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Sammanfattning 

 
Sedan industrialismens start har människan påverkat klimatbalansen genom 

förbränning av fossila bränslen. Rökgasemissionerna förorsakade av internationell 

sjöfart kan inte tillskrivas någon särskild nations ansvar på grund av dess globala och 

komplicerade verksamhet. FN:s sjöfartsorgan IMO har således åtagit sig ansvaret att 

minska sjöfartens miljöpåverkan. Införandet av nya miljömål har resulterat i strängare 

globala och nationella regler som tvingar sjöfartsnäringen till omfattande anpassningar 

under kort tid. Som lösning för att uppfylla kommande krav gällande rökgasemissioner 

har flertalet alternativa bränslen diskuterats. Drift på metanol medför låga 

rökgasemissioner och anses därav ha potential till att bli ett hållbart bränsle inom 

sjöfarten. Studiens syfte har varit att undersöka vad rederier, maskintillverkare och 

klassningssällskap anser om metanol som ett alternativt bränsle. Inledningsvis 

genomfördes en litteraturstudiedel som sedan låg till grund under utformandet av 

intervjufrågorna. Resultatet visar att metanol anses ha stor potential i jämförelse med 

andra alternativa bränsle. Då metanol kan produceras från överskottsenergi och 

transport kan ske med befintlig infrastruktur betraktas det både miljövänligt och 

ekonomiskt försvarbart. Likväl medför det kraftigt varierande metanolpriset att rederier 

hämmas att satsa på utvecklingen som krävs för att realisera metanoldrift av fartyg. 

 

Nyckelord: Metanol; SECA; ECA; sjöfart; rökgasemission; alternativt fartygsbränsle. 
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Abstract 

 
Since the start of industrialization humans have affected the climate balance by burning 

fossil fuels. Exhaust gas emissions caused by the international shipping cannot be 

attributed to any particular nation because of its global and complex business. The 

International Maritime Organisation has therefore undertaken the responsibility to 

reduce the environmental impact of shipping. The introduction of new environmental 

goals has resulted in stricter global and national regulations that force the shipping 

industry to make significant adjustments in a short period of time. As a solution to meet 

future requirements for exhaust gas emissions several alternative fuels have been 

discussed. Operating vessels on methanol results in low exhaust gas emissions and is 

therefore considered to have the potential to become a sustainable fuel for the shipping 

industry. The aim of this study was to investigate what shipping companies, machine 

manufacturers and classification societies considers about methanol as an alternative 

fuel. Initially, a literature study was implemented which formed the basis of the 

interview questions. The result shows that methanol is considered to have great 

potential compared with other alternative fuels. Since methanol can be produced from 

excess energy and transportation can be done with existing infrastructure methanol is 

considered both environmentally friendly and economically viable. Nevertheless, the 

highly fluctuating methanol price can causes shipping companies to hesitate in the 

financing of developments that is necessary for the realization of methanol operation on 

board vessels. 

 

Keywords: Methanol; SECA; ECA; shipping; exhaust gas emission; alternative marine 

fuel.   
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Förord 

Först vill vi rikta ett stort tack till studiens informanter som genom sitt positiva 

bemötande och intresse bidragit till att frågeställningen kunnat besvaras. Vidare vill vi 

tacka Ulf Freudendahl på MARU Teknik, Tobias King på DNV GL och Lennart Harlaldsson 

på Wärtsilä för deras stora hjälpsamhet, kunskap och engagemang till studien. 

Författarna vill även tacka Bengt Ramne på ScandiNAOS AB som försett oss med 

relevanta kontakter och underlättat genomförandet av studien. Avslutningsvis vill vi 

lyfta fram och tacka vår handledare Per Beijer som genom konstruktiv kritik bidragit till 

att studiens standard höjts. 

 

Studien har följt IMRaD-principen och således är analyskapitlet sammanslaget med 

resultatkapitlet (European Association of Science Editors, 2013). Under arbetets gång 

har vi utvecklats både akademiskt och på ett personligt stadie. Vår förhoppning är att 

avhandlingens resultat kan upplysa den berörda näringen samt leda till vidare forskning 

inom ämnet. 
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Inledning 

 

Att transportera stora mängder gods till sjöss är ett kostnads- och energieffektivt sätt 

och anses därför som ett bra transportsätt ur klimatsynpunkt. Internationell sjöfart står 

för 90 % av den totala globala handeln och är således en viktig aktör på 

världsmarknaden. Den stora volymen gods som årligen fraktas i kombination med 

användandet av bränslen med sämre kvalité ombord fartyg resulterar dessvärre i stora 

mängder rökgasemissioner som påverkar både människa och miljö negativt (IMO, 

2012). Svaveloxid- och kväveoxidemissioner från sjöfarten i Europa förväntas öka med 

40 - 50 % från år 2000 till 2020.  Sjöfarten kommer år 2020 släppa ut lika mycket eller 

mer än det totala landbaserade utsläppet från EU:s 27 medlemsländer. Rökgasmissioner 

från internationell sjöfart dödar årligen 50 000 människor i Europa till en kostnad av 58 

miljarder euro för samhället (European Environmental Bureau, 2011). För att minska 

luftburna utsläpp från fartyg har sedan en tid tillbaka globala, internationella och 

nationella förordningar upprättats och blivit allt striktare. 

 

Sjöfartsnäringen står nu inför utmaningen att uppfylla kommande bestämmelser 

gällande svaveloxid- och kväveoxidemissioner samt att växthusgasemissioner måste 

reduceras. 

 

Sjöfarten klarar inte av anpassningen. Vi ser över olika alternativ som att 

installera skrubber och alternativa bränslen. Problemet är att införandet av 

skärpta miljöregler, som i grunden är bra och nödvändigt, inte sker i den takt 

som näringen klarar av. 

Claes Berglund, direktör för Stena Line Public Affairs (Sjöfartsverket, 2012).  

 

Från 1 januari 2015 sänks den maximalt tillåtna svavelhalten i bränslet från 1 % till 0,1 

% inom SECA (Sulphur Emission Control Area). Detta innebär att alla fartyg som går in i 

SECA måste byta till ett lågsvavligt bränsle. Den 1 januari år 2016 skärps även kraven 

som reglerar det maximala tillåtna kväveoxidinnehållet i avgaserna inom NECA (NOX 

Emission Control Area).  De mest diskuterade lösningarna för att uppfylla kommande 

regler är följande: 
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 Byte till ett alternativt bränsle, exempelvis: 

 Lågsvavlig marin dieselbrännolja (LSMGO) 

 Flytande naturgas (LNG) 

 Metanol 

 Fortsatt drift med tjockolja (HFO) i kombination med avgasrening. 

 

På kort sikt visar tidigare studier att nästintill uteslutande alla fartyg kommer använda 

LSMGO inom europeiska SECA-området. Samma studier visar även att HFO med lågt 

svavelinnehåll inte kommer finnas tillgängligt i den omfattning som krävs. Däremot 

kommer HFO med dagens svavelinnehåll kunna användas i kombination med 

avgasbehandling. Tekniken för användandet av LNG som drivmedel är tillgänglig men 

begränsas av den outvecklade infrastrukturen. 

 

Större projekt där metanol undersöks som marint bränsle pågår för tillfället. Den mest 

centrala aspekten gällande metanol som alternativt bränsle är dess minimala inverkan 

på miljön. Metanol innehåller inget svavel och således ökar potentialen till att uppnå 

obefintliga emissioner av svaveloxider och partiklar samtidigt som emissioner av 

kväveoxider är låga. Då metanol kan transporteras som vätska och befintlig 

infrastruktur kan användas betraktas det som ett mer realistiskt alternativ jämfört med 

LNG. Flera betydande aktörer inom den marina sektorn betraktar metanol som ett 

konkurrenskraftigt drivmedel som förväntas kunna ersätta HFO ombord på flertalet 

fartyg från och med år 2014 (Trafikanalys, 2013). 
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Syfte 

 

Utifrån de striktare kraven gällande rökgasemissioner från fartyg har denna studie som 

syfte att undersöka metanol som ett alternativt bränsle inom sjöfarten.  

Syftet kan preciseras i frågeställningen: 

 

 Vad anser rederier, maskintillverkare och klassningssällskap om metanol som ett 

alternativt bränsle? 

 

Studien avgränsas till svenska färjerederier där huvudparten av flottan trafikerar inom 

europeiska SECA-området. Detta geografiska område har valts eftersom de allt striktare 

direktiven gällande rökgasemissioner medför stora utmaningar för rederier som 

bedriver verksamhet inom området.  
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Teoretisk bakgrund 

 

Med avsikt att få en teoretisk förståelse för underlaget till studiens syfte följer härmed 

inledningsvis en litteraturstudie. Denna låg till grund vid utformandet av 

intervjufrågorna som sedan ställdes till urvalsgrupperna med avsikt att besvara studiens 

frågeställning. Således avsåg visserligen inte litteraturstudiedelen att leda till enskilda 

resultat utan stärker studien i sin helhet. Likväl ger kapitlet läsaren nödvändig 

bakgrundsinformation kring problematiken som uppkommer i samband med införandet 

av nya regelverk och miljömål gällande sjöfartsnäringen. 

 

Avsnittet nedan berör den globala klimatpåverkan som ligger till grund för införandet av 

nya miljömål som resulterat i införandet av striktare regler. Fortsättningsvis belyser 

kapitlet även sjöfartens klimatpåverkan samt omfattning och betydelse för 

världsekonomin. Avslutningsvis presenteras en beskrivning av lokala, nationella och 

internationella regelverk gällande rökgasemissioner från fartyg. 

 

Global klimatpåverkan 

 

Den globala uppvärmningen har under de senaste decennierna varit ett kraftigt och 

återkommande inslag inom politik och i media. Kunskapen om hur samhällets 

förorenande utsläpp påverkar klimatet och vilka effekter det kan få har under senare år 

fått ett allt bredare genomslag. Att det är människan som till största delen bär ansvaret 

för den kraftigt accelererande globala uppvärmningen är nästan alla klimatforskare 

överrens om. Sedan industrialismens start har fossila bränslen använts inom industrin 

samt för transport och elproduktion. Människans förändrade sätt att disponera 

naturresurserna är den största orsaken till negativ miljöpåverkan då andelen 

växthusgaser i atmosfären ökat markant (IMO, 2009). Dagens samhälle har blivit allt för 

beroende av ohållbara bränslen och det är svårt att föreställa sig en fungerande tillvaro 

utan dem. Den viktigaste och största utmaningen är att motverka den globala 

uppvärmningen genom att reducera växthusgasemissioner. Samtidigt måste åtgärder 

vidtas för att bevara ozonlagret, minska försurning av marker och vattendrag samt 

minimera partikelemissioner.  
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Sjöfartens rökgasemissioner 

 

Den internationella sjöfarten är det dominerande transportslaget både gällande vikt och 

värde. Då sjöfarten står för cirka 90 % av världshandeln och fraktar många av de mest 

väsentliga råvarorna ses sjöfarten som livsådran inom den globala handeln, 

utvecklingen och välståndet.  Ur klimatsynpunkt anses sjötransport vara väl försvarbart 

eftersom det är både kostnads- och energieffektivt. Under år 2011 fraktades cirka 8700 

miljonton till sjöss motsvarande 70 % av världshandelns värde. Enligt FN:s 

sjöfartsorganisation IMO (International Maritime Organisation) förväntas 

sjötransporterna årligen öka med 1,5 - 3 % fram till år 2020 (IMO, 2014). Enligt figur 1 

nedan presenteras den vikt gods som sjöfarten fraktar i relation till övriga transportslag. 

Det framgår tydligt hur betydande sjöfartens roll är för den internationella välfärden. 

Fig. 1 – Olika transportslags procentandel av världshandeln i vikt år 2006 (Tolkning av 

(UNCTAD, 2008) av författare T. Hillberg). 

 

Den stora volym gods som årligen transporteras till sjöss kräver stora energimängder 

och under år 2007 förbrukade sjöfarten totalt cirka 340 miljoner ton bränsle. Sedan 

1960-talet har petroleumbaserade drivmedel traditionellt använts varav HFO har varit 

det dominerande fartygsbränslet (IMO, 2009). HFO är ett restbränsle som normalt 

innehåller stora mängder svavel och asfaltener vilket resulterar i stora påfrestningar på 

miljö och hälsa. Att minska svaveloxidemissioner är därför den största anledningen till 

att IMO upprättat de nya gränsvärdena gällande sjöfarten. Växthusgaser genererade vid 

förbränning av kolbaserade bränslen består till största del av koldioxid (CO2) och enligt 

IMO kommer dessa emissioner att ha tredubblats till år 2050 jämfört med år 2007 om 

inte striktare miljöregler träder i kraft (IMO, 2014).  

89,6 % 

10,2 % 

0,3 % 

Sjötransport
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Tillgängligheten av fossila bränslen i framtiden är osäker och oljepriset väntas stiga i 

takt med att oljeresurserna sinar. Sjöfarten kan således endast bli hållbar på lång sikt om 

dagens bunkeroljor ersätts av bränslen baserade på förnyelsebara miljövänliga 

energikällor. Påtryckningar från kommande miljöregler resulterar i att olika aktörer 

inom den marina sektorn går samman och driver den tekniska utvecklingen gällande 

alternativa bränslen framåt. Ett flertal drivmedel och energibärare kan användas vid 

framdrivning av fartyg (Trafikanalys, 2013). 

 

Metanoldrift medför låga emissioner av svaveloxider, kväveoxider och partiklar och är 

därav ett av de mest omdiskuterade alternativa bränslena tillsammans med LNG och 

biodiesel. Övriga diskuterade drivmedel är bland annat DME, LPG, biogas, bränsleceller, 

batterier, kärnbränsle, etanol och syntetiska bränslen. Samtliga av ovan nämnda bränsle 

är i stort sett svavelfria och uppfyller därav regelverken samt miljökraven. 

 

Regler gällande rökgasemissioner från sjötransporter 

 

MARPOL 73/78 är den konvention under IMO som reglerar utsläpp och föroreningar 

från fartyg. Konventionen trädde i kraft år 1983 och bestod då av ANNEX I - V. I maj 

2005 infördes även ANNEX VI ’The Regulations for the Prevention of Air Pollution from 

Ships’.  Avsikten med konventionen är att begränsa de viktigaste luftföroreningarna, 

svaveloxider (SOX) och kväveoxider (NOX), samtidigt som avsiktliga utsläpp av 

ozonnedbrytande ämnen förbjöds (IMO, 2014). 

 

Efter 3 års omfattande arbete introducerades en reviderad bilaga där IMO beslutade att 

avsevärt sänka utsläppsgränserna eftersom tekniken fanns tillgänglig och gjorde detta 

möjligt. Den reviderade bilagan trädde i kraft i juli 2010 och den största förändringen 

var att en miljöplan infördes för att progressivt minska emissioner av SOX, NOX och 

partiklar. 

 

I anknytning till miljöplanen introducerades även emissionskontrollområden, så kallade 

ECA (Emissions Control Areas). Samtidigt tillkom även ’NOX Technical Code 2008’ vilket 

är ett regelverk som beskriver det obligatoriska och det standardiserade 
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tillvägagångsättet för provning, besiktning och certifiering av marina dieselmotorer. 

Certifiering leder till ett Engine International Air Pollution Prevention (EIAPP) certifikat 

som utfärdas som ett bevis på att motorn uppfyller kraven enligt MARPOL 73/78 Annex 

VI regel 13 (IMO, 2014).  

 

I januari 2013 införde IMO ett nytt kapitel `Regulations on Energy Efficiency for Ships` 

under ANNEX VI. Syftet var att genom tekniska och operationella åtgärder minska 

växthusgasemissioner från sjöfarten. Föreskrifterna gjorde det obligatoriskt för alla nya 

fartyg att tillämpa Energy Efficiency Design Index (EEDI). Samtidigt som Ship Energy 

Efficiency Management Plan (SEEMP) tillämpades ombord på alla befintliga fartyg. 

Reglerna trädde i kraft den 1 januari 2013 och gäller för fartyg över 400 bruttoton (IMO, 

2014). 

 

Vidare begränsas rökgasemissioner från sjötransporter på europeisk nivå. I november 

2002 presenterades en strategi av EU-kommissionen med intentionen att minska 

mängden luftföroreningar från fartyg som trafikerar inom EU. Sammanfattningsvis 

redovisades åtgärder, rekommendationer och delmål. Direktivet antogs sedan år 2005 

och gränsvärden gällande svavelhalten för marina bränslen motsvarande dem i ANNEX 

VI etablerades (IMO, 2014). 

 

EU har som mål till år 2020 att sänka växthusgasemissioner med 20 % jämfört med 

1990 års nivå och i dagsläget, januari 2014, är sjöfarten det enda transportslaget som 

inte omfattas av EU:s energi- och klimatpaket. Ett förslag har därav presenterats till 

europaparlamentet med intentionen att även integrera sjöfarten (Europeiska 

kommissionen, 2013). 

 

Metanol har visat sig vara ett konkurrenskraftigt alternativ då det både kan uppfylla 

kommande regelkrav och på lång sikt leva upp till EU:s miljömål. Potentialen hos 

metanoldrivna fartyg grundar sig i att bränslet inte innehåller svavel vilket medför låga 

emissioner av svaveloxider och partiklar. Nedan presenteras de kommande reglerna 

gällande rökgasemissioner från fartyg. Dessa regelverk tvingar branschen till 

anpassningar under en kort period och därav kan tillämpning av ett alternativt bränsle 

såsom metanol ses som en lösning.  
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Svaveloxidemissioner 

 

Andelen svaveloxidemissioner i rökgaserna står i direkt proportion till bränslets 

svavelinnehåll.  SOX bildas när svavlet i bränslet reagerar med syre i luften. Svaveldioxid 

(SO2) bidrar till den största delen av svavelemissioner från fartygsmotorer. När SO2 

reagerar med vatten i atmosfären bildas svavelsyra som resulterar i försurning av 

marker och vattendrag. Försurning skadar vegetation och levnadsorganismer. 

Svavelsyra är också frätande på många material och skadar därav byggnader och 

anläggningar vilket utgör stora kostnader för samhället (IMO, 2014). 

 

Svavelinnehållet i bränslet regleras av MARPOL 73/78 Annex VI regel 14. Den 1 januari 

2012 sänktes bränslets maximalt tillåtna svavelinnehåll från 4,5 % till 3,5 % globalt 

enligt figur 2. År 2020 planeras maximalt tillåtna svavelinnehållet sänkas till 0,5 % med 

reservation för uppskjutning till år 2025 om produktionen av lågsvavligt bränsle inte 

kan möta efterfrågan. Inom vissa geografiska områden, så kallade SECA, är kraven 

hårdare reglerade. I juli 2010 sänktes bränslets maximalt tillåtna svavelinnehåll från 1,5 

% till 1 % för fartyg som trafikerar inom dessa områden. I januari 2015 sänks det 

maximalt tillåtna svavelinnehållet i bränslet ytterligare till 0,1 %. I figur 2 nedan 

presenteras och tydliggörs gränserna för svavelemissioner från fartyg enligt Annex VI, 

MARPOL 73/78. 

 

Fig. 2 – Gränser för svavelemissioner enligt Annex VI, MARPOL 73/78 

(Tolkning av (IMO, 2014) av författare T. Hillberg). 
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Svavelkontrollområden i Europa består av Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen 

vilket framgår nedan enligt figur 3. Östersjön blev innefattande SECA år 2006 och 

Nordsjön tillsammans med Engelska kanalen blev innefattande SECA år 2007. 

Svavelkontrollområden finns också längs med Nordamerikas, Kanadas och Puerto Ricos 

kust och följer samma regler som europeiska SECA. 

 

 

Fig. 3 – Europeiska SECA enligt MARPOL annex VI 

(Tolkning av (IMO, 2014) av författare T. Hillberg). 

 

Utöver regler från IMO finns även internationella och lokala regler som reglerar 

svavelinnehållet i bränslet. I januari år 2010 infördes det maximalt tillåtna 

svavelinnehållet i bränslet för fartyg som ligger till kaj samt fartyg som trafikerar inre 

vattenvägar till 0,1 % inom EU. Likaså begränsade California Air Resources Board 

(CARB) i januari år 2012 svavelinnehållet i bränslet till 0,1 % ombord fartyg som 

trafikerar inom en radie av 24 mil från Kaliforniens kust (IMO, 2014).  
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Kväveoxidemissioner 

 

Kväveoxider (NOX) är ett samlingsnamn för utsläpp av NO (kväveoxid) och NO2 

(kvävedioxid). Luft innehåller 79 % kväve och 21 % syre. Kväveoxid är en giftig 

biprodukt som bildas när en blandning av kväve och syre utsätts för höga tryck och 

temperaturer. Således alstras NOX i nästan alla industriella förbränningsprocesser. 

Följande tre formationer NOX förekommer i förbränningsprocessen: 

 

 Termisk NOX 

 Bränslebundet NOX 

 Prompt NOX. 

 

Den största andelen NOX bildas genom termisk formation. Andelen bränslebundet NOX 

som bildas beror på bränslets ursprungliga kväveinnehåll. Prompt NOX bildas genom en 

snabb reaktion mellan kväve, syre och kolväteradikaler. NOX är hälsoskadligt för alla 

levnadsorganismer. När NO2 når atmosfären bildas surt regn i form av salpetersyra som 

bidrar till försurning och övergödning av marker och vattendrag. Likaså ger NOX upphov 

till att det marknära ozonet byggs på vilket är skadligt för människan i jämförelse med 

det skyddande övre ozonlagret (EPA, 1999).  

 

Maximala tillåtna utsläppet av kväveoxider styrs av MARPOL 73/78 Annex VI regel 13 

enligt figur 4 nedan. Regeln är uppbyggd av olika nivåer (TIER). Inom varje TIER styrs 

maximala nivån av NOX i avgaserna av motorns nominella varvtal och aktuell TIER 

tillämpas efter motorns installationsdatum. De nya reglerna innebär att kraven på 

maximalt tillåtna utsläpp av NOX skärps globalt i två steg. Motorer tillverkade efter år 

2000 skall minst uppfylla TIER I och motorer tillverkade efter 2011 skall uppfylla TIER 

II. Inom NECA skärps kraven ytterligare i ett tredje steg och alla fartyg byggda på eller 

efter den 1 januari 2016 skall då uppfylla TIER III kravet. Samtliga motorer byggda efter 

år 2000 som har en maskinstyrka över 130 kW och inte är nödmaskineri kräver även ett 

EIAPP-certifikat som bevis för att motorn uppfyller Annex VI regel 13 (IMO, 2014). 
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Fig. 4 – Gränserna för NOX-emissioner enligt MARPOL 73/78 Annex VI regel 13 

(Tolkning av (IMO, 2014) av författare T. Hillberg). 

 

Den 1 augusti 2012 fastslogs Nordamerikas kustlinje till NECA. Idag är denna kust det 

enda kontrollområdet för kväveoxidemissioner. IMO har erhållit förslag om att införa 

även Karibiens kustlinje till NECA. Samtidigt överväger länderna kring Östersjön och 

Nordsjön att omfatta sina vatten till NECA i framtiden.  

 

Växthusgasemissioner 

 

De senaste tre årtiondena har samtliga varit varmare än föregående och tolv av de 

fjorton varmaste åren sedan 1850 har inträffat under 2000-talet (Lunds universitet, 

2013). FN:s miljöprogram United Nations Environment Programme (UNEP) skriver i 

rapporten ’The Climate Change Science Compendium 2009’ att jordens 

medeltemperatur år 2100 troligtvis stigit med 1,4 - 4,3°C. Idag syns redan stora 

förändringar på jorden då framförallt förbränning av fossila bränslen påskyndat den 

normala växthuseffekten vilket medfört att medeltemperaturen på jorden stigit med 
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0,8°C. Parterna i klimatkonventionen konstaterade i december år 2010 att den globala 

uppvärmingen inte får bidra till att medeltemperaturen på jorden överskrider 

medeltemperaturen som rådde före den industriella revolutionen med mer än 2°C. Detta 

medför att utsläpp av växthusgaser måste minskas med 50 % jämfört med 1990 års 

utsläpp för att detta långsiktliga mål skall uppnås (UNEP, 2009).  

 

En följd av klimatförändringen är extrema väder vilket troligtvis orsakar de värmeböljor 

som emellanåt drabbar vissa delar av världen. År 2003 resulterade en värmebölja över 

Europa i att 20 000 människor omkom (WWF, 2014). Risken för svältkatastrofer ökar 

med stigande temperatur där torka förstör jordbruk och en ökad nederbörd resulterar i 

översvämningar som kan ödelägga stora landområden. Största ökningen av 

medeltemperaturen på jorden sker på Arktis vilket resulterar i att isarna smälter. 

Smältvattnet från isarna rinner ner i havet och tillsammans med den förhöjda 

temperaturen på jorden höjs havsnivån vilket kan resultera i katastrofala följder för 

nationer i anslutning till haven. Vatten från glaciärerna i Himalaya rinner ner i många av 

Asiens största floder och ger därmed många hundra miljoner människor tillgång till 

vatten året runt. Den förhöjda temperaturen resulterar i att glaciärer smälter allt 

snabbare och riskeras att försvinna helt (WWF, 2014). 

 

Enligt studien ’IMO GHG Study 2009’ beräknades emissioner av koldioxid från den 

internationella sjöfarten uppgå till 870 miljoner ton, vilket motsvarar cirka 2,7 % av de 

totala koldioxidemissionerna orsakat av människan år 2007. Gällande utsträckningen av 

sjöfartens koldioxidutsläpp betraktas ’IMO GHG Study 2009’ som den mest omfattande 

och trovärdigaste bedömningen (IMO, 2014). I figur 5 nedan presenteras sjöfartens 

koldioxidemissioner i jämförelse med de globala utsläppen. 
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35.0% 

21.3% 
18.2% 

15.3% 

4.6% 
2.7% 1.9% 0.6% 0.5% 

Fig. 5 – De totala globala koldioxidemissionerna under år 2007 

(Tolkning av (IMO, 2009) av författare T. Hillberg). 

 

I Kyotoprotokollet nämns att utsläpp av växthusgaser från den internationella sjöfarten 

inte kan tillskrivas någon särskild nations ansvar på grund av dess globala och 

komplicerade verksamhet. IMO är den organisation som delegerats att fullfölja 

begränsningen för att minska växthusgasemissioner orsakade av den internationella 

sjöfarten. En global strategi har varit nödvändig för att fortsatt förbättra 

transporteffektiviteten och för att minska rökgasemissionerna då sjöfarten förväntas 

växa i takt med att världshandeln väntas öka. 

 

Införandet av Energy Efficiency Design Index (EEDI) och Ship Energy Efficiency 

Management Plan (SEEMP), som är obligatoriskt för alla fartyg oavsett flagg och ägare, 

är det första någonsin införda globala åtgärderna inom en hel bransch för att minska 

växthusgasemissioner. Införandet var även den första juridiskt tvingade konventionen 

sedan Kyotoprotokollet. EEDI är en teknisk åtgärd som syftar till att främja användandet 

av mer energieffektiva tekniska lösningar. Vid nybyggnation av fartyg är det möjligt att 

minska energiförbrukningen genom att optimera konstruktionen av fartygets skrov, 

propeller och roder. Samtidigt utvecklas och effektiviseras ständigt motorer som 

möjliggör nya framdrivningsalternativ och bränslen. EEDI medför att ett minimumkrav 

på fartygets energiförbrukning fastställs som sedan kan jämföras mellan liknande fartyg.  
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EEDI blir därför en siffra uttryckt för det specifika fartyget på hur stor miljöpåverkan 

fartyget har i förhållandet till dess nytta för samhället. Avsikten är att kravet var femte 

år kommer stramas åt och således främja nytänkandet och utvecklingen av 

fartygskonstruktioner. Detta medför även i praktiken att en effektbegränsning införs för 

nya fartyg. IMO räknar med att införandet av EEDI kommer minska emissioner av 

koldioxid med 45 - 50 miljoner ton årligen fram till år 2020. 

 

SEEMP är en operationell åtgärd med huvudsyfte att förbättra fartygets 

energieffektivitet. Således minskar bränsleförbrukningen vilket resulterar i reducerade 

växthusgasemissioner. Metoderna för att optimera fartygsdriften är många. Genom att 

använda fartygets Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI) som ett 

övervakningsverktyg kan operatören utvärdera fartygets energieffektivitet över en 

längre period (IMO, 2014). 

 

Åtgärderna omfattar idag endast en global begränsning av koldioxid. LNG bidrar till 

växthusgasemissioner bestående av metan. Metan har ungefär 20 - 25 gånger större 

klimatpåverkan i jämförelse med koldioxid, men likväl innefattas emissioner av metan 

inte i ovanstående strategier.  

 

Partikelemissioner 

 

Partikelmissioner är en komplex blandning av extremt små partiklar och vätskedroppar. 

Partiklar genererade främst från ofullständig förbränning och från askan i bränslet 

kallas primära partiklar. Sekundära partiklar bildas i atmosfären när SOX och NOX skapar 

sulfat- och nitratsalter samt genom koagulering och kondensering utav ångor. Partiklar 

påverkar människors hälsa negativt med bland annat ökad förekomst av hjärt- och 

kärlsjukdomar samt andningsrelaterade sjukdomar (IMO, 2009). 

 

Under MARPOL 73/78 Annex VI regleras partikelemissioner tillsammans med 

svavelemissioner. Utsläpp av partiklar regleras dock inte mer än att dem reduceras då 

svavelinnehållet i bränslet sänks. 
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Metanol som bränsle 

 

Metanol är en alkohol som är väl blandbar med andra vätskor och har en svag doft i ren 

form. Andra förekommande namn för metanol är metylalkohol, karbinol, träsprit och 

träalkohol. Den kemiska formeln är CH3OH, även förekommande CH4O (IHS, 2012). 

Ämnet är mycket brandfarligt och giftigt vid exponering. Med dess låga flampunkt på 11 

- 12°C kan en explosiv blandning med luft bildas redan vid temperaturer under 

rumstemperatur. Metanol framställs nästan uteslutande från naturgas. Den globala 

efterfrågan år 2011 var 55,4 miljoner ton och 31 % förbrukades vid produktion av 

formaldehyd. Inom den svenska industrin är metanol vanligast förekommande som 

lösningsmedel och som syntesråvara för tillverkning av både formaldehyd och 

metylestrar. Metanol används även som drivmedel av förbränningsmotorer samt 

tillämpas som grundmolekyl i biokemiska produkter och som kemisk energi i 

bränsleceller (Ecotraffic, 2007). Sammanfattningsvis har metanol flera varierade 

användningsområden. I tabell 1 nedan redogörs de fysiska och kemiska parametrarna 

för metanol. 

 

Tab. 1 - Fysiska och kemiska parametrar för metanol 

(Tolkning av (Swed Handling AB, 2013) av författare T. Hillberg). 

 

Parameter Värde Enhet 

Molekylvikt 32,04 g/mol 

Densitet 790 kg/m3 

Energiinnehåll 4.33 kWh/L 

Värmeinnehåll 20 MJ/kg 

Cetantal <5 - 

Oktantal 109/89 RON/MON 

Relativ densitet 0,79 - 0,80 g/cm3 (20°C) 

Viskositet 0,52 mPas (20°C) 

Smält-/steln.punkt - 97,8 °C 

Kokpunkt 64,7 °C 

Flampunkt 11-12 °C 

Självandtändningstemp. 455 °C 

Ångtryck 169,27 hPa (25°C) 

Explosionsgräns 5,5 - 36,5 % 

Löslighet i vatten 36,31 g/L 
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I följande avsnitt beskrivs framställning samt hantering och förvarning av metanol mer 

ingående och slutligen redogörs de marina tillämpningarna av metanol följt av projekt 

med metanoldrivna fartyg. 

 

Framställning 

 

Metanol kan produceras från överskottsenergi och därmed framställas ur ett brett 

spektrum av obearbetade ämnen med kolbaserad källa. Därför anses metanol vara en av 

de mest flexibla kemiska råvarorna och energikällorna som finns. Utvinningen sker 

främst ur naturgas som råvara då det är den mest lönsamma metoden. Metanol kan även 

framställas ur andra fossila och dels förnyelsebara råvaror som stenkol eller biomassa. 

Vid framställning är det vanligast att konvertera råmaterialet till en syntesgas bestående 

av CO, CO2, H2O och H. För naturgaser sker detta genom katalytisk reformering av gasen. 

Genom förgasning kan syntesgas framställas från allt som är eller tidigare varit en växt. 

Vilket inkluderar bland annat biomassa, jordbruksavfall och träavfall. Ett annat 

tillvägagångsätt är att via en katalytisk kemisk process framställa metanol från vätgas. 

Respektive produktionsprincip har flera kända tekniska lösningar och kan således 

utföras på ett flertal sätt vilket öppnar upp för varierade praktiska användningar.  I 

framtiden väntas metanol kunna framställas i stor skala ur koldioxid och vätgas med 

hjälp av förnyelsebar energi från exempelvis vind- och solkraft. Således ses metanol på 

lång sikt som en väl försvarbar energikälla (Ecotraffic, 2007). 

 

De största tillverkarna av metanol förekommer i regioner där det finns ett överflöd av 

naturgas. Karibien är den största exportören följt av Persiska gulfen, Sydamerika och 

Afrika. Kina är det land som både producerar och konsumerar störst mängd metanol 

med en årlig efterfrågan på cirka 10 miljoner ton. I Europa utgör Norge den största 

produktionsvolymen. Produktionskostnaden för metanol är direkt beroende av 

råvarukostnaden (Ecotraffic, 2007). I dagsläget, januari år 2014, är kontraktpriset på 

metanol det högsta i Europa på 5 år (Methanex, 2014). 
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Hantering och förvaring 

 

Då stora volymer metanol distribueras årligen och appliceras i varierade 

tillämpningsområden finns en bred kunskap om hur metanol skall hanteras och förvaras 

på bästa sätt. Säkerhetsriskerna anses likväl vara allvarliga och försiktighet krävs vid 

handhavande. Följande punkter bör tas i omtanke vid hantering och förvaring av 

metanol: 

 

 Dess giftighet 

 Dess brandegenskaper 

 Dess korrosivitet 

 Dess lättantändlighet och explosiva egenskaper  

 Dess höga densitet. 

 

Gällande metanol som marint bränsle kan befintlig infrastruktur inom sjöfarten 

användas vid lagring och transport. Hantering av metanol som last ombord 

kemikalietankers skiljer sig inte väsentligt från hantering av metanol som bunker. 

Förvaring av metanol är liknande förvaring av bensin, i allmänhet lagras den i tankar 

stående över mark med ett flytande tak utförande. Förvaringstankar och ledningar såväl 

som övrig kringutrustning jordas i syfte att minimera risken för att metanolen skall 

antändas förorsakat av statiska strömmar (Methanol Institute, 2008). 

 

Av den totala årliga producerade mängden metanol transporteras 80 % mellan 

kontinenter. Uteslutande fraktas de största kvantiteterna till sjöss via tankfartyg. 

Tankfartygen är speciellt anpassade för att hantera metanol och är vanligtvis av 

dubbelskrovutförande. I hamnen distribueras metanolen via kajens förvaringstankar till 

lasttankarna ombord på fartyget.  

 

Då metanol är starkt korrosivt mot vissa material är bunkertankar, pumpar, packningar 

och rörledningar resistenta för kontakt. Med en relativt låg kokpunkt på 64,7°C kan 

trycket i den tank som metanol förvaras stiga kraftigt om en eventuell brand uppstod i 

närheten. Således krävs att förvaringstankar är utrustade med 
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tryckavlastningsanordningar.  Likaså är brandsskyddsutrustningen ombord anpassad 

för att kunna hantera brand med metanol som källa (Methanol Institute, 2008). 

Stora försiktighetsåtgärder görs för att hindra metanolutsläpp i haven även om metanol 

anses vara ett betydligt mindre hot för miljön jämfört med utsläpp från HFO, bensin och 

diesel. Metanolen har en snabb och fullständig utspädning i vatten. Därför blir metanol 

även vid stora utsläpp inte giftig på större område än en mils radie eftersom 

koncentrationen i vattnet når en tillräckligt låg nivå. Följaktligen anser inte 

Kemikalieinspektionen att metanol bör klassificeras som miljöfarligt. 

 

Metanol klassificeras däremot som giftig vid hudkontakt, inandning och förtäring enligt 

Kemikalieinspektionen. Exponering av metanol skadar det centrala nervsystemet och 

kan orsaka blindhet. Vid grov exponering förekommer även dödsfall. Likväl är 

sannolikheten att uppnå skadliga koncentrationer vid normalt handhavande är låg 

(Ecotraffic, 2007). 

 

Vid hantering av metanol förekommer kritiska moment som medför risk för brand. 

Metanol brinner med en nästan osynlig låga som har väldigt låg sotbildning, en ren 

metanolbrand kan således vara svår att uppmärksamma. Värmeutvecklingen och 

värmestrålningen är låg vilket underlättar vid släckningsarbete då det är möjligt att 

komma relativt nära branden. Då metanol har en hög vattenlöslighet kan metanolbrand 

med fördel bekämpas genom att applicera vatten. Ytterligare en fördel är 

metanolångornas låga densitet vilket medför att brandfaran minskar då ångorna lättare 

sprider sig och ansamlingar inte uppstår vid lågt liggande områden (Ecotraffic, 2007). 

 

En studie gjort av United States Environmental Protection Agency (EPA) bevisade att 

metanol är ett säkrare fordonsdrivmedel i jämförelse med bensin. Nedan jämförs de två 

bränslenas brandegenskaper: 

 

 Flammor från brinnande metanol håller en lägre temperatur och genererar en 

mindre mängd strålningsvärme än flammor från brinnande bensin. 

 Då strålningsvärmen är låg sprids elden från metanol långsamt i jämförelse med 

bensin och således blir användandet av portabla brandsläckare effektivare. 
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 Flammorna från brinnande metanol alstrar inget ljus i jämförelse med flammorna 

från brinnande bensin. 

 Koncentrationen av metanol i luft som krävs vid förbränning är ungefär fyra 

gånger större än den koncentration som krävs för bensin i luft. 

Förångningstrycket för metanol är dessutom lägre så att vid ett visst tryck 

genereras mindre ångor av metanol än ångor av bensin (EPA, 1990). 

 

Regler gällande förvaring av bränslen ombord 

 

SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) är en internationell 

konvention under IMO som specificerar den lägsta säkerhetstandard ombord fartyg 

gällande konstruktion, utrustning och drift. Efter att Titanic förliste år 1912 upprättades 

SOLAS med syfte att öka säkerheten för människoliv till sjöss. I denna konvention står 

det beskrivet att lägsta flampunkten på ett bränsle som fås ta ombord är 60°C med 

undantag för nödmaskiner samt hjälpmaskiner utanför maskinrummet. Vidare beskrivs 

även att användningen av bränsle med lägre flampunkt kan bli godkänt ombord på 

lastfartyg förutsatt att bränslet inte förvaras i maskinrummet (IMO, 2014). Tillåtna 

lägsta flampunkten på 60°C för bränslen ombord är även beskrivet i ISO 8217 som är en 

standard för marina destillat- och restbränslen (Exxon Mobil, 2012). 

 

Innan metanol kunde användas ombord på fartyg krävdes omskrivning av dessa regler 

samt säkerhetsanalyser med hänsyn av riskerna med bränslet. Det internationella 

klassningssälskapet DNV GL var först med att revidera föreskrifterna och 1 juli 2013 

släpptes ’Tentative Rules for Low Flashpoint Liquid Fuelled Ship Installations’ (DNV, 

2010). Utöver dessa regler arbetar IMO med att färdigställa IGF-koden (International 

Code of Safey for Ships using Gases or other Low-Flashpoint fuels) som är ett 

internationellt regelverk för fartygsdrift med hjälp av gas eller andra alternativa marina 

bränslen med låg flampunkt. För tillfället omfattas endast LNG av IGF-koden. Sverige har 

varit drivande för att koden skall inkludera fler bränslen med låg flampunkt. Metanol 

kommer att omfattas som ett första steg (DNV, 2010). 
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Marina tillämpningar 

 

Sjöfarten har lång erfarenhet av att transportera metanol i både kemikalietankers och 

supplyfartyg inom offshoreindustrin. Likväl har klassningssällskapen lång erfarenhet av 

metanol gällande regler med avseende på hantering och säkerhet. Den nya utmaningen 

är nu att bränslet appliceras i maskinrummet ombord på fartyg och används som 

bränsle för framdrivning och elproduktion. Den centralaste aspekten gällande 

metanoldrift är att bränslet inte innehåller något svavel och således ökar potentialen till 

att uppnå obefintliga emissioner av svaveloxider och partiklar. 

 

Metanol kan i vätskefas användas som bränsle i dieselmotorer både med dieselkoncept 

och ottokoncept. I dieselkonceptet insprutas metanol med högt tryck nära TDC (Top 

Dead Center). Metanol har ett lågt cetantal vilket medför att diesel behövs som 

pilotbränsle för att antända bränslet. Eftersom metanol inte innehåller svavel hänförs 

därav alla emissionerna av svaveloxider och partiklar till dieseln, varav denna 

energimängd vill hållas låg. Ett blandningsförhållande av 95 % metanol och 5 % diesel 

anses optimalt utan att äventyra förbränningen. Metanoldrift med dieselkonceptet 

medför ingen knackning och därav ingen effektminskning. Tillverkare av marina 

motorer antyder idag att TIER III inte kommer att uppnås vid metanoldrift med 

dieselkonceptet utan att tillämpa SCR (Selective Catalytic Reduction), EGR (Exhaust Gas 

Recirculation) eller DWI (Direct Water Injection). I ottokonceptet ersätts eller 

kompletteras motorn med en metanolinjektor i insuget till cylindern. Bränsle och luft 

komprimeras under kompressionstakten och antändning sker nära TDC med 

pilotbränsle. Konceptet medför att medeltrycket kan behöva reduceras för att minska 

risken för att knackning skall uppstå. Tillverkarna menar att denna metod når TIER III 

utan avgasbehandling (Wärtsilä, 2013). 

 

Utvecklingen går ständigt framåt och metanol appliceras även som kemisk energi i 

bränsleceller. Metanolbränsleceller kan delas in i två huvudtyper; direkta och 

reformerade. I direkta metanolbränsleceller (DMFC) når metanolen bränslecellen direkt 

i jämförelse med reformerade metanolbränsleceller (RMFC) där metanolen reformeras 

innan den matas in i bränslecellen. Reformerade metanolbränsleceller har en högre 

effektivitet, mindre celler och fungerar bättre vid låga temperaturer. 
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Avfallsprodukterna från respektive bränslecellskoncept är endast koldioxid och 

vattenånga. Tekniken kan tillämpas på stora stationära bränsleceller för elproduktion 

och likaså på små transportabla bränsleceller för kraftförsörjning av fristående 

elektronik. Metanol är enkel att transportera oberoende klimatförhållanden och därav 

anses tekniken mer gynnsam inriktat till portabla applikationer såsom till sjöss. Ombord 

tillämpas metanolbränsleceller för att producera elenergi som vidare kan användas för 

framdrift av fartyget (Fuel Cell Today, 2013). I reversibla bränsleceller kan fartygets 

överskottselenergi användas till framdrivning. Genom att mata in koldioxid och vatten i 

bränslecellen och leda det genom elektriska strömmar i motsatt riktning kan metanol 

utvinnas. Metanolen förbrukas sedan som bränsle för framdrivning och fartygets totala 

energieffektivitet ökas (Trafikanalys, 2013).  

 

Projekt med metanoldrivna fartyg 

 

Det kanadensiska rederiet Waterfront Shipping som ägs av Methanex Corporation har 

skrivit ett partnerkontrakt med tre andra rederier på leverans av sex 

produkttankerfartyg. De två varven Hyundai Mipo Dockyard och Minaminippon 

Shipbuilding har tilldelats nybyggnationerna. Fartygen kommer vara utrustade med 

MAN B&W ME-LGI huvudmaskiner som skall drivas av metanol. Nedan presenteras 

större projekt som anses väl relaterade till studien där metanol testas och utvärderas 

som ett alternativt bränsle inom sjöfarten.  

 

The SPIRETH project  

Med SSPA Sweden som projektkoordinator och ScandiNAOS som teknisk projektledare 

har projektet som syfte att demonstrera och verifiera fördelarna med att driva en 

dieselmotor på dimetyleter (DME). Metanol tas ombord i flytande form till fartygets 

bunkertankar och genom att kondensera metanol i en katalysator produceras 

dimetyleter. I projektet testas ombord på Stena Scanrail möjligheten att driva en 

dieselmotor med DME för elproduktion. Projektet syfte är att undersöka huruvida 

metanol kräver förändringar i form av nya rutiner för tankning, utbildning av personal 

och säkerhetsåtgärder. Stena Line, Haldor-Topsøe, Wärtsilä, Methanex och Lloyd’s 

Register är samarbetspartners i projektet (SPIRETH, 2014). 
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Dimetyleter är ett drivmedel som inte skall förväxlas med metanol även om det 

framställs ur metanol. DME är i atmosfärstryck i gasform med ett energiinnehåll på 28 

MJ/kg och kan i hanteringen jämföras med gasol (LPG). Vid -25 °C eller 5 bars tryck 

kondenserar DME till vätska. Bränslet innehåller inget svavel, ger inga 

partikelemissioner och förväntas ha lika låga emissioner av kväveoxider som LNG. DME 

kan användas i dieselmotorer genom att trycksätta bränslesystemet och då spruta in 

bränslet i vätskeform nära TDC. DME har ett cetantal på 55 jämfört med diesel på ca 40 - 

45. Som drivmedel av dieselmotorer har DME visat sig ha gynnsamma förutsättningar 

och därav har intresset för bränslet ökat (Dimethylether, 2013). 

 

Stena Germanica - Methanol Conversion Project 

Stena Line planerar att under 2014 påbörja konvertering av Stena Germanica för 

metanoldrift av huvudmaskinerna. Wärtsilä kommer innan konvertering provköra en 

liknande maskin i Trieste, Italien. Syftet är att utvärdera hur metanoldrift påverkar 

prestandan och den funktionella driften. Wärtsilä förväntar ingen effektminskning på 

motorerna vid konvertering till metanol. Stena Line planerar att tillämpa tekniken på 25 

färjor i sin flotta (Wärtsilä, 2013).  

 

The METHAPU project  

Klassningssällskapet Lloyd's Register utvecklade projektet METHAPU i sammarbete 

med Wallenius Marine, Wärtsilä, Universitetet i Genoa och DNV GL med finansiellt stöd 

på en miljon euro av EU. Projektet är avslutat och huvudmålet var att utveckla och 

validera den nya tekniken kring metanol som marint bränsle samt att skapa 

internationella bestämmelser för metanolanvändning ombord på fartyg. Tester utfördes 

på hur effektivt bränsleceller av typen Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) kan drivas av 

metanol utan att bidra till en skadlig miljöpåverkan och ett flertal riktlinjer angående 

SOFC-system upprättades. En Wärtsilä WFC20 bränslecellsgeneratorprototyp som 

producerade 20kW 400V trefas växelspänning installerades ombord på ett 

biltransportsfartyg. Förvaringstanken för metanol placerades på väderdäck och 

bunkrades från en lastbil på kajen (Lloyd’s Register, 2011).  
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Metod 

 

I detta kapitel kommer den metod som använts vid datainsamlingen presenteras och 

motiveras. Syftet med arbetet är att undersöka utifrån de striktare miljökraven hur 

maskintillverkare, klassningssällskap och rederier anser metanol som ett alternativt 

bränsle för sjöfarten. Alla resonemang i metoden har utgått från att besvara studiens 

syfte på bästa sätt. Studien är utförd som en kvalitativ litteraturstudie förenad med 

intervjuer av rederier, klassningssällskap och maskintillverkare. 

 

Källor 

 

Med avsikt att få en teoretisk förståelse för underlaget till studiens syfte utfördes 

inledningsvis en litteraturstudie. Denna låg till grund vid utformandet av 

intervjufrågorna som sedan ställdes till de tre urvalsgrupperna. Således avsåg 

visserligen inte litteraturstudiedelen att leda till enskilda resultat men likväl bidrar den 

till studiens resultat på ett betydelsefullt sätt. Vidare ger litteraturstudien läsaren 

nödvändig bakgrundsinformation och stärker studien i sin helhet. 

 

Rådande och framtida lagstiftning kring utsläpp från fartyg har redovisats i studiens 

inledande kapitel för att ge läsaren insikt i bakgrunden till studiens syfte. IMO har 

betraktats som en väl tillförlitlig och opartisk källa. Nästan uteslutande information till 

avsnitten Global klimatpåverkan, Sjöfartens rökgasemissioner och Regler gällande 

rökgasemissioner från sjötransporter har därmed hämtats från denna internationella 

sjöfartsmyndighets hemsida.  

 

Litteratursökningen påbörjades i samband med att projektmallen skapades. Tillgången 

till aktuellt användbart material var god. Majoriteten av den litterära datainsamlingen 

har bestått av text publicerad på engelska. Den största källan till information har varit 

internet. I översiktsarbetet granskades rapporter, artiklar, redovisningar och studier för 

att finna det mest relevanta för studien. Urvalsprocessen har pågått genom hela 

litteraturstudien och strävan har varit att ge arbetet så hög reliabilitet och validitet som 

möjligt. Ambitionen har varit att främst använda primärkällor och de senast publicerade 
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materialen för att uppfylla samtidighetskravet (Ejvegård, 2009). När ett flertal 

tillförlitliga källor förekommit kring samma ämnesområde har dessa data kombinerats i 

studien. Det förekommer en stor samstämmighet i litteraturen vilket stärker tron om att 

den bedöms som korrekt. Endast offentliga informationskällor har använts. 

 

Urval 

 

De tre urvalsgrupperna har varit följande: 

 

 Rederier 

 Maskintillverkare 

 Klassningssällskap. 

 

Urvalsgrupperna valdes utifrån bedömningen att de representerar de tre centralaste 

delarna inom den berörda näringen vilken studiens syfte berör. Samtliga informanter 

gavs total anonymitet så materialet kunde hanteras på ett etiskt och juridiskt 

försvarbart sätt. Då representanterna från maskintillverkarna gavs total anonymitet var 

förhoppningen att de kunde förse studien med så exakt information som möjligt och inte 

riskera att bli hämmade när det gäller att uttrycka sin åsikt om varumärket, fördelar 

som nackdelar. 

 

Valet av vilka rederier som skulle ingå i studien har varit med avseende till 

avgränsningarna. Rederierna skulle ha en flotta bestående mestadels av 

passagerarfartyg som trafikerar inom europeiska SECA-området. Processen att hitta och 

nå fram till de olika nyckelpersonerna inom urvalsgrupperna pågick sedan 

litteraturstudiedelens start. Under den litterära datainsamlingen har nyckelpersoner 

och representanter för exempelvis projekt och innovationer inom ämnet 

uppmärksammats. Dessa söktes sedan upp i hopp om att få förslag på vidare kontakter 

då de besuttit relevanta kontaktnät. Vid somliga tillfällen har personerna representerat 

en av urvalsgrupperna och själva valt att medverka i studien. Genom att kontakta en 

teknisk projektledare för ett av de större pågående projekten angående metanoldrift 

ombord på fartyg lyckades flera användbara kontaktuppgifter erhållas. Ovan nämnda 
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kontakter täckte in samtliga intervjuer med klassningssällskap och maskintillverkare. 

Att hitta nyckelpersoner inom de berörda rederierna krävde ett annat tillvägagångssätt. 

Första steget var att söka efter kontaktuppgifter via internet till diverse huvudkontor. 

För att sedan ringa växeln och fråga sig fram till en eventuell informant. I de flesta fallen 

fungerade detta bra och bemötandet var gott. Av de 15 informanter som via telefon 

godtog att medverka i studien valde sedan två informanter att inte fullfölja intervjuerna.  

 

Fördelningen av informanter mellan de tre urvalsgrupperna blev följande; sex rederier, 

tre maskintillverkare och två klassningssällskap. Vidare inkluderades även två 

nyckelpersoner i studien som inte representerar någon av de tre urvalsgrupperna. 

Under utformningen av studien kunde inte de två nyckelpersonerna förutses, likväl 

ansågs att dem inte kunde uteslutas då de besitter en betydande kunskap och erfarenhet 

kring ämnet och således bidrar till att besvara studiens syfte. 

  

Intervjuer 

 

För att kunna besvara studiens frågeställning har litteraturstudiedelen kompletterats 

med intervjuer. Frågorna var av öppen karaktär så att informanten fått möjligheten att 

formulera och utveckla svaren med egna ord. Samtliga informanter har haft total 

anonymitet för att leva upp till kravet på konfidentiell behandling. Informanterna har 

självständigt fått bestämma om de vill medverka i studien samt hur länge och på vilka 

villkor. Intervjufrågorna har varit standardiserade och utformade med avseende att 

endast tolkas på ett sätt. De har ställts ordagrant i samma följd under varje intervju. 

Inledningsvis ställdes åtta allmänna frågor till informanterna gällande alternativa 

bränslen och metanoldrift. Dessa frågor var gemensamma för samtliga urvalsgrupper 

med intentionen att berika resultatdelen genom att lyfta fram deras olika perspektiv 

kring ämnet och samtidigt belysa de punkter som samtliga står enade vid. 

 

Avslutningsvis ställdes enstaka utmärkande frågor som var specifika för varje 

urvalsgrupp med målet att nå detaljerade kunskaper som enbart den berörda 

urvalsgruppen kan ge. Förhoppningen med intervjuerna har varit att berika studien med 

utförlig information som leder till ett tydligt resultat av studiens syfte. 
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Intervjuerna har varit telefon- och mailbaserade beroende på informanternas 

tillgänglighet, förmåga och språkliga bakgrund. Valet mellan telefon- eller mailbaserad 

intervju har legat hos informanterna.  Eftersom det inte var möjligt att träffa rederiers, 

maskintillverkares och klassningssällskaps representanter för att genomföra en direkt 

intervju på grund av tillgänglighet och distans valdes detta tillvägagångsätt. Vid 

telefonintervjuerna har informanten fått intervjufrågorna i förväg och möjligheten till 

att välja när intervjun skulle fullföljas. Detta grundar sig i att frågorna har en teknisk 

komplex grund och således kräver en viss efterforskning från informanternas sida. Vid 

de mailbaserade intervjuerna har informanten tid att kunna tänka över och utveckla 

sina svar på frågorna, samt att svårigheter kring språkskillnader minskar. Nackdelen 

med mailbaserade intervjuer är att möjligheten till följdfrågor begränsas samtidigt som 

möjligheten till att observera informantens eventuella kroppsliga uttryck försvinner 

(Ejvegård, 2009). 

 

Vid förfrågan till urvalsgrupperna att medverka i studien beskrevs frågeställningen och 

en kortfattad bakgrund till syftet samtidigt som författarna presenterades. Information 

kring deltagande i studien erhölls av samtliga tillfrågade via mail strax efter dem 

kontaktats via telefon vid det första tillfället. I informationen framgick följande: 

 

 När och var studien publiceras 

 Att informanterna ges total anonymitet 

 Att informanterna har rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka 

villkor de skall delta 

 Att informanterna har möjligheten att avstå från att svara på vissa frågor 

 Att informationen endast kommer användas till denna studie och uppgifterna 

kommer inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften 

 Att ingen redigering av eventuell inspelning kommer att göras och 

inspelningarna kommer ej att kopieras 

 Att inspelningarna samt svar från de mailbaserade intervjuerna förvaras på en 

lösenordsskyddad hårddisk fram tills att studien avslutas 

 Att efter studien avslutats och publicerats kommer alla uppgifter och information 

förstöras. 
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Resultat 

 

Studien avgränsades till svenska färjerederier där huvudparten av flottan trafikerar 

inom det europeiska SECA-området. I detta kapitel presenteras resultatet i beskrivande 

text baserat på intervjuer av rederier, maskintillverkare och klassningssällskap. Således 

redovisas inte all intervjudata för att bidra till en mer läsvärd text. Citaten från 

intervjuerna som inkluderas är utvalda då de tydligt representerar informanternas 

enighet eller oenighet gällande vissa frågor. Intervjufrågorna finns tillgängliga att ta del 

av i studiens bilaga. 

 

De viktigaste aspekterna kring alternativa bränslen till sjöss enligt urvalsgrupperna är 

ekonomi följt av infrastruktur och säkerhet. Maskintillverkare A styrker detta genom att 

uttrycka sig som följande ”Realism i kostnadsaspekter är det viktigaste. Detta är triggern 

för alternativa bränslen”. Vidare förklarar rederi E de viktigaste aspekterna kring 

alternativa bränslen till sjöss genom en sammanfattning ”Pris, lättillgängligt och hur 

framtiden ser ut för det alternativa bränslet, alltså en investering skall hålla i minst 15 - 

20 år”. Såsom rederi E klargör att en investering gällande nya bränslen skall vara 

vinstdrivande över en längre period framhäver även fler informanter. Samtidigt påpekas 

att det alternativa bränslet givetvis måste uppfylla miljökraven. Klassningssällskap A 

utvecklar således sitt svar genom att formulera sig som följande: 

 

In an ideal world, alternative fuels combustion results in emissions that 

can comply with the regulation and do not require change of the existing 

systems on-board and should be available at the same price level as 

marine fuel that they replace. 

 

Återigen nämns kostnadsaspekten som här sätts i relation till de bränslen som 

traditionellt används till sjöss. Ytterligare förklarar även klassningssällskap B att 

alternativa bränslen bör bibehålla åtminstone en motsvarande säkerhetsnivå i 

jämförelse med traditionellt använda bränslen: 

 

The most important aspect of alternative fuel is to reduce air emissions 

from shipping while at the same time maintaining at least an equivalent 

level of safety compared to conventional oil fuelled systems. 
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Gällande metanol som alternativt bränsle inom sjöfarten nämner samtliga 

urvalsgrupper att deras största fundering är om bränslet kan uppfylla regelverken och 

samtidigt trygga en säker drift för både fartyg och besättning. Återigen understryker 

rederierna att den ekonomiska aspekten inte kan uteslutas. Generellt anses metanol ha 

stor potential i jämförelse med andra alternativa bränslen förutsatt att infrastruktur 

finns tillgänglig och att metanolpriset möjliggör lönsam drift. Rederi C antyder även att 

metanoldrift ses som ett bra miljöalternativ och uttrycker sig följande ”Metanol har en 

hög potential som framtida bränsle. Detta då det både finns tillgängligt från olika 

tillverkningsformer och är ett bra miljöalternativ”. Vidare beskriver maskintillverkare A 

att metanol som marint bränsle är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ till MGO 

”Baserat på framställningskostnad och infrastrukturkostnad bör metanol kunna bli ett 

mycket konkurrenskraftigt alternativ till MGO”. Samtidigt betonar rederi F att 

kontraktpriset är avgörande för potentialen hos metanol som alternativt bränsle inom 

sjöfarten ”Om priset inte går ner kommer vi inte att få se många metanoldrivna fartyg, 

men utsikterna för lägre priser i framtiden ser goda ut”. 

 

Rederierna nämner även att tekniska lösningar i kombination med att 

maskintillverkarna kan garantera användandet är en förutsättning för att metanol skall 

bli ett hållbart bränsle för framtiden. Ytterligare nämns politiskt medhåll i form av stöd 

för att gynna investeringar. Rederi D sammanfattar avslutningsvis sitt svar följande 

genom att förtydliga problematiken rederierna nu står inför i samband med de striktare 

miljökraven inom sjöfarten ”I framtiden finns det flera alternativ och det finns inget 

självklart val”. 

 

Enligt maskintillverkarna finns både för- och nackdelar vid metanoldrift. De påvisar att 

hantering och förvaring av metanol sker i vätskefas och därav anses infrastrukturen 

enkel. Maskintillverkare B upplyser följande om att ombyggnation av ett fartyg till 

metanoldrift är mindre kostsamt i jämförelse med konvertering till LNG-drift eller vid 

tillämpning av avgasreningsutrustning ”Det går att bygga om befintliga fartygsmotorer 

för rimliga kostnader, till skillnad från LNG eller svavelscrubber”. 
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Vidare hävdar maskintillverkare A att metanoldrift är det enda realistiska alternativet 

parallellt med LNG-drift ”Parallellt med LNG är metanol det enda realistiska 

alternativet”. Påståendet stärks av maskintillverkare C som betonar att metanoldrift 

anses som ett väl försvarbart alternativ vid ombyggnationer av befintliga fartyg genom 

att formulera sig enligt följande: 

 

Scrubber solutions taking care of the SOX-gases will be rather expensive. 

An LNG solution is also rather expensive when we’re talking about 

retrofit. Therefore we see methanol as a very good alternative, especially 

made for the retrofit market. 

 

Slutligen beskriver maskintillverkarna att det i dagsläget saknas fastställda regelverk 

gällande metanol som marint bränsle och att det lägre energiinnehållet i metanol 

betraktas som en nackdel. Likaså medför säkerhetsriskerna orsakade av metanolens 

egenskaper vissa tekniska utmaningar som kräver vidare utveckling. 

 

Från intervjuerna med klassningssällskapen framgår till största del en samstämmighet 

med maskintillverkarnas åsikter om metanol som ett alternativt bränsle. I jämförelse 

med LNG anser dock klassningssällskap A att metanol inte har lika stark potential som 

marint bränsle då tekniken ännu inte är lika väl beprövad ombord. Klassningssällskap B 

menar att användandet av drivmedel inom sjöfarten kommer bli allt mer varierande i 

framtiden då fler bränslen kommer uppfylla miljökraven och samtidigt bli ekonomiskt 

försvarbara. Vidare anser klassningssällskap B att metanoldrift inte är ett alternativ 

globalt utan endast i områden där metanol är väl tillgängligt till en konkurrenskraftig 

kostnad. Samtidigt utrycker båda klassningssällskapen en oro över huruvida 

metanoldrift verkligen överensstämmer med miljömålen. Klassningssällskap B 

formulerar sig enligt följande och hänvisar till det totala klimatavtrycket metanoldrift av 

fartyg medför: 

 

Most of the world’s methanol is produced from natural gas, and a 

significant more energy is lost when producing methanol than converting 

to LNG in a liquefaction process making the carbon footprint of a 

methanol fuelled ship not only higher than a LNG fuelled ship, but also 

higher than a HFO fuelled ship (when calculating the footprint from well 

to propeller). 
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Medan klassningssällskap A fokuserar mer på de kommande miljökraven och uttrycker 

sig avslutningsvis ”Nevertheless, it is today not yet clear whether the combustion in 

compliance with emissions requirements can be achieved”. 

 

Beträffande infrastrukturen för metanol inom SECA-området menar klassningssällskap 

B att vidare investeringar krävs. Både rederi C och maskintillverkare A påpekar att 

infrastrukturen för metanol är betydligt enklare i jämförelse med den infrastruktur som 

krävs vid transport av LNG. Studiens nyckelperson A uttrycker sig enligt följande 

gällande infrastrukturen för metanol ”Infrastrukturen finns redan till skillnad från LNG. 

Metanol lagras i liknande tankar som de man lagrar oljeprodukter i.” Vidare uppskattar 

maskintillverkare A att kostnaden för utbyggnad av lokal infrastruktur för metanol är 

betydligt lägre än den för LNG ”Lite grovt har vi uppskattat kostnaden för utbyggnad av 

lokal infrastruktur för metanol till 1/10 av kostnaden för utbyggnad av lokal 

infrastruktur för LNG”. 

 

Maskintillverkare och klassningssällskap är dem som till största del driver tester med 

syfte att granska metanol som alternativt bränsle. Majoriteterna av rederierna följer 

utvecklingen passivt och tar del av resultaten i efterhand. Endast ett rederi driver och 

deltar aktivt i tester. Samtliga informanter är medvetna om säkerhetsriskerna vid att 

tillämpa metanol ombord på fartyg men bedömer att problematiken är väl hanterbar. 

Klassningssällskap B förklarar varför säkerhetsriskerna är större vid metanoldrift enligt 

följande och skildrar även hur drift på LNG anses mer komplicerat: 

 

A methanol fuel system is more complex than a conventional fuel oil 

system because of the properties (low flashpoint, toxic for humans, low 

boiling point etc.) requiring additional safety barriers, but at the same 

time less complex than an LNG fuel system because the risks associated 

with handling cryogenic liquid are avoided. 
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Vidare utvecklar även klassningssällskap B sitt svar enligt följande och lyfter fram de 

punkter som kräver extra övervakning gällande säkerheten ombord metanoldrivna 

fartyg: 

 

For flag and class acceptance it is required that the safety level of the 

methanol fuel system is at least equivalent to that of a conventional fuel 

oil system. Because of the chemical properties of methanol additional 

safety barriers to what the industry is accustomed to in a conventional 

fuel oil system is therefore needed. Methanol has a low flashpoint of 

about 12⁰C, meaning that the fuel will be stored and handled in both 

liquid phase and in a highly flammable vapour phase. Conventional oil 

fuels have a flashpoint above 60⁰C (SOLAS requirement). The boiling 

point of about 65⁰C means that external heating from e.g a fire will cause 

a pressure build up in the system and safety release is needed. Methanol 

is toxic in contact with humans, it burns with an invisible flame, it is not 

self-lubricating like an oil fuel and it is more corrosive on steel.  

 

Klassningssällskap A sammanfattar säkerhetsaspekterna och framhäver att de två 

farorna som kräver extra översyn är toxiciteten samt brandegenskaperna hos metanol 

”Methanol is a toxic liquid and in addition to the flammability these are the two hazards 

that need careful management”.  Utbildning av driftpersonal anses vara en 

grundläggande faktor för att förhindra eventuella olyckor. Vidare nämns noggrann 

riskanalys, förebyggande åtgärder och lämplig säkerhetsutrustning. 

Klassningssällskapen påvisar samtidigt att införandet av IGF-koden underlättar ett 

godkännande från flaggstaten på att fartyget uppfyller lägsta internationella 

säkerhetsstandard. 
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Diskussion 

 

Studiens syfte är att utifrån de striktare kraven gällande rökgasemissioner från fartyg 

undersöka metanol som ett alternativt bränsle inom sjöfarten. Vidare avgränsas studien 

till svenska färjerederier där huvudparten av flottan trafikerar inom det europeiska 

SECA-området. Syftet kan preciseras i följande frågeställning: 

 

 Vad anser rederier, maskintillverkare och klassningssällskap om metanol som ett 

alternativt bränsle? 

 

Under detta kapitel följer en utvärdering och diskussion av studiens metod samt 

resultat. Avslutningsvis sammanställs en formulering av studiens slutsats följt av förslag 

till vidare forskning. Frågeställningen anses besvarats väl och resultatet 

överensstämmer med förväntade utfall. Tillgången av tidigare studier med liknande 

frågeställning och avgränsningar är bristande och därav har dessa inte satts i relation till 

studiens resultat.  

 

Metoddiskussion 

 

Metodiken som används för att besvara studiens syfte redogörs i metodkapitlet. Nedan 

diskuteras konsekvenserna av den använda metoden med avseende att värdera och lyfta 

fram dess brister samt fördelar. 

 

Med frågeställningen som utgångspunkt utformades intervjuformulär med hjälp av 

litteraturstudiedelen som underlag. Utifrån resultatet baserat på intervjuer av rederier, 

maskintillverkare och klassningssällskap framgår en tydlig enighet mellan de olika 

urvalsgrupperna och dess informanter. Således stärks tron om studiens reliabilitet och 

att resultatet kan generaliseras inom samma population som avgränsningarna omfattar. 

Majoriteten av intervjufrågorna var gemensamma för samtliga urvalsgrupper och 

besvarade studiens syfte. Enstaka intervjufrågor var specifika för varje urvalsgrupp med 

intentionen att bredda studien och visade sig leda till förslag på vidare forskning. 

Informanterna fick själva välja om intervjun skulle genomföras över telefon eller om 
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intervjufrågorna skulle besvaras via mail. Endast en informant valde att fullfölja 

intervjun över telefon och huvudparten valde följaktligen att besvara intervjufrågorna 

via mail. Valet av förfarande bedöms grunda sig i informanternas tillgänglighet och i det 

tänkbara förarbete intervjufrågorna kräver. Samtidigt går det inte att utesluta om valet 

baserats på huruvida individen känner sig bekväm i de respektive tillvägagångssätten. 

Sammantaget bedöms att resultatet inte avvikit om huvudparten genomfört intervjun 

över telefon. 

 

Vid förfrågan om att medverka i studien upplystes samtliga informanter om att de gavs 

total anonymitet. Det är diskuterbart huruvida intervjusvaren hade kunnat se 

annorlunda ut om endast informanterna erhållit anonymitet och inte det företag de 

representerar. Eventuellt hade vissa informanter då lagt ned mer tid på intervjusvaren 

och utvecklat dem ytterligare. Däremot hade möjligtvis vissa informanter känt sig 

hämmade att yttra sina uppfattningar och åsikter. Likväl hade antalet informanter som 

valt att medverka sannolikt minskat om total anonymitet inte erhållits. Slutligen bedöms 

att studiens fastställda resultat inte hade förändrats och således förstärks antagandet 

om att det var korrekt att förse samtliga informanter med total anonymitet enligt god 

forskningsetisk sed. 

 

Studiens två bortfall antas grunda sig i brist på tid hos informanterna. Då 

intervjufrågorna har varit av öppen karaktär har intervjusvaren varierat i omfattning 

beroende på informanternas kunskap kring ämnet och möjlighet till att avsätta tid för 

studien. Dem som haft tidsbrist till att besvara intervjufrågorna under arbetstid men 

samtidigt varit intresserade har därmed valt att medverka på sin fritid. 

 

Rederier, maskintillverkare och klassningssällskap valdes att motsvara studiens 

urvalsgrupper då dem anses representera de centralaste delarna inom sjöfartsnäringen 

gällande frågan angående alternativa bränslen. Under studiens gång och utmärkande 

under följande resultatdiskussion framgår även att metanolproducenterna är en 

betydande aktör inom området. Avslutningsvis anses därav att studiens syfte eventuellt 

kunnat besvaras bättre om även metanolproducenter hade inkluderats i 

frågeställningen. 
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Resultatdiskussion 

 

Nedan diskuteras studiens resultatkapitel med avseende på att behandla dess brister 

och förtjänster i fråga om pålitlighet. Vidare undersöks om resultatet kan generaliseras 

inom studiens avgränsningar utöver den tillfrågade populationen. 

 

I resultatet framgår att de viktigaste aspekterna kring alternativa bränslen till sjöss är 

ekonomi, infrastruktur och säkerhet. Vidare påpekar också vissa informanter att 

bränslet måste uppfylla miljökraven. Orsaken till att inte samtliga informanter nämner 

denna aspekt beror troligtvis på att uttrycket alternativa bränslen förutsätter att 

bränslet uppfyller miljökraven. Huruvida vardera av informanterna ansåg aspekten som 

underförstådd eller ej lämnas öppet för spekulation då det inte går att fastställa med 

säkerhet. Ett förtydligande av begreppet hade troligvis minskat utrymme för 

misstolkning.  

 

Beträffande metanol som alternativt bränsle inom sjöfarten uttrycker samtliga 

informanter att deras största fundering är om bränslet uppfyller framtida miljökrav. 

Sannolikt väntas gränserna beträffande rökgasemissioner från sjötransporter inom 

Europa stramas åt ytterligare när EU:s energi- och klimatpaket även inkluderar 

sjöfarten. Innan år 2020 är målsättningen att växthusgasemissioner inom EU skall 

minskas med 20 % samtidigt som 20 % av energin skall vara förnyelsebar och 

energieffektiviteten skall ökas med 20 %. Målet kallas således 20-20-20-paketet och 

redan nu diskuteras ett 40-30-40-paket som mål inför år 2030. FN:s övergripande 

miljömål är att medeltemperaturen inte får överskrida den som rådde före den 

industriella revolutionen med mer än 2°C och därav bör de närmaste regelverken från 

IMO endast ses som ett mindre steg i processen. Med hänsyn till ovan nämnda anses 

således att sjöfarten sannolikt står inför allt större anpassningar på lång sikt och de 

alternativa bränslena som i dagsläget diskuteras bör beaktas som en del i utvecklingen. 
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Senare under intervjun uttrycker klassningssällskap B en oro över om det totala 

klimatavtryck metanoldrift medför är miljömässigt försvarbart även om regelverken 

uppnås. För att förtydliga syftar begreppet klimatavtryck till de växthusgasemissioner 

som kan hänföras till en viss produkt från framställning till förbrukning. LNG bidrar 

exempelvis till växthusgasemissioner bestående av metan vilket har 20 - 25 gånger 

större klimatpåverkan i jämförelse med koldioxid. I dagsläget regleras inte 

metanemissioner av regelverk gällande sjötransporter. I framtiden då fler alternativa 

bränsle kommer tillämpas ombord på fartyg är det viktigt att poängtera att den totala 

miljöpåverkan inte bör överskrida den som traditionellt använda bränsle medför. Likaså 

bör framtida bränslen vara socialt accepterade och således inte vara varken 

livsmedelskonkurrenter eller framställas på oetiska grunder. 

 

Rederierna understryker att den centralaste aspekten gällande metanol som marint 

bränsle är kostnaden. Anledningen till att rederierna anser att den viktigaste aspekten 

kring alternativa bränslen till sjöss är ekonomi medan klassningssällskapen anser att 

miljöaspekten är viktigast grundar sig konstitutivt i deras skilda verksamheter. Främst 

är kostnaden per MWh den avgörande faktorn för att möjliggöra lönsam drift. Vidare 

inkluderas projekteringskostnader för utformning av maskin och bränslesystem, 

säkerhetsrelaterade kostnader samt indirekta kostnader. Investeringskostnaderna för 

ombyggnation av ett fartyg till metanoldrift uppskattas till 10 - 12 miljoner USD för en 

maskinstyrka på 10 MW enligt maskintillverkare C. I jämförelse med att applicera 

skrubberrening vid drift på HFO eller konvertering till LNG-drift anses ombyggnation till 

metanoldrift som ett lönsammare alternativ. 

 

Maskintillverkare C betonar likväl att metanoldrift enbart är ekonomiskt försvarbart för 

fartyg som trafikerar mer än 40 - 50 % av tiden inom SECA-området. Prisutvecklingen 

på metanol har varierat kraftigt de senaste 10 åren. Enligt figur 6 nedan framgår hur det 

europeiska kontraktpriset på metanol har skiftat sedan år 2002 och hur priset i 

dagsläget ligger över det genomsnittliga talvärdet. 
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Fig. 6 – Europeiska kontraktpriset på metanol sedan 12 år tillbaka 

(Tolkning av (Methanex, 2014) av författare T. Hillberg). 

 

 

Det skiftande metanolpriset resulterar i en osäkerhet hos investerare och det framhäver 

likaså studiens informanter. Rederi C meddelar att dagspriset på metanol nästan är 

dyrare än för MGO (Marine Gas Oil) och beskriver samtidigt att metanolpriset tidigare 

varit på samma nivå som HFO. Lågsvavlig dieselolja, LSMGO, är en enkel lösning på de 

strängare svaveldirektiven då inga kostsamma anpassningar krävs ombord vilket 

framgår i litteraturstudiedelen. Prognoser visar dock att priset på lågsvavlig dieselolja 

väntas stiga i samband med att de nya direktiven träder i kraft och efterfrågan då ökar. 

Investerare måste följaktligen överväga ovan nämnda faktorer i relation till tiden 

fartyget väntas trafikera inom SECA-området för att valet av bränsle skall bli ekonomiskt 

försvarbart.  

 

Slutligen nämner rederi A att ett politiskt stöd måste införas för att metanol skall bli ett 

hållbart bränsle för framtiden. Sjöfartsstödet syftar till att ge den svenska handelsflottan 

rimliga konkurrensvillkor och bygger på EU:s riktlinjer om statligt stöd. Genom att 

upprätta företagsfrämjande insatser och transportpolitiska åtgärder gällande 

alternativa bränslen i kombination med forskning och utvecklingsfrågor kan rederiernas 

val underlättas. Samtidigt uttrycker maskintillverkare C att politiskt stöd inte är 

nödvändigt för att metanol skall bli ett hållbart marint bränsle. Däremot anser 
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maskintillverkare C att det hade underlättat för infrastrukturen genom att flagstaten 

upprättar gemensamma regler för hamnarna att följa. Maskintillverkarna anser att det 

både finns för- och nackdelar med metanol som marint bränsle. Den tydligaste 

nackdelen är det låga energiinnehållet hos metanol på 20 MJ/kg i jämförelse med övriga 

marina bränslen. Således krävs strax över dubbelt så stor bränslemängd för att metanol 

skall generera samma energi som exempelvis HFO eller MGO. Följaktligen kan 

kostnadsaspekten knytas till energiinnehållet hos metanol och återigen poängteras att 

priset per MWh är avgörande vid val av bränsle.  

 

I tabell 2 nedan sätts bland annat energiinnehållet hos metanol i relation till marina 

drivmedel som tidigare nämnts i studien. Det framgår att energiinnehållet hos metanol 

är en nackdel som bör evalueras vid val av marint bränsle. Vidare är även flampunkten 

hos metanol en nackdel i jämförelse med diesel och HFO. Flampunkten hos LNG och 

DME framgår inte då begreppet ej är tillämpbart för gaser och gasblandningar. 

 

Tab. 2 – Tabell för jämförelse mellan metanol och utvalda marina bränslen 

(Tolkning av (Tesoro, 2014) av författare T. Hillberg). 

 

Bränsle Flampunkt Kokpunkt Självantändningstemp. Energiinnehåll 

Metanol 11-12°C 65°C 455°C 20,0 MJ/kg 

Diesel 60°C 180 till 340°C 210°C 43,2 MJ/kg 

HFO 65,5°C 121 till >600°C 250°C 43,0 MJ/kg 

LNG  -161°C 595°C 53.6 MJ/kg 

DME  -24.8°C 350°C 28,4 MJ/kg 

 

Vidare medför det låga energiinnehållet hos metanol att volymen på förvaringstankarna 

indirekt bör anpassas gällande storlek. Eventuellt större bränsletankar resulterar i att 

fartygets nyttiga lastkapacitet minskas och således minskar även möjligheten till en 

vinstdrivande verksamhet. 

 

Anpassningen som krävs vid konvertering till metanoldrift av ett befintligt fartyg medför 

vissa tekniska utmaningar. Likväl anses inte problemen allvarliga och kan lösas utan 

svårigheter.  
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Då infrastrukturen för metanol är etablerad och hantering samt förvaring liknar den för 

oljeprodukter anses metanol fördelaktigt i jämförelse med övriga alternativa bränslen. 

Rederi C och maskintillverkare A påpekade att infrastrukturen som krävs för transport 

av metanol är enklare än den för transport av LNG. Ovan nämnda faktorer resulterar i 

att kostnaden för vidare investeringar i infrastrukturen för metanol blir betydligt lägre 

än den för LNG. Vidare styrker maskintillverkare A detta genom att nämna att de 

uppskattar kostnaden för utbyggnad av lokal infrastruktur för metanol till 1/10 av 

kostnaden för utbyggnad av lokal infrastruktur för LNG. Förutsättningen för att 

metanolproducenterna skall investera i infrastrukturen är att konsumenter kan trygga 

efterfrågan. Slutligen är kostnaderna för vidare investeringar i infrastrukturen för 

metanol områdesbundna då utsträckningen av etableringen varierar. Återigen bör 

nämnas att ett politiskt medhåll i form av statligt stöd beträffande infrastruktur gällande 

alternativa bränslen för sjöfarten är av betydelse för investerare. 

 

Båda klassningssällskapen och två av maskintillverkarna meddelar att de aktivt deltagit 

i tester utförda i syfte att granska metanol som marint bränsle. Anledning till att inte fler 

rederier än ett aktivt deltagit i liknande tester grundar sig sannolikt i den osäkerheten 

branschen upplever kring de varierande valmöjligheterna angående frågan om 

alternativa bränslen. Rederi D understryker problematiken och beskriver även att det 

inte finns något självklart val. I synnerhet kan rederierna ses som spekulanter av den 

nya tekniken som maskintillverkarna presenterar medan klassningssällskapen ställer 

säkerhetskrav på tekniken. Ur ett redarperspektiv är den grundläggande faktorn såsom 

för alla företag att verksamheten skall vara vinstdrivande och således begränsas 

rederierna till att endast investera i satsningar som kan trygga en rimlig återbetalning. 

Maskintillverkarna betraktar utvecklingsprocessen av tekniken som ett steg i 

långsiktliga investeringar. Likaså finns det en tradition inom branschen av att 

varumärket skall verka i framkant gällande utveckling av nya tekniker och 

tillämpningsområden. En kollaboration mellan skilda aktörer som vardera 

representerar samtliga av de avgörande delarna inom näringen krävs för att realisera 

metanoldrift av fartyg. 
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Säkerhetsriskerna vid att tillämpa metanol som drivmedel ombord på fartyg är 

åtskilliga. Samtliga informanter är medvetna om riskerna vilket tyder på dess 

omfattning. Främst är det de kemiska egenskaperna hos metanol som utgör 

komplikationer. Hantering och förvaring bör ske med avseende till metanolens 

brandegenskaper och dess toxicitet. Enligt nyckelperson A bör säkerhetsriskerna 

behandlas liknande dem vid heta oljor och kalla gaser. Grunden till säkert utfört arbete 

är kombinationen av kunskap och erfarenhet. Anledningen till att informanterna 

bedömer säkerhetsriskerna som väl hanteringsbara är sålunda att det i viss utsträckning 

finns både erfarenhet och kunskap kring principerna vid hantering och förvaring.  

 

Utmaningarna uppkommer dock när metanol nu skall appliceras i maskinrummet 

ombord som drivmedel. Därav följer likväl varför informanterna anser att utbildning av 

driftpersonal är en nödvändig faktor med hänseende till att förhindra eventuella olyckor 

förorsakade i samband med metanoldrift. Erfarenhet hos operatörerna antas inte 

nämnas som ett krav då tillämpningsområdet för tekniken är ny. Därav förutsätts att 

ingen besitter någon omfattande erfarenhet av driftförhållandena. Ytterliggare nämns 

att lämplig säkerhetsutrustning i kombination med förebyggande åtgärder och noggrann 

riskanalys är väsentligt för att höja säkerheten ombord samt minska konsekvenserna 

vid eventuell olycka. Inom sjöfarten finns en förtrogenhet vid att trygga säkerheten för 

både fartyg och besättning. Således bedöms att omställningen som metanoldrift kräver 

kan hanteras utan vidare ansträngning. 

 

Vidare påvisar klassningssällskapen att införandet av IGF-koden underlättar ett 

godkännande från flaggstaten på att fartyget uppfyller internationell säkerhetsstandard. 

Således förefaller att en samverkan mellan de som tillhandahåller tekniken, rederierna, 

klassningssällskapen, flagstaten och de internationella regelverken krävs för att 

möjliggöra säker metanoldrift till sjöss. 

 

Avslutningsvis bör understrykas att studiens resultat endast kan anses aktuellt inom 

den närmsta framtiden då branschen ständigt är under utveckling. Pågående forskning 

inom ämnet kan framlägga fakta som för tillfället inte är känt inom näringen vilket kan 

medföra att synen på metanoldrift av fartyg förändras. Likaså kan prisutvecklingen på 
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metanol resultera i att förutsättningarna förändras och potentialen hos bränslet ges 

andra förutsättningar. 

 

Med hänseende till ovan nämnda observationer och vad som framgår i samband med 

litteraturstudiedelen presenteras avslutningsvis kommande. Då rederier som trafikerar 

inom europeiska SECA-området överväger att applicera alternativa bränslen ombord 

deras fartygsflotta bör följande punkter övervägas: 

 

 MARPOL Annex VI samt nationella och lokala regelverk 

 Variationer i bränslepriserna 

 Den förutspådda bristen av MGO och LSMGO i Europa efter år 2015 

 SEEMP och EEDI. 

 

För att anses som ett realistiskt alternativt bränsle bör följande punkter beaktas: 

 

 Bränslet skall inte ha någon betydande inverkan på motorn och dess 

bränslesystem så att för stora modifikationer krävs för att möjliggöra drift 

 Inte bidra till en nämnvärd försämring av motorns prestanda 

 Säkerställa låga rökgasemissioner 

 Vara ekonomiskt konkurrenskraftigt gentemot traditionella bränslen 

 Betryggande tillgänglighet och infrastruktur  

 Vara väl blandbart med nuvarande fossila bränslen 

 Trygga säker användning och inte utgöra betydande miljörisker. 

 

Sammanfattningsvis måste metanolpriset både sänkas och stabiliseras i framtiden för 

att metanoldrift skall realiseras ombord på fartyg. Infrastrukturen för metanol är starkt 

beroende av att ett övergripande samarbete mellan rederier och metanolproducenter 

inleds. Metanolproducenter vågar inte satsa på infrastrukturen utan att rederier kan 

trygga en säker efterfrågan. Samtidigt vågar inte rederier investera i metanol som 

marint bränsle om inte metanolproducenter kan trygga en säker tillgänglighet och 

stabila kostnadsutsikter. Följaktligen uppstår en problematik som branschen måste lösa 

där politisk vilja och stöd underlättar processen.  
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Framtida miljökrav medför stora utmaningar hos samtliga aktörer inom näringen och 

således krävs att en bränsleinvestering är försvarbar under en lång period framöver. 

Metanol har potential till att framställas ur förnyelsebara energikällor vilket 

överensstämmer med EU:s långsiktliga energi- och klimatpaket. Vid ombyggnation av 

befintligt fartyg är metanoldrift mer lönsamt jämfört med avgasreningsutrustning samt 

LNG och ses därav som ett mer realistiskt alternativ. Slutligen bedöms att valet av att 

tillämpa metanoldrift bör baseras på en utvärdering av varje specifikt fartyg då de 

avgörande faktorerna är åtskilliga. 

 

Slutsats 

 

Metanol anses ha stor potential som alternativt bränsle inom sjöfarten förutsatt att 

metanoldrift medför en lönsam verksamhet för rederierna och att regelverken uppfylls. 

Vidare anses säkerhetsriskerna väl hanterbara samtidigt som ytterligare investeringar 

krävs för att metanoldrift skall realiseras ombord fartyg. Avslutningsvis anses även att 

ett lägre och stabilare metanolpris krävs i kombination med en trygg tillgänglighet för 

att metanol som bränsle skall utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ inom 

sjöfartsnäringen.  
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Förslag till vidare forskning 

 

Under intervjuerna ställde ofta informanterna metanol som alternativt bränsle i 

jämförelse med LNG. Under utformningen av intervjufrågorna var intentionen att sätta 

metanol i relation till samtliga övriga alternativa bränslen. Då LNG är det mest 

diskuterade alternativet och tillämpats ombord på flertalet nybyggnationer anser 

följaktligen informanterna att LNG är den starkaste konkurrenten. Således bör en studie 

genomföras där just LNG sätt i relation till metanol som alternativt bränsle gällande 

både konvertering av befintliga fartyg samt nybyggnationer. I samma studie bör även 

fördjupningar ske med avseende på samtliga aspekter som tas upp i resultatkapitlet i 

denna studie. 

 

Vidare anses att en studie bör utföras där metanol som marint bränsle utvärderas med 

hänseende till de ekonomiska aspekterna och under vilket tidsspektra valet av 

metanoldrift anses lönsamt för rederierna. Förslagsvis kan då valet av metanoldrift 

evalueras i förhållande med drift på LSMGO, LNG, DME samt fortsatt drift med HFO i 

kombination med avgasrening.  

 

Som nämnts i studien är prisutvecklingen för metanol starkt skiftande vilket sannolikt 

påverkar investerarnas syn på metanol som marint bränsle. Därav anses även att en 

studie bör genomföras där det europeiska kontraktpriset på metanol behandlas samt att 

en prognos fastställs gällande framtida prisutveckling.  
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Bilaga 

 

Intervjufrågor 

 

Gemensamma frågor 

 

1. Vad anser ni är den viktigaste aspekten angående frågan om alternativa bränslen 

till sjöss? 

2. Vilka funderingar har ni kring användandet av metanol som bränsle inom 

sjöfarten? 

3. Vilken potential har metanol som bränsle i jämförelse med andra alternativa 

bränslen? 

4. Vad anser ni måste hända för att metanol skall bli ett hållbart bränsle för 

framtiden? 

5. Vilka framtida förhoppningar har ni på infrastrukturen för metanol inom SECA-

området? 

6. I vilken omfattning har ni tagit del av tester utförda i syfte att granska metanol 

som alternativt bränsle? 

7. Anser ni att det finns några säkerhetsrisker vid att tillämpa metanol ombord på 

fartyg? 

8. Vilka krav kan ställas på de driftansvariga vid metanoldrift? 

 

Klassningssällskap 

 

1. Vilka förändringar i regelverket anser ni måste genomföras innan metanol kan 

användas som bränsle ombord? 

2. Vilka är de största svårigheterna vid hantering samt förvaring av metanol 

ombord och vilka anpassningar är nödvändiga? 

 

Rederier 

 

1. Vilka egenskaper värdesätter ni för ett bränsle på lång sikt? 

2. Vilka alternativa bränslen har varit aktuella alternativ för er? 

3. Hur stor betydelse har det för er vad övriga rederier väljer i frågan kring 

alternativa bränslen? 
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Maskintillverkare 

 

1. Vilka konsekvenser kan uppstå vid permanent drift av metanol samt vilka 

förändringar har varit nödvändiga på motorerna gällande: 

 

 Metanolens smörjegenskap 

 Metanolens tändvillighet 

 Metanolens förbränningsförlopp 

 Metanolens korrosions påverkan  

 Serviceintervall 

 Tätningsmaterial 
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Joint questions 

1. What is your opinion regarding the most important aspect on the subject of 

alternative fuels at sea? 

2. What thoughts do you have regarding the use of methanol as a fuel for shipping? 

3. What are the potentials of methanol as a fuel in comparison with other 

alternative fuels? 

4. What do you think must happen in order for methanol to become a sustainable 

fuel for the future? 

5. What future hopes do you have regarding the infrastructure of methanol within 

SECA? 

6. In what extent have you been taken part of tests performed in order to evaluate 

methanol as an alternative fuel? 

7. Do you think that there are any safety risks by applying methanol on board ships? 

8. Which requirements may be imposed on the operators at methanol operation? 

 

Classification societies 

 

1. What regulatory changes do you believe need to be implemented before 

methanol can be used as fuel on board? 

2. What are the main difficulties of the storage and handling of methanol and which 

adaptations are necessary? 

 

Shipping companies 

 

1. What qualities do you value for a fuel in the long term? 

2. What alternative fuels have been topic options for you? 

3. How important is it for you what other shipping company choose on the issue of 

alternative fuels? 
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Machine manufacturers 

 

1. What consequences might arise from the continuous operation of methanol and 

what changes were necessary on the engines regarding: 

 

 The  lubrication characteristic of methanol 

 The ignition quality of methanol 

 The combustion process of methanol 

 The corrosion effects of methanol 

 Service interval 

 Sealing materials 
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