. 

Tillgängligheten på destillatbränslen spelar naturligtvis en avgörande roll för rederierna. Många av 

rederierna hävdar att efter 2015 kommer priserna på destillatbränslen troligtvis öka eftersom 

efterfrågan blir större. Osäkerheten är stor bland rederierna eftersom ingen vet priset på bränslet 

samt hur stor tillgängligheten kommer vara.  

”Vi har inget pris, vi har bara en massa snack att det skulle bli jättedyrt. Det här 

raffinaderiet på västkusten, vad heter det, Preem, de säger att det blir inga problem, det 

finns hur mycket olja som helst. Några veckor innan så läste man tvärtom och till och 

med att det skulle kunna påverka dieseloljan på bilarna eftersom det är samma olja i 

princip.” – Rederi F 

”Det är klart att det kommer bli mycket dyrare. Men vi vet lika lite som någon annan 

vad dieseln kostar 2015.” – Rederi B 

”Man räknar väl överlag med att dieseln kommer gå upp i pris också.” – Rederi G 

”Prisbilden är så pass svår att säga de styrs så pass mycket av världsmarknaden i och 

med alla krig som kommer så de är en ganska svår bit att förutspå, men det troliga är 

att det kommer att gå upp oberoende.” – Rederi C 

En del av rederierna tror inte att priserna kommer öka. Detta bland annat eftersom 

raffinaderierna tar ut mer diesel ur råoljan i och med att fler personbilar går på diesel. Kvalitén på 

tjockoljan blir då sämre och då mindre attraktiv som bränsle.   

”De tas ut mer och mer diesel egentligen på alla raffinaderier idag i och med att de har 

byggt mycket mera dieselbilar. Om man ser generellt så blir tjockoljekvaliteten bara 
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sämre och sämre hela tiden, det är mycket på grund av att man tar ut mycket mer 

diesel.” – Rederi C 

”De kanske inte är så katastrofalt, det är det som är lustigt, tittar man på 

priskurvorna, det är som de närmar sig egentligen.” – Rederi D 

Några rederier diskuterar även att besparingar eventuellt kan göras i uppvärmning och underhåll 

genom att gå över från tjockoljedrift till destillat. Detta gäller inte alla rederierna eftersom vissa 

redan använder destillatbränslen. 

”I och med att man går över på destillat kommer man tjäna in ganska mycket på 

uppvärmningskostnader, och tjockoljetankar som man inte behöver förvärma. Rent 

underhållsmässigt kan man köra ganska mycket längre mellan serviceintervallet på 

destillat än tjockolja.” – Rederi C 

De flesta rederier tror inte att de kommer kunna göra någon besparing genom att gå över på 

destillat, och därmed minska uppvärmningskostnader och underhåll. De hävdar att kostnaden för 

att köra på destillatbränslena vida överstiger de inbesparingar man kan göra på bland annat 

uppvärmning. Vissa besparingar tror man dock kan göras genom att finjustera motorerna från 

drift med tjockolja till drift med destillatbränslen.  

”Vi gick för inte så jättemånga år sen, vi körde i över 10 år på ren diesel på fyra av 

fartygen. Men när det blev så förbaskat dyrt så var vi tvungna att gå över så att vi har 

den utrustningen redan. Det är bara till att koppla bort värmarna så att säga. Nej vi 

behöver inte dra ner någonting vad jag vet, iså fall om man ska dra ner på något så är 

det farten för att spara.” – Rederi F 

”Det ligger nära till hands just som det ser ut idag för oss att köra på MGO den första 

tiden. Vi har då undersökt också vad det betyder att i viss mån konvertera motorerna så 

de blir så effektiva som möjligt när man kör på marindiesel eller för tjockolja, det kräver 

lite justeringar och investeringar det också.” – Rederi G 

Överlag så verkar det som att ungefär hälften av rederierna väljer att gå över till det dyrare 

destillatbränslet hellre än att investera i ny utrustning. De anser att inget bättre alternativ finns 

idag på marknaden och att det därav är det vettigaste beslutet.  

”Köra alltihopa på diesel.” – Rederi B, på frågan om vad de tänkt göra när 

direktiven träder i kraft 2015 
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”Vi kommer att köra på destillat.” – Rederi C 

”Ja, det är, alltså det finns bara två alternativ. Antingen att gå över på diesel eller att 

ligga stilla.” – Rederi D 

Den andra hälften av rederierna har inget klart svar på vad de kommer göra, det pratas mycket 

om att vänta och se vad som händer med prisbilder och teknikutveckling. Det nämns även en del 

om att ha olika lösningar på olika fartyg, beroende på deras bränsleförbrukning och resornas 

längd. 

”Då måste vi i så fall köra på den oljan som finns på marknaden och det beror på 

priset. Idag är det tydligen 200 dollar någonting skillnad gissar jag, mellan gasolja och 

vanlig och det beror på hur stor den skillnaden blir.” – Rederi F 

”Vi ser väl på två lösningar, de fartyg som förbrukar lite bränsle kommer fortsätta på 

marin gasolja och de andra fartygen funderar vi på att installera skrubber.” – Rederi A 

Sammanfattning Övriga destillat 

Flertalet av rederierna som ingått i studien kommer att gå över till de dyrare destillatbränslena. 

Detta för att det i dagsläget är den enklaste och mest beprövade metoden. Rederierna tror att 

priset på destillatbränslen kommer öka i och med att efterfrågan blir större. Leverantörerna 

hävdar att prisbilden inte kommer öka nämnvärt, rederierna är dock fortfarande oroliga och vill 

avvakta med eventuella investeringar för att se hur prisbilden utvecklar sig. Rederierna fortsätter 

därför utan att förändra något, eller planerar för att helt gå över på de dyrare destillatbränslena. 

Sänkta uppvärmningskostnader och lägre underhåll hävdar några av rederierna är en klar fördel 

med destillatbränslen, samtidigt menar andra rederier att det kommer gå på ett ut med det höjda 

priset på destillatbränslen. De flesta av rederierna diskuterar om att ha olika lösningar på olika 

fartyg. På de fartyg som går längre sträckor skulle i så fall destillatbränslen inte vara aktuellt, 

medan de som går kortare turer med mindre bränsleförbrukning kan gå över helt på destillat.  
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Slutsats och diskussion 

Studien visar att få av de Nordiska färjerederierna är villiga att satsa på ny teknik för att uppfylla 

det nya svaveldirektivet. Studien har även visat att nya tekniker är på väg inom fartygsbranschen 

för att minska utsläppen av svavel, dock menar många att dessa tekniker bör utvecklas för att 

vara applicerbara på fartyg.  

Studiens frågeställning var följande: 

1. Hur har färjerederierna tänkt klara det nya svaveldirektivet? 

Studiens slutsats på den frågan är att de flesta rederierna väljer att gå över till ett destillatbränsle, 

samt optimera motorerna för detta bränsle.  

2. Hur resonerade färjerederierna när de valde vilken teknisk lösning de ska använda sig av? 

Rederiernas resonemang visas i studiens kapitel ”Rederiernas resonemang kring tekniska 

lösningar”. Här följer en kort slutsats över hur de har resonerat kring de olika tekniska 

lösningarna. 

Skrubber  

Rederiernas resonemang kring den nya skrubbertekniken är följande: De anser att tekniken bör 

utvecklas mer för att vara applicerbar på deras befintliga fartyg. Det råder tveksamheter, från 

rederiernas sida, om hur avfallet från anläggningen ska omhändertas iland samt vad detta kommer 

att kosta. 

LNG  

Rederiernas resonemang kring LNG är följande: En del är oroliga över att priset på LNG 

kommer stiga till dagens MGO pris, detta gör att få vågar satsa på det nya bränslet. En del anser 

att utrustningen bör utvecklas och optimeras. De flesta är dock positiva till LNG och kommer 

följa dess utveckling. Positivt med LNG, enligt rederierna, är att man inte behöver rena 

avgaserna. 
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Metanol  

Rederiernas resonemang kring metanol är följande: De som diskuterar möjligheterna med 

metanol som alternativt bränsle anser att tekniken bör utvecklas samt testas. Viss osäkerhet kring 

framställningsmetoder samt framställningsmängd råder 

Övriga destillat  

Rederiernas resonemang kring övriga destillat är följande: Rederierna anser att destillatbränslen är 

den lösning som de i dagsläget kommer använda när svaveldirektivet träder i kraft. Däremot 

tycker de inte att detta är någon hållbar lösning eftersom destillatbränslen är mycket dyrare än 

konventionella. 

 

Under undersökningens gång har en god översikt på de positiva och negativa aspekter kring de 

tekniska lösningarna som rederierna har diskuterat växt fram. Huruvida resultatet av denna 

undersökning är aktuellt 2015 när svaveldirektivet träder i kraft kan man inte svara på idag. Då 

kanske problemet med att skrubbern fungerar dåligt och är för tung har lösts, eller 

infrastrukturen för LNG kanske har blivit uppbyggd och väl etablerad. Priserna på 

destillatbränslen kanske har skjutit i höjden, eller så har de inte det. Fartygsbranschen är ständigt 

under utveckling och denna rapport ger endast en bild av hur situationen såg ut vintern 2012/13 

på den nordiska marknaden. Om två år när svaveldirektivet träder i kraft kan situationen vara helt 

annorlunda.  

 

Alla rederierna som har kontaktats har trots undersökningens avgränsningar inte haft samma 

förutsättningar. Detta eftersom inte alla rederier som kontaktats trafikerar samma rutter. Några av 

rederierna hade dessutom en del nybyggda fartyg i sin flotta. Deras svar på frågorna gentemot 

svaren från ett rederi med äldre fartyg i sin flotta kan även de variera och därmed påverka 

slutsatsen. 

Till studien lyckades endast kontakt fås med sju rederier som ville delta, efter att ha frågat 15 

rederier i Norden vars verksamhet stämde överens med avgränsningarna i studien. De övriga åtta 

som kontaktades lyckades antingen ingen kontakt med talespersonen som eftersöktes upprättas, 

eller så ville rederiet inte ställa upp i studien. Att bara sju rederier deltog i studien påverkar såklart 

trovärdigheten och precisionen av studien. Hade även de övriga åtta rederierna deltagit skulle 

säkerheten i studiens resultat och slutsatser sannolikt ökat. Studien hade då även blivit mer 
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övergripande för hur de Nordiska färjerederierna resonerar och planerar kring det nya 

svaveldirektivet. 

Rekommendationer för framtida arbeten 

Ett förslag på framtida arbeten inom ämnet skulle kunna vara att höra av sig till fler rederier, 

kanske i hela Europa för att få en bredare bild på hur de tänker göra i andra länder och inte bara 

länderna i Norden.  

Ett annat förslag skulle kunna vara att, efter att direktivet trätt i kraft 2015, ta reda på vilken 

lösning rederierna faktiskt valde och jämföra detta med vad de diskuterade i denna studie.  

Man skulle också kunna göra samma studie efter 2015 och se om rederierna ändrat sin åsikt 

angående de tekniska lösningarna som presenterades i denna rapport. Eftersom utvecklingen går 

framåt inom området så finns säkert andra tekniska lösningar att diskutera då. 

En intressant studie att göra skulle kunna vara att undesöka hur de rederier med fartyg som rör 

sig in och ut ur SECA har tänkt göra. Dessa fartyg måste ha utrustning som klarar 

utsläppsreglerna både inom och utom detta område, vilket borde leda till ett ganska komplext 

maskinrum.  
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Bilaga 

 

Intervjuformulär 

 

Presentera de som intervjuar 

”Vi har tidigare kontaktat dig och frågat om ni skulle vilja vara med på en intervju 

angående de nya miljökraven som träder i kraft 2015.” 

 

Meddela den intervjuade vårt syfte med undersökningen. 

”Denna studie är tänkt att ge en insyn i hur de nordiska färjerederierna kommer 

möta de nya SOX-direktiven i form av tekniska lösningar. Studien kommer även 

framföra hur de olika rederierna har resonerat kring deras val av tekniska lösning.” 

 

Fråga om det är okej att hålla intervjun nu, eller om det går bra vid ett senare tillfälle. 

Berätta om måttet av etik för undersökningen. 

”Ditt och rederiets namn kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 

bara jag och min kollega vet vad ni på ”rederi namn” tänkt göra inför de nya 

miljökraven. I den slutgiltiga rapporten kommer ni att beskrivas som t ex ”Rederi 

A”.” 

 

Fråga om det är okej att vi spelar in den här intervjun. 

Fråga om position i rederiet och lite vad han/hon har för utbildning.  

Då startar jag inspelningen. 

Presentera intervjun 

”Den här telefonintervjun hålls med ”namn på den intervjuade” som representerar 

”rederiets namn” i vår undersökning.” 

 

Frågor till intervjun 

Fråga 1. Vad för bränsle använder ni idag på era färjor? 

Följdfrågor: 

- Landström? 

 

Fråga 2. Vilken/vilka metoder har ni diskuterat/planerat för att uppfylla svaveldirektiven 

som kommer år 2020? 
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Om skrubber fråga om: 

- Behandling av sludge och vatten från skrubber. 

- Öppet eller slutet system. 

- Ombyggnad, stabilitet, utrymmeskrävande 

- Tekniskt krävande 

Om LNG fråga om: 

- Bunkring, infrastruktur 

- Ombyggnad 

- Nybyggen 

 

Om MDO/MGO/WRD fråga om: 

- Vad de tror om pris förändringen 

- Om de tänker minska antalet tjänster p.g.a. minskat underhåll 

- Skära ned på utrustning 

Om Metanol fråga om: 

- Framställning, infrastruktur 

 

Fråga 3. Vilken metod står i nuläget närmast att tillämpas på era fartyg? 

Följdfrågor: 

- Varför är ni speciellt intresserad för den här lösningen? 

 

Fråga 4. Vad har era rutter spelat för roll i val av metod? 

Följdfrågor: 

- T ex infrastruktur kring bunkring av alternativt bränsle. 

- Har er geografiska position spelat någon roll? 

 

Tacka för visat intresse och medverkande i intervjun. Fråga om han/hon vill ta del av 

rapporten när den är klar i slutet av mars. 

 

 

 


