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Sjöfarten kring Sverige  
och deSS påverkan  
på havSmiljön

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

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

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

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

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

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

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

Re fe renser  26

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

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

Bu l l e r  s tö r  f i s ka rnas  
na tu r l i ga  be teende 
Både fiskar och andra djur påverkas 
av det undervattensbuller som hörs 
i hela östersjön. men frågan är hur 
mycket buller havet tål.    
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Hur påverkar sjöfarten havsmiljön? 
Att trafik påverkar miljön är känt, men vilka samband det 
finns mellan den kommersiella sjöfarten och havsmiljön 
är inte lika välkänt. Hur hänger det hela ihop? Och går det 
att förändra? Det här är komplexa frågor som är svåra att 
besvara. Det finns visserligen redan ett stort utbud av rap
porter om sjöfart och om havsmiljö från forskare, sjöfarts
sektor, myndigheter med flera, men det är besvärligt att 
knyta ihop trådarna för att få fram vad som egentligen är 
relevant. Samtidigt är tillgängligheten begränsad till regel
bundet insamlad statistik, vilket gör det svårt att veta vad 
som gäller här och nu. Så det är precis det som är ambitionen 
här – att presentera det aktuella kunskapsläget om den inter
nationella kommersiella sjöfartens påverkan på havsmiljön i 
Östersjön och Västerhavet. 

Sjöfarten tranSporterar Stora volymer gods och pas
sagerare och är mycket viktig, både för Sveriges och våra 
grannländers import och export. Samtidigt finns såväl lokala 
som globala miljöeffekter på havsmiljön från sjöfarten. De 
flesta effekter återfinns dock på regional nivå, vilket framgår 
av artiklarna som följer. Även tid är en viktig aspekt då miljö
belastningarna kan påverka havsmiljön permanent, eller så 
kan effekterna försvinna med tiden. Dessutom kan flera 
miljöbelastningar samspela och försvåra situatio
nen. I de artiklar som följer fokuserar vi särskilt 
på effekter i havsmiljön och begränsar oss till att 
presentera åtta områden där sjöfarten påverkar, 
då det är näst intill omöjligt att presentera samtliga 
miljöeffekter och perspektiv. 

publikationen är Skriven för 
dig som är intresserad av 
eller arbetar med sjöfart 
och miljö. Ett tiotal av 
Sveriges experter 
på sjöfart och 
havsmiljö har 

bidragit med sin kunskap för att ge en översikt och klargöra 
vad som är viktiga effekter och vad som har mindre betydelse 
i praktiken. Vår förhoppning är att en ökad medvetenhet om 
sjöfarten och dess nuvarande inverkan på miljön ska under
lätta utvecklingen av en framtida sjöfart som har minimal 
påverkan på havsmiljön. 

förSt preSenteraS den Sjöfart som trafikerade Östersjön 
och Västerhavet år 2013. Därefter beskrivs hur sjöfarten 
påverkar miljön och till sist kommer ett avsnitt om vem och 

vad som kan minska sjöfartens miljöbelast
ning på haven runt Sverige. 

 
Med förhoppning om givande 

läsning,
Eva-Lotta Sundblad, 

Havsmiljöinstitutet
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Sverige omges av hav med en om-
fattande fartygstrafik. under 2013 
besökte fler än 10 200 unika fartyg 
östersjön och västerhavet, och då är 
fiskefartygen inte inräknade. en stor 
majoritet av fartygen var registrerade 
i länder med höga krav avseende säk-
erhet och miljö. men det fanns undan-
tag.

Fartygstrafiken i Östersjön och 
Väster havet övervakas med hjälp av 
ett automatiskt identifieringssystem, 
AIS. Genom att lagra och analysera 
AISdata kan man i detalj kartlägga 
trafikintensiteten i olika havsområden 
runt Sverige. Man kan även studera 
huvudsakliga rutter och beräkna miljö
belastning och risker förknippade med 
olika fartygstyper. AISdata innehåller 
också information om flaggstat, alltså 
i vilket land ett fartyg är registrerat. 
Genom att kombinera information om 
trafikintensitet, fartygstyper och var 

känsliga havsmiljöer är belägna, är 
det möjligt att bättre bedöma sjöfar
tens kort och långsiktiga effekter på 
havsmiljön. 

fartyg påverkar miljön olika
Den vanligaste fartygstypen i havs
områdena runt Sverige är lastfar
tyg, som innefattar containerfartyg, 
RoRofartyg, torrbulkfartyg, och 
andra fartyg med torr eller paketerad 
last. Därefter följer tankfartyg (råolje
tankrar och produkttankrar), fiske
fartyg och passagerarfartyg, inklusive 
kombinerade last och passagerarfar
tyg samt kryssningsfartyg. Bland de 
mer än 10 000 unika fartyg som 2013 
besökte Östersjön och Västerhavet 
ingår även flera andra fartygstyper, 
såsom bogserbåtar, muddringsfartyg 
och örlogsfartyg. Det finns också en 
hel del AISmeddelanden som inte ger 
besked om fartygstyp. När det gäller 
statistiken för antalet fiskefartyg är 

den osäker eftersom många av dem är 
små. Användning av AISutrustning 
på mindre fartyg är inte reglerad i 
sjöfartskonventioner. 

Olika fartygstyper har olika miljö
påverkan. Exempelvis är det färre 
passagerarfartyg än tankfartyg som 
trafikerar egentliga Östersjön, men 
de mer snabbgående passagerarfar
tygen avverkar totalt sett en längre 
distans och producerar därmed mer 
utsläpp av exempelvis koldioxid. 

Intensiv trafik i haven runt      Sverige

 genomsnittlig 
fart är en 

viktig faktor efter
som fartygens 
bränsleförbrukning 
ökar kraftigt när 
hastigheten ökar.

”

containerfartyg är en vanlig fartygstyp i östersjön och västerhavet. de fartyg som trafikerade områdena 2013  var registrerade i 122 olika 
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Genomsnittlig fart är en viktig faktor 
eftersom fartygens bränsleförbruk
ning ökar mycket kraftigt när hastig
heten ökar.

En kartläggning av trafikintensite
ten i Östersjön och Västerhavet under 
2013 visar att trafiken var mest inten
siv i rutterna genom Öresund, Stora 
Bält, Egentliga Östersjön och Finska 
viken. Det framgår också att ingen del 
av de undersökta havsområdena var 
helt fri från fartygstrafik.

fartyg från många olika länder
Sjötransporter i Sveriges närområde 
är en verksamhet med många inter
nationella aktörer. 2013 traffikerades 
Östersjön och Västerhavet av fartyg 
från inte mindre än 122 olika länder. 
Det bör dock noteras att fartygen, 
oavsett flaggstat, främst transporterar 
last mellan länder inom Europa. 

   De flesta fartyg som trafikerar 
havsområdena runt Sverige

Intensiv trafik i haven runt      Sverige fakta • vad är aiS?
aiS står för automatic identification System som är ett system för 
automatisk övervakning av fartygstrafik. de primära syftena med detta 
system är att hjälpa fartygen att undvika kollisioner och att göra det enklare 
för myndighter och rederier att följa och styra fartygstrafiken. Både fartyg 
och intressenter på land får aiSinformation i realtid om olika fartygs 
identitet, position, kurs och hastighet. till denna information kopplas också 
uppgifter om bland annat fartygstyp samt dess storlek, last och destination. 
tekniskt sett är aiS baserat på kommunikation mellan transpondrar 
installerade på fartygen, landbaserade basstationer och ett växande antal 
satelliter.

användningen av aiS regleras genom en konvention (regulation 19 of Safety 
of life at Sea, SolaS) fastställd av fnorganet international maritime 
organization (imo). enligt denna konvention skall samtliga fartyg, som 
går i internationell trafik och har en bruttodräktighet på minst 300, vara 
utrustade med aiS från och med 2005. (Bruttodräktigheten anger fartygens 
storlek och bygger på fartygets totala innelsutna rymd.) oavsett om trafiken 
är internationell eller ej är dessutom aiSutrustning obligatorisk om 
bruttodräktigheten är minst 500, eller om fartyget går i passagerartrafik. med 
få undantag ska fartygens aiSsystem alltid vara aktiverade.

Historiska aiS-data från de landbaserade stationerna i Sverige och dess 
grannländer lagras sedan 2006 i en databas. genom en överenskommelse 
inom helcom är dessa data tillgängliga för forskning som berör miljön 
i östersjön. trafikflödesinformation i form av fartygspassager över 
fördefinierade linjer i svenska havsområden publiceras regelbundet av 
Sjöfartsverket.

läs mer om aiS på Sjöfartsverkets webbplats: www.sjofartsverket.se/sv/
sjofart/sjotrafikinformation/trafikflodesstatistikfartyg
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    följer internationella säkerhets 
och miljöregler.

Det finns dock undantag. Paris 
MoU (Memorandum of Understanding 
on Port State Control) är en överens
kommelse mellan europeiska länder, 
inklusive Ryssland och Kanada, om 
att genomföra kontroller av han
delsfartyg som anlöper ländernas 
hamnar, så kallade hamnstatskon
troller. Utifrån kontrollerna rangord
nas flaggstaterna och placeras på en 
vit, grå eller svart lista. På den vita 

listan finns flaggstater vars registre
rade fartyg i liten grad fått allvarliga 
anmärkningar vid hamnstatskon
troller. På den grå och svarta listan 
finns stater vars fartyg i högre grad 
fått allvarliga anmärkningar. Under 
2013 var omkring 2,9 procent av 
fartygen som trafikerade Östersjön 
och Västerhavet från länder som fått 
allvarliga anmärkningar och upp
tagits på den grå eller svarta listan; 
totalt kom över 300 fartyg från dessa 
länder. 
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genom att dela in havet i rutor och räkna antalet fartygsbesök per ruta kan man kartlägga trafikintensiteten för olika fartygstyper  
i östersjön och västerhavet. varje liten ruta i dessa havsområden har bredd och höjd 0.05° (ca 3x5 km). färgkodningen visar antalet 
fartygsbesök per ruta år 2013 enligt följande: vit ruta = inga fartyg, ljusblå ruta = 199 fartyg, mörkblå ruta = 100999 fartyg, orange 
ruta = 1 0009 999 fartyg, röd ruta = minst 10 000 fartyg.

text: anders Grimvall, havs miljö 
institutet och kjell larsson, Sjö farts
högskolan, linnéuniversitetet 

fotnot
Samtliga diagram och figurer i denna 
artikel är baserade på statistiska bear-
betningar av AIS-data från landbaserade 
basstationer i Sverige och dess närmaste 
grannländer. Rådata till dessa bearbet-
ningar har levererats av Sjöfartsverket.
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fakta • aiSdata i miljöarbetet
historiska aiSdata utgör ett omfattande datamaterial som skulle kunna utnyttjas 
mer i miljöarbetet. ett skäl till att denna typ av data är underutnyttjade kan vara 
att de främst samlas in för andra ändamål än att bedöma sjöfartens inverkan på 
havsmiljön. ett annat skäl kan vara att mängden data är avskräckande. de diagram 
och andra figurer som redovisas i denna artikel bygger på analys av datatabeller 
med sammanlagt mer än 500 miljoner rader. förekomsten av luckor i data och 
uppenbart felaktiga värden kan också verka avskräckande. vår granskning av aiS
data visade att det vissa dagar i stor omfattning saknas information om fartygstyp 
och last till de registrerade fartygen och positionerna. dessutom avslöjade 
beräkningar av distans och tid mellan observationer för enskilda fartyg att det 
förekommer uppenbart felaktiga positionsangivelser. Som helhet var dock aiSdata 
från 2013 av tillräckligt hög kvalitet för att kunna användas i havsmiljöarbetet. 
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fartyg från grå- och svartlistade nationer
en ruta på kartan blir svart om den besökts av minst ett 
fartyg från en svartlistad flaggstat. grå färg betyder att den 
inte besökts av fartyg från svartlistad flaggstat men av minst 
ett fartyg från grålistad flaggstat. 

fartyg från svartlistade nationer
en ruta på kartan blir svart om den minst 10 gånger besökts 
av fartyg från en svartlistad flaggstat.
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avverkad distans för fartyg från de flaggstater som hade störst trafik på östersjön och västerhavet under 2013.

  Under 2013 
var omkring 
2,9 procent 

av fartygen som 
trafikerade öster
sjön och västerhavet 
från länder som fått 
allvar liga anmärknin
gar och upptagits på 
den grå eller svarta 
listan.

”



8   Sjöfarten kring Sverige och deSS påverkan på havSmiljön

Även lite olja kan göra 
stor skada i havsmiljön
även små oljeutsläpp från fartyg kan 
få stora negativa effekter på havsmil-
jön. Hur stora effekterna blir beror 
på var och när utsläppen sker. bät-
tre rutiner och skärpt lagstiftning 
har lett till att mängden utsläppt olja 
har minskat under de senaste decen-
nierna. men antalet utsläpp är fort-
farande högt och illegala oljeutsläpp 
sker i stort sett dagligen runt Sveriges 
kuster.

När en stor oljetanker går på grund 
eller kolliderar kan tiotusentals ton 
olja läcka ut och orsaka långvariga 
skador på havsmiljön och naturresur
ser. Det enskilt största oljeutsläppet 
hittills i Östersjön är på 2 400 ton. 
Det finns dock en omfattande trafik i 
Östersjön med mycket stora oljetankers 
lastade med 100 000 ton olja eller mer. 
En framtida olycka med ett tankfar
tyg kan därför få genomgripande och 
långvariga konsekvenser för Sveriges 
havsområden. Fortfarande, 25 år efter 
olyckan med Exxon Valdez i Alaska, då 
omkring 40 000 ton olja läckte ut, har 
naturen inte återhämtat sig fullt ut. I 
Östersjön med dess låga vattenomsätt
ning skulle effekterna av en stor oljeka
tastrof finnas kvar i decennier.

nutida olyckor och rostande vrak 
Men stora utsläpp av olja kan också 
ske när andra fartyg än oljetankrar går 
på grund, kolliderar eller drabbas av 
haverier. Fartygsolyckor som leder till 
omfattande utsläpp av olja avsedd för 
fartygets egen drift är betydligt vanli
gare än olyckor med oljetankrar där last 
läcker ut. Många lastfartyg som trafike
rar Östersjön och Västerhavet har ofta 
1 000 ton olja eller mer i sina bränsletan
kar. Mellan 2004 och 2011 inträffade i 
genomsnitt 125 fartygsolyckor årligen 
i Östersjön inklusive Kattegatt av vilka 
i genomsnitt nio olyckor gav upphov 
till oljeutsläpp. År 2003 kolliderade 

till exempel bulkfartyget FuShan Hai 
med fartyget Gdynia vid Bornholm. 
FuShan Hai förliste och gav upphov 
till ett utsläpp av omkring 1 200 ton 
bunkerolja.

Förutom nutida olyckor kan hund
ratals delvis sönderrostade vrak runt 
Sveriges kuster från förra seklet utgöra 
potentiella miljöhot. Ett trettiotal vrak  
bedöms i dagsläget vara reella miljöhot 
som under perioder kan läcka olja till 
den omgivande havsmiljön.

många illegala utsläpp
Den vanligaste typen av synliga oljeut
släpp från fartyg runt Sveriges kuster är 
illegala utsläpp av olja eller oljeblandat 
vatten från maskinrum eller länsvat
tentankar. Mängden olja som släpps ut 
vid varje enskilt tillfälle är ofta under 
ett ton. Oljerester från fartyg ska enligt 
lag lämnas till uppsamlingsstationer i 

hamnar. Trots det upptäcker svenska  
kustbevakningen årligen ett par hundra 
illegala utsläpp i svenska havsområden. 
Mycket tyder dock på att mörkertalet 
är stort och att många utsläpp aldrig 
upptäcks av övervakningsflyg och 
satelliter. Ett stort antal oljeskadade sjö
fåglar upptäcks regelbundet längs till 
exempel Gotlands och Ölands kuster 
även när flyg och satellitövervakning 
inte registrerat några oljeutsläpp. 

Olika typer av olja kommer också 
ut i havsmiljön via till exempel farty
gens propellerhylsor eller från lagliga 
utsläpp av länsvatten. Länsvatten 
får släppas ut om det renats med en 
godkänd separator och oljehalten är 
lägre än 15 miljondelar. Utsläppen 
blandas snabbt med havsvattnet och 
ger därför inte upphov till någon synlig 
oljefilm på vattenytan. Den totala 
volymen olja som sprids i havsmiljön 

det europeiska alfågelbeståndet har drabbas hårt av de återkommande oljeutsläppen 
ute till havs. Även mindre oljefläckar i fjäderdräkten, här på fågelns buk, leder till att 
fågeln dör.     foto:  kjell larSSon
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via propellerhylsor är betydligt större 
än den volym som sprids via illegala 
utsläpp av till exempel oljerester från 
maskinrum. Tillsammans med andra 
större utsläpp från fartyg och de 
volymmässigt betydligt större utsläp
pen från diffusa landkällor, som till 
exempel förorenat dagvatten från 
städer, bidrar de många små utsläp
pen till förhöjda halter av giftiga kol
väten i vatten och sediment i svenska 
havsområden.

även lite olja skadar
Det vi i dagligt tal kallar olja är kemiskt 
sett en blandning av ett mycket stort 
antal olika kemiska substanser, främst 
olika typer av kolväten. Olika typer 
av olja har olika egenskaper, nedbryt
ningshastighet och giftighetsgrad. 
Tunna lätta oljor som till exempel 
dieselolja avdunstar eller blandar sig 

snabbare med vatten än tjocka och 
tunga oljor. Marina organismer är olika 
känsliga för olika typer av kolväten. Om 
marina organismer dessutom utsätts 
för flera olika stressfaktorer samtidigt, 
kan samspelseffekten, också kallad för 
cocktaileffekten, bli betydligt större än 
summan av effekterna av de enskilda 

faktorerna betraktade var för sig. Det 
är därför inte möjligt att med dagens 
kunskap förutsäga alla kort och lång
siktiga effekter av oljeutsläpp på den 
marina miljön på ett tillförlitligt sätt.

tiotusentals fåglar dör varje år
Undersökningar har visat att oljeut
släpp i marina miljöer kan ha såväl 
direkta dödliga effekter på djur och 
växter som indirekta effekter på bete
ende, immunsystem och reproduktions
förmåga. Operationella oljeutsläpp i 
de stora fartygsrutterna har under de 
senaste 20 åren dödat tiotusentals sjö
fåglar årligen i Östersjön. Den direkta 
effekten på sjöfåglar av de många, men 
volymsmässigt små oljeutsläppen, har 
hittills vida överstigit effekten av de 
relativt få större oljeutsläppen i svenska 
havsområden. 

Nya studier har visat att även 
mycket låga koncentrationer av olja 
i havsvatten, det vill säga koncentra
tioner runt några få miljondelar olja, 
kan påverka basala delar i det marina 
ekosystemet. När planktonsamhällen i 
den övre vattenmassan utsätts för låga 
halter av olja kan både artsamman
sättningen förändras och tillväxten 
minska. Liknande effekter har också 
synts i experiment med små botten
levande organismer, så kallad meio
fauna, samt med mikroorganismer i 
sediment. Det finns därför mycket som 
tyder på att det inte finns något tydligt 
gränsvärde, det vill säga en viss kon
centration, under vilken man säkert 
kan säga att olja inte har någon effekt 
på marina ekosystem.

text: kjell larsson Sjö farts högskolan, 
linnéuniversitetet och ida-maja 
Hassellöv chalmers tekniska högskola

illegala oljeutsläpp i östersjön och kattegatt

okänd volym: 251

100 m3: 5

10100 m3: 50

110 m3: 342

01 m3: 2647 

oljeutsläppens volym och antal

geografisk fördelning över upptäckta oljeutsläpp mellan 1998 och 2012. 
    kÄlla:helcom

mycket  
tyder på att 

mörker talet är 
stort och att mån
ga utsläpp aldrig 
upptäcks av  
övervakningsflyg 
och satelliter.

”
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när avloppsvatten från sjöfarten 
släpps ut i havet påverkar det mil-
jön negativt genom att bakterier 
sprid och näringsämnen kommer ut 
i havet. utsläppen är koncentrerade 
till farleder och hamnar och där kan 
effekterna vara tydliga, även om ut-
släppen är små i förhållande till de 
totala utsläppen till havet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 149 119 117

antal miljoner färje     passagerare  
i östersjöområdets hamnar

hamnarna rustas för 
fartygens avloppsvatten

 

de största 
mängder

na avloppsvatten 
kommer från den 
intensiva passa
gerartrafiken på 
östersjön. 

”
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hamnar har mängdet mottaget toalet
tavfall dock fluktuerat starkt, medan 
det tycks ha ökat mer kontinuerligt i 
större passagerarhamnar i utlandet, 
som Helsingfors.

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

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

utbyte av erfarenheter och goda 
exempel.

text: Stefan anderberg, linköpings 
universitet.

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

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

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

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

utsläpp av kväve och fosfor till östersjön
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när djur och växter sätter sig fast på 
ett fartygsskrov hindras framfarten 
och det går åt mer bränsle. för att 
undvika påväxt används bottenfärg-
er med olika typer av bekämpnings-
medel. men gifteffekten stannar inte 
vid skrovet, utan bekämpnings medel 
läcker ut i havsmiljön där de kan  
orsaka stor skada.

Det räcker med ett tunt lager av mikro
organismer på skrovet för att ett fartygs 
hastighet ska minska med fyra procent. 
För ett fartyg beväxt av havstulpaner 
kan hastigheten minska med så mycket 
som elva procent. Ska farten ändå 
behållas går det åt mer bränsle med 
ökade avgasutsläpp som följd. En annan 
miljörisk med påväxt av växter och djur 
är att främmande arter kan spridas 
mellan olika geografiska områden. 

Bottenfärger verkar genom att 
kontinuerligt släppa ifrån sig ämnen 
som är giftiga för marina organismer. 
Vattenmiljön närmast skrovet blir då 
så ogästvänlig att djur och växter inte 
kan leva där. Men de giftiga ämnena 
stannar dessvärre inte vid skrovet utan 
sprids i den marina miljön där de kan 
påverka ekosystemet. 

Bekämpningsmedlet TBT var 
tidigare vanligt i bottenfärger, men 
det finns numera ett globalt förbud 
som gjort att användningen minskat 
betydligt. TBT är ett av de giftigaste 
ämnena som har släpps ut i den 
marina miljön och det finns doku
menterade negativa effekter på flera 
olika organismer, från bakterier och 
mikroalger till fiskar och däggdjur. 
De storskaliga ekologiska effekterna 
på ostron och snäckor är tydliga. Till 
exempel är TBT den troliga orsaken till 
att purpursnäckan näst intill försvun
nit från svenska vatten.

regelbundna mätningar saknas
Idag är TBT i bottenfärger ersatt av 
andra bekämpningsmedel, där det 
vanligaste är koppar. Även om effekter 
av dessa ämnen är kända på enskilda 

arter, är kunskap om hur de påverkar 
det marina ekosystemet på en större 
skala mer begränsad. Till skillnad från 
TBT görs heller inga regelbundna mät
ningar av dessa ämnen i den marina 
miljön. Enligt Osparkommissionen 
uppskattas sjöfarten på Nordsjön totalt 
släppa ifrån sig tiotals ton koppar 
årligen genom läckage från botten
färger. Man vet från laboratoriestudier 
att större mängder koppar är giftigt 
för många olika organismer, men vad 

utsläppen får för konsekvenser i eko
systemet är ännu okänt. 

Giftigast nymålad
En bottenfärg släpper ifrån sig mest 
bekämpningsmedel när den är precis 
nymålad, men fortsätter sedan att 
släppa giftiga ämnen under hela 
färgens livstid. Vad man kunnat konsta
tera är att högst halter bekämpnings
medel återfinns i områden med hög far
tygstrafik, så som farleder och hamnar.

Giftiga bottenfärger skadar     flora och fauna i havet

Beväxning på fartygsskrov skapar problem då den minskar fartygets hastighet och sprider 
främmande arter mellan olika farvatten. havstulpaner anses vara det största problemet då 
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I studier av TBT har man kunnat se 
att effekter på det marina livet avtar 
inom 600 till 1 200 meter från en punkt
källa, under förutsättning att inga andra 
diffusa källor förekommer. Även för 
andra bekämpningsmedel förekommer 
gradienter med avtagande koncentra
tioner ut från högbelastade områden.  
Däremot varierar det hur snabbt kon
centrationen avtar, beroende på ämnets 
kemiska egenskaper, strömförhållande 
och sedimenttyp på den aktuella platsen.

Sedan 2008 finns det ett interna
tionellt förbud mot TBT genom IMO
konventionen om kontroll av skadliga 
antifoulingsystem, AFSkonventionen. 
Fram till 31 maj 2014 var det 68 länder, 
vilket motsvarar 83 procent av världs
tonnaget, som hade ratificerat konven
tionen. Det är bara de länder som rati
ficerat konventionen som är bundna att 
följa den. Sedan 2008 är det förbjudet 
för alla fartyg behandlade med TBT 
att angöra hamnar inom EU. I svenska 
vatten är bara ett fåtal bekämpningsme
del godkända för användning i botten
färger, och reglerna skiljer sig mellan 
öst och västkusten. Inga bottenfärger 
som innehåller bekämpnings medel 
är godkända för sjöfart på Bottniska 
viken, men det är tveksamt om detta 
efterlevs.

nedbrytningstiden varierar
Det bästa vore naturligtvis om man 
kunde övergå till tekniker helt fria från 
bekämpningsmedel för att hålla påväx
ten borta från skroven. Men även om det 
idag infördes totalförbud mot bekämp
ningsmedel i bottenfärger skulle pro
blemet i den marina miljön finnas kvar 
under lång tid. De flesta bekämpnings
medel som används är nedbrytnings
bara även om nedbrytningstiden varie
rar. Att TBT fortfarande orsakar skada 
tror man bland annat beror på dess 
långa halveringstid i sediment som kan 
vara upp till flera år. Även koppar, som 
idag är det vanligaste bekämpningsmed
let, lagras i den marina miljön. 

Trots försöken att minska  be    last
ningen på miljön från farliga ämnen, 
hittar man längs den svenska kusten 
bekämpningsmedel från bottenfärger 
som är förbjudna att använda i Sverige. 
Sannolikt kommer de från besökande 
båtar. Inom den kommersiella fartygs
trafiken som trafikerar svenska vatten 
är en dryg tredjedel av fartygen flag
gade utanför Europa, visar AISdata för 
2013), och förutom förbudet mot TBT 
finns det ingen internationell reglering 
om vilka bekämpningsämnen som får 
användas i bottenfärger. Det är med 
andra ord svårt att genom nationell 
och europeisk lagstiftning reglera vad 
som faktiskt släpps ut i våra hav. För att 
minska belastningen av bekämpnings
medel från bottenfärger behövs globala 
överenskommelser och övervakning.

text: ida Wendt, Umeå universitet och 
havsmiljöinstitutet 

Giftiga bottenfärger skadar     flora och fauna i havet

fakta • regler för bottenfärger i Sverige och eU
• Ämnen som är godkända att måla svenskflaggade fartyg med är olika 
former av koppar, zink och kopparpyrition samt 4,5diklor2noktyl4
isotiazolin3on. olika regler gäller för västerhavet och östersjön och i 
dagsläget är inga produkter godkända att använda på skrov i Bottniska 
viken.
• Den europeiska biocidförordningen (regulation (EU) No 528/2012) reglerar 
vilka bekämpningsmedel som är tillåtna i bottenfärger inom eU.
• Kontroll att AFS-konventionen efterföljs görs av Transportstyrelsen på alla 
svenskflaggade fartyg och på cirka 25 procent av alla icke svenskflaggade 
fartyg som anlöper svenska hamnar. 

de både kan orsaka skada på skrovet och är svåra att 
få bort.             foto: ida wendt

Även om det 
idag infördes 

totalförbud mot 
bekämpnings medel 
i bottenfärger 
skulle problemet  
i den marina miljön 
finnas kvar under 
lång tid. 

”
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för många fiskarter har ljud stor 
betydelse och både beteende och 
kommunikation kan störas av buller. 
i vatten sprids ljudet snabbt och far-
tygsbuller kan höras i hela östersjön. 
Sjöfarten står för den största delen 
av det mänskligt skapade undervat-
tensbullret, men det finns sätt att 
minska det.

I Östersjön är mer än 2 000 fartyg stän
digt till sjöss. Strax öster om Ölands 
södra udde passerar 34 000 fartyg varje 
år. Det motsvarar ungefär fyra fartyg 
per timme. Den täta fartygstrafiken gör 
att stora områden är utsatta för ett stän
digt undervattensbuller. I stort sett kan 
undervattensbuller från fartygstrafiken 
höras i hela Östersjön på grund av de 
speciella omständigheter som råder för 
ljud under ytan. 

Var man än mäter i världshaven 
dominerar ljud från fartygstrafiken i 
frekvensintervallet 100 till 1 000 Hz. 
I alla hav är dämpningen av lågfrek
venta ljud låg. I grunda vatten som 
Östersjön breder ljudet ut sig mellan 
botten och ytan och i de stora haven 
finns en ständigt närvarande ljudkanal. 
Sammantaget blir resultatet att ljudet 
transporteras långa sträckor. Eftersom 
ljud däremot överförs dåligt från vatten 
till luft är vi människor sällan uppmärk
samma på allt det ljud som pågår under 
ytan. 

ljud viktigt för fiskars orientering
Fartyg genererar höga bullernivåer av 
lågfrekvent ljud som överlappar med 
fiskars hörselområde på mellan 100 och 
500 Hz. Alla fiskar som har studerats 
hittills har möjlighet att höra ljud, även 
om arterna varierar i sin känslighet. 
Vilket spektrum de hör inom skiljer sig 
också åt. I havens mörka miljö är ljud av 
kritisk betydelse för många fiskarters 
liv. Bland annat är ljudet viktigt för att 
kommunicera, undvika rovfiskar, finna 

byte, lära sig om den omgivande miljön 
och orientera sig. 

Flera studier visar att fartygsbuller 
kan ändra det naturliga beteendet hos 
enskilda fiskar. En typ av reaktion är 
ökad stress, som om den blir långvarig 
kan ge negativa effekter. Studier har 
även visat att fiskyngel som har utsatts 
för buller får en långsammare tillväxt. 
Därmed blir de utsatta för predatorer 
under en längre tid. Fisk kan också 
ändra sitt naturliga rörelsemönster, till 
exempel genom att fisken flyr området 
eller ändrar sitt rörelsemönster. 

Genom den ökade stressen uppkom
mer en påtvingad energiförlust som 
fisken måste kompensera för. Fiskens 
reaktion beror på många olika faktorer 
så som art, område, årstid och ålder. 
Under vissa delar av året kan exem
pelvis attraktionen till ett område vara 
starkare än driften att fly, medan det 
motsatta förhållandet gäller vid andra 
delar av året. 

Undervattensbuller kan också störa 
fiskars egen akustiska kommunikation. 
Till exempel har både strömming och 

skarpsill förmåga att avge ljud. Den 
exakta funktionen av de ljud som fiskar 
generar har bara klarlagts i enstaka fall. 
Det vanligaste kända tillfället när fisk 
producerar ljud är när de samlas för lek 
och parning. 

Torsk är en art där ljud har en viktig 
funktion vid lek. Den akustiska kom
munikationen som föregår befrukt
ningen kan störas av överröstande 
fartyg. Följden blir en mindre lyckad 
befruktning. På individnivå kan fiskar 
med hjälp av ljud attrahera partner 
till en plats för lek och romläggning. 
Även vid aggressioner använder flera 
fiskarter ljud. Då mycket lite är känt om 

Buller stör fiskarnas 
naturliga beteende

i torskens parningslek spelar den akustiska kommunikation en viktig roll. om lekens 
ljud överröstas av buller från fartyg, kan konsekvensen bli en misslyckad befruktning. 
    foto: peter Sigray

Studier har 
även visat att 

fiskyngel som har 
utsatts för buller 
får en långsam
mare tillväxt.
”
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hur fiskar kommunicerar, är det svårt 
att bedöma hur mycket som sjöfartens 
ljud stör, eller maskerar, fiskars kom
munikation och vilka effekter det får 
för dem.  

ekoloden överlappar klickljud
Även marina däggdjur, såsom säl och 
tumlare, har mycket utvecklad hörsel 
och kommunicerar med komplexa ljud 
sinsemellan. Tumlare har extremt bra 
hörsel mellan 10 och 160 KHz. De kom
municerar genom klickljud med hög 
frekvens vilket sprids på relativt korta 
avstånd (mindre än 1 km). Klickljud 
används även för att tumlaren ska 
orientera sig – de lyssnar efter ekot.

Mycket lite är känt om tumla
res reaktioner på ljud från sjöfarten. 
Eftersom fartygsljud inte överlappar 
de frekvenser som tumlare avger är 
det inte troligt att den interna kom
munikationen störs, men det kan ändå 
störa djuren, som reagerar genom att 
ta till flykt för att undvika fartygen. 
Däremot överlappar djupekoloden som 
är monterade på fartyg och fritidsbåtar 

med tumlarens klickljud. Forskare har 
föreslagit att användandet av djupeko
lod som interfererar med tumlare skall 
begränsas alternativt att frekvensen 
skiftas över tumlarens hörselgräns. 

För sälar däremot är läget annor
lunda. Sälar kommunicerar genom att 
grymta och skälla, vilket sker på frek
venser av samma nivå som fartygsbul
ler. Det är därmed stor risk för mask
ning (störning) av kommunikationen. 
Det är främst vid parning som ljuden 
används i kommunikation mellan hane 
och hona. I vilken mån som kommuni
kationen störs av fartygsbuller beror 
på hur nära parningsområdena som 
fartygen passerar. Men ännu är inte 
så mycket känt om sälars ljud eller var 
parningen sker.

 forskning för bättre teknik
Forskning pågår för att ta reda på hur 
mycket ljud fartygen genererar och 
hur ljudbilden ändras med tiden. Man 
försöker bland annat skapa ljudkartor 
för hela Östersjön vilka beskiver ljudets 
utbredning i havet över rum och tid. 

Forskning pågår även för att genom 
bättre teknik, bland annat för propell
rar, minska bullret. 

Sjöfarten kan redan idag minska 
sitt buller genom ett antal åtgärder. 
Propellerns stigning bör alltid vara 
ställd för optimal drift eftersom rätt 
vinkel ger mindre buller. Fartygen kan 
även, i den mån det är möjligt, hålla 
sig till fartygslederna och därigenom 
begränsa bullret till specifika områden. 
Framtida fartyg kan tillverkas så att 
de ger ifrån sig mindre buller. Teknik 
finns tillgänglig och används för mili
tära fartyg men även civilt pågår flera 
utvecklingsprojekt. 

text: peter Sigray och  mathias 
andersson totalförsvarets 
forskningsinstitut, foi.

läS mer • havsbuller 
www.BiaSproject.eu 
www.aquo.eu
www.sonicproject.eu

Buller från fartyg kan höras i nästan hela östersjön. men hur mycket ljud tål havsmiljön och hur påverkas fiskar och andra djur som 
bor i havet? det är några viktiga frågor för sjöfarten, som står för den största delen av det mänskligt skapade undervattensbullret.

foto: iStock photo
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Stora volymer barlastvatten flyt-
tas ständigt över världshaven. med 
barlastvattnet kan tidiga stadier av 
havslevande växter och djur för flyttas 
mellan olika havsområden. de främ-
mande organismerna kan rubba bal-
ansen i de marina ekosystemen och 
saneringsarbetet kan betyda höga 
kost nader för samhället.

Sjöfart är den största källan till för
flyttning av organismer mellan marina 
ekosystem, så även i Östersjön och 
Västerhavet. Då sjötransporterna blivit 
fler samtidigt som fartygen blivit större 
och snabbare, har mängden barlast
vatten och hastigheten med vilken det 
transporteras ökat de senaste decen
nierna. Fler marina organismer förflyt
tas därigenom snabbare över naturliga 
barriärer som till exempel över Atlanten 
eller genom starka vattenströmmar, där 
de normalt inte skulle kunna ta sig fram 
själva utan transporthjälp.

Fartyg behöver barlast för att behålla 
sin stabilitet och för att kunna framfö
ras på ett säkert sätt även med lite eller 
ingen last. På 1800talet användes 
stenar och tunga föremål som barlast 
men numera används istället vatten. 
När fartyget lossar sin last tas barlast
vatten in och när fartyget lastas släpps 
barlastvatten ut. Mängden barlastvat
ten som används varierar beroende på 
fartygstyp från några hundra liter till 
över tiotusen ton per fartyg. De fartyg 
som transporterar mest barlastvatten är 
oljetankrar och bulkfartyg som fraktar 
till exempel kol, järn och spannmål. 
Även andra fartyg som container, 
RoRo kemikalie och gastankfartyg 
samt färjor använder barlastvatten, 
men i mindre volymer. 

Små och unga fripassagerare
I barlastvattentankarna kan mikro
skopiska alger följa med och den första 
observationen av en främmande mikro
alg gjordes i början av 1900talet. Då 
hittades stora mängder av en asiatisk 
växtplanktonart i Nordsjön. Mikroalger 
kan filtreras upp av skaldjur och om 
mikroalgerna producerar gift så kan 

det föras vidare till skaldjuren och vid 
konsumtion påverka människors hälsa. 

Större alger och djur kan fraktas 
med barlastvattnet då de är i sina 
tidiga och små stadier. Till de senare 
invasionerna i Nordsjön och Östersjön 
hör ullhandskrabba från Asien och 
svartmunnad smörbult från Kaspiska 
havet. Fynd av den kinesiska ullhands
krabban har gjorts längs svenska 
kusten och i Vänern och Mälaren. Även 
om krabban anses vara en delikatess i 

visa delar av världen är den samtidigt 
känd för att föra med sig parasiter som 
kan påverka flera arter i näringsked
jan. Den kan också förstöra fiskenät 
och gräva i sediment med ökad erosion 
som följd. 

aggressiv men dålig simmare
Utbredningen av svartmunnad smör
bult har de senaste åren ökat längs 
Sveriges kuster. Svartmunnad smör
bult är revirhävdande och aggressiv mot 

Främmande arter kan rubba    balansen i ekosystemen

den kinesiska ullhandskrabban har hittats i bland annat östersjön och nordsjön. krabban betraktas                             som en delikates men orsakar problem i form av trasiga fiskenät och spridning av parasiter.                  foto: marcUS drotz
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andra fiskar. Lokalt, som till exempel 
i Gdanskbukten, tror man att arten 
kan påverka inhemska fiskar, som 
den kommersiellt viktiga flundran, 
negativt. Svartmunnad smörbult är en 
dålig simmare och under sin livstid tar 
den sig endast ett par kilometer. Det är 
därför inte troligt att den svartmun
nade smörbulten spridit sig på egen 
hand mellan de olika områden där den 
hittats. 

Havstulpaner och musslor är 

fastsittande djur men har frisim
mande larver. Larverna kan följa med 
i barlastvatten och de vuxna djuren 
kan även spridas fastsittande på far
tygsskrov. Larver från havstulpaner och 
musslor fäster sig på första tillgängliga 
yta, som till exempel båtskrov eller 
kylvattenintag. 

Att hålla rent dessa ytor är både 
arbetsamt och förknippat med stora 
kostnader, och det påverkar också 
miljön. 

Främmande arter kan rubba    balansen i ekosystemen

den kinesiska ullhandskrabban har hittats i bland annat östersjön och nordsjön. krabban betraktas                             som en delikates men orsakar problem i form av trasiga fiskenät och spridning av parasiter.                  foto: marcUS drotz

fler marina 
organismer 

förflyttas snabbare 
över naturliga bar
riärer där de inte 
skulle kunna ta sig 
fram själva utan 
transporthjälp.

”
www
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den svartmunnade smörbulten har under senare år ökat utmed sveriges kuster. arten är aggressiv mot andra fiskar och påverkar 
bestånden av exempelvis tånglake och andra fiskarter.                  foto: rickard gUStafSSon

   Slät havstulpan är en art som 
introducerades med fartyg från Nord
amerika på 1800talet. Havstulpanen 
är den vanligaste och besvärligaste 
påväxten på båtskrov i svenska vatten. 
Den totala kostnaden per år för denna 
art har uppskattats till mellan 200 till 
400 miljoner kronor bara i Sverige. 
Största delen av summan är kostnader 
för antifoulingfärger på fritidsbåtar och 
handelssjöfart. Färgerna förhindrar 
att havstulpaner sätter sig på skroven, 
vilket annars skulle ökat fartygets mot
stånd i vattnet och ge högre bränsleför
brukning. I uppskattningen ingår också 
kostnader för rengöring av kylvatten
intag vid kärnkraftverk.

förebyggande arbete behövs
När organismer släpps ut med barlast
vattnet är det framför allt deras tolerans 
för salthalt och temperatur som avgör 
om de kan etablera sig i ett område. 
Vidare är det arter som är allätare och 
har stor reproduktionsförmåga som 
snabbt kan växa till och förekomma i 
stora mängder. 

När en ny art väl kommit till våra 

vatten är de mycket svåra att komma åt 
problemet. Syftet med det kommande 
regelverket kring barlastvattenhante
ring är just att minska förflyttningen 
av arter. Barlastvattenkonventionen 
u nder I nter nat iona l  Ma r it i me 
Organization, IMO, antogs 2004 och 
innebär att fartyg måste behandla sitt 
barlastvatten med en metod som god
känts av IMO för att förhindra sprid
ning av marina arter. Konventionen 
är antagen men kommer först att 
träda i kraft när minst 30 stater som 
tillsammans utgör minst 35 procent 

av värdshandelstonnaget har skrivit 
under. Fram till 31 maj 2014 hade 40 
stater skrivit under vilket motsvarar 
drygt 30 procent av värdshandelston
naget. Kravet för antal länder är alltså 
uppfyllt men inte tonnagekravet. 

Svårt installera i äldre fartyg
Det finns ett trettiotal godkända 
reningsutrustningar för barlastvat
ten på marknaden och de vanligaste 
metoderna är filtrering i kombination 
med UVljusbehandling. Priset för en 
reningsutrustning är omkring en miljon 
USdollar, där priset varierar för typ av 
system och storlek på fartyg. Till detta 
kommer kostnader för installation och 
drift av systemet. Att installera renings
system i nybyggen av fartyg, där det 
planerats in från början, är ingen stor 
utmaning. Det kan det däremot vara 
att installera utrustningar i efterhand i 
äldre fartyg där maskinrummen inte är 
planerade för detta. 

text:  lena Granhag, chalmers tekniska 
högskola och erland lettevall, havs 
och vattenmyndigheten.

den totala 
kostnaden 

per år för slät 
havstulpan har 
uppskattats till 
mellan 200 till 400 
miljoner kronor 
bara i Sverige.

”
www
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Sjöfartens utsläpp av koldioxid är 
låga jämfört med andra transport-
slag sett till mängden transporterat 
gods. i dagsläget bidrar sjöfarten 
med omkring tre procent av de globa-
la utsläppen, men det finns en risk att 
andelen kommer att öka med växan-
de trafik och minskande utsläpp från 
andra sektorer.
 
Koldioxid (CO2) är den viktigaste 
faktorn bakom den globala uppvärm
ningen och sedan tidigt 2000tal har 
även dess betydelse för global havsför
surning uppmärksammats. Koldioxid 
bildas vid all förbränning av bränslen 
som innehåller kol, och utsläppen är 
direkt proportionella mot bränslekon
sumtionen. Man brukar skilja på fossilt 
koldioxid, som bildas vid förbränning 
av fossila bränslen som mineralolja och 
kol, och biogent koldioxid, som kommer 
från förbränning av biomassa. Eftersom 
biomassan hela tiden återbildas är det 
endast den fossila delen som ger bidrar 
till att koldioxidhalterna i atmosfären 
ökar och det har ingen betydelse var 
i världen utsläppen sker. De globala 
utsläppen av koldioxid från sjöfarten är 
ungefär lika stora som de som kommer 
från flyget och motsvarar omkring en 
femtedel av vägtransporternas utsläpp.

lägre fart ger mindre utsläpp
Ett fartygs bränsleförbrukning påver
kas av dess storlek, fartygstyp och fart. 
I Östersjön är färjor den fartygstyp som 
har högst totala koldioxidutsläpp, följt 
av tankfartyg. Om man istället betrak
tar utsläppen av kol dioxid i relation 
till mängden gods som transporteras, 
ofta uttryckt som gram koldioxid per 
tonkm, får man istället lägst värden för 
tankfartyg och torrlastfartyg och högst 
värden för färjor och RoRofartyg. 
Tankfartyg är alltså generellt bränsle
effektiva, men den stora mängden 
tankfartyg gör att koldioxidutsläppen 
från den fartygskategorin trots det blir 

stor. Den allra enklaste åtgärden för att 
minska sjöfartens utsläpp av koldioxid 
är att minska fartygens fart. Det kan 
snabbt få stort genomslag på bränsleför
brukningen och samtidigt innebär det 
minskade utsläpp av andra ämnen som 
kväveoxider och svaveldioxid. 

Höga kostnader driver utvecklingen
För att mer långsiktigt minska sjöfar
tens utsläpp av koldioxid, eller i alla fall 
bromsa ökningen, kan man antingen gå 
över till biobränslen eller arbeta med 
bränsleeffektivisering. Det finns ett 
stort antal biobaserade bränslen som 
biogas, biogena alkoholer, syntetisk 
diesel, biooljor med mera, som skulle 
kunna användas av sjöfarten i fram
tiden. Det som främst motverkar en 
sådan utveckling är tillgång och pris. 

Under de senaste åren har arbetet 
med bränsleeffektivisering tagit fart. 
Främst har det skett genom förbätt
rad design av fartygen. Utvecklingen 
drivs på både av höga bränslekostna
der och av Energy Efficiency Design 
Index, ett regelverk som införts av IMO, 

International Maritime Organization.  
Regelverket kräver alltmer bränsle
effektiva fartyg i framtiden. 

koldioxid ökar försurningen
De ökande halterna av koldioxid i atmos
fären påverkar även havet, som har en 
reglerande funktion av koldioxid halten 
i atmosfären. När halten stiger i atmos
fären kommer mer koldioxid att lösa 
sig i havsvattnet vilket leder till att den 
jämvikt som kallas karbonatsystemet 
förskjuts så att surgörande vätejoner 
(H+) frigörs och pH sjunker. 

Sedan 1970talet har försurningen av 
sjöar och vattendrag uppmärksammats, 
speciellt i områden som Skandinavien 
med sur granitberggrund. I områden 
med kalkrik berggrund finns en högre 
naturlig buffertkapacitet, det vill säga en 
förmåga att motstå försurning. På lik
nande sätt har havets naturliga buffert
kapacitet ansetts vara så omfattande att 
havsförsurning inte skulle vara något 
problem. Den uppfattningen har dock 
ändrats under senare år och numera 
anses det att en högre koldioxidhalt i 
atmosfären försurar havet. Trots den 
nya kunskapen omfattar det nationella 
miljömålet ”Bara naturlig försurning” 
fortfarande inte havsförsurning.

För kalkinlagrande marina orga
nismer, såsom musslor, sjöborrar och 
koraller, kan försurningen innebära 
att de får svårare att bilda sina skal och 
skelett. Märkligt nog kan relativt när
besläktade arter, exempelvis olika arter 
av sjöborrar, reagera olika på försur
ningen; kanske gynnas vissa arter på 
bekostnad av andra. Faktum kvarstår 
dock: Mänskligheten genomför genom 
sina enorma koldioxidutsläpp just nu 
ett gigantiskt biogeokemiskt experi
ment som ingen vet vad det kommer 
att leda till.

text: erik fridell ivl Svenska 
miljöinstitutet ida-maja Hassellöv 
chalmers tekniska högskola

farten viktig faktor för att 
minska koldioxidutsläppen 

Utsläpp av koldioxid bidrar till ökad 
försurning i havet. en vuxen blåmussla 
i östersjön klarar försurningen ganska 
bra medan dess larver, enligt pågågnde 
forskning, verkar vara känsligare.        
  foto: Stock.xchng
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ett av de största hoten mot östersjöns 
havsmiljö är övergödning av kväve 
och fosfor. övergödningen leder i sin 
tur till syrebrist, döda bottnar och ett 
rubbat ekosystem. även om sjöfartens 
utsläpp inte är den största bidragande 
faktorn, behöver åtgärder vidtas för 
att förhindra en dramatisk ökning i 
takt med att trafiken på haven tilltar.

Kväveoxider, NOX, är summan av 
kväve monoxid, NO och kvävedioxid, 
NO2.  Kväveoxider släpps ut i relativt 
stora mängder från fartygsmotorer och 
bidrar till både försurning och övergöd
ning. Det bidrar också till problem med 
höga partikelhalter i luft. Kväveoxider 
bildas i förbränningsmotorer vid höga 
temperaturer och högt tryck, främst via 
reaktioner mellan syre och kväve från 
luften. Hur mycket kväveoxider som 
släpps ut, eller emitteras, beror på vilket 
bränsle som används, motortyp och om 
det finns emissionsreningsutrustning 
installerad. 

utsläpp från sjöfarten ökar
I Östersjön och Kattegatt släppte sjö
farten ut 370 000 ton kväveoxider till 
luft under 2012; som en jämförelse 
är de totala landbaserade utsläppen i 
Sverige 145 000 ton per år. Av sjöfar
tens emissioner deponeras omkring 
en tiondel i Östersjön och Kattegatt 
och av resten faller det mesta ner över 
land. Färjor och tankfartyg står för 

de största utsläppen av kväve oxider. 
Utsläppen av kväveoxider från sjöfar
ten i Europa ökar, och det finns en oro 
att de kommer att vara större än kvä
veoxidutsläppen från alla landkällor 
tillsammans inom ett tiotal år. 

Tillåtna emissioner av kväveoxider 
från fartygsmotorer regleras av IMO, 
International Maritime Organization.  
De första reglerna, Tier 1, gäller för 
fartyg byggda efter år 2000 och nästa 
steg, Tier 2, gäller för fartyg från 2011. 
Dessa regler är dock mycket tillåtande 
om man jämför med reglerna för andra 
typer av dieselmotorer. Det finns även 
en betydligt strängare Tier 3, vilken 
kommer att gälla i speciella emissions
kontrollzoner. Det har diskuterats länge 
att göra Östersjön till en sådan zon men 
i dagsläget har länderna runt Östersjön 
inte kunnat enas om detta. En liknande 
situation gäller för Nordsjön.

rabatt för lägre utsläpp
I Sverige finns sedan många år ett 
system med rabatt på farledsavgift och 
hamnavgifter för fartyg som har låga 
utsläpp av kväveoxider. Detta har varit 
viktigt för utvecklingen av emissionsre
ningsteknik, vilket gör att det nu finns 
fungerande metoder att rena utsläppen.

Kväveoxider kan renas effektivt 
med efterbehandlingsteknik (SCR) 
och till en del med olika motoråtgär
der. Emissionerna av kväveoxider går 
även ner kraftigt om fartyget drivs 

med förvätskad naturgas, LNG. Det 
finns idag ett fyrtio tal fartyg med SCR 
i Östersjön och ett fåtal LNGfartyg.

På samma sätt som svavel oxider 
omvandlas till svavelsyra när de 
kommer i kontakt med vatten i atmosfä
ren, omvandlas kväveoxider till salpe
tersyra, som sedan faller ned över land 
och hav i form av surt regn. Till skillnad 
från svavel är kväve ett begränsande 
näringsämne i havet. Det innebär att 
tillsatt kväve kan det bidra till att sti
mulera algblomning. Bidraget från sjö
fartens utsläpp av kväveoxider till den 
totala tillförseln av oorganiskt kväve i 
Östersjöområdet uppskattas vara några 
procent. 

Svårt bedöma effekter
På grund av sin roll som möjligt 
begränsande näringsämne är effekten 
av nedfall av luftburna kväveoxider i 
havsmiljön svårare att bedöma. Det kan 
ha dels en försurande, dels en gödande 
effekt. Det finns mycket forskning gjord 
kring övergödning av kväve i Östersjön, 
där man exempelvis efterliknat tillför
sel av kväve från avrinning från jord
bruk i form av tillsats av löst oorganiskt 
kväve. Däremot finns det mindre forsk
ning på försurningsaspekten av nedfall 
av kväveoxider i havet.

text: erik fridell, ivl Svenska 
miljöinstitutet ida-maja Hassellöv, 
chalmers tekniska högskola.

oroande prognos för  
utsläpp av kväveoxider

Om inte åtgärder vidtas det finns det en risk att kväveoxidutsläppen från 
Europas sjöfart kommer att vara större än utsläppen från alla landkällor 
tillsammans inom ett tiotal år, menar forskare.   FOtO: stOck.xchng
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i början av 2000-talet beräknades att 
sjöfartens utsläpp av svaveloxider 
snart skulle överstiga summan av alla 
landbaserade utsläpp av svaveloxider 
i europa. för landkällor hade man se-
dan 1970-talet arbetat för att minska 
dessa utsläpp men regleringen av sjö-
farten släpade efter. nu väntar kraft-
igt skärpa krav på hur mycket svavel 
fartygens bränsle ska få innehålla.

Vid förbränning av bränslen som 
innehåller svavel bildas svaveloxider, 
till största delen svaveldioxid, SO2. Hur 
mycket svaveldioxid som släpps ut från 
ett fartyg beror på mängden bränsle 
som används och på svavelhalten i 
bränslet. Utsläpp av svaveldioxid bidrar 
till försurning och till hälsorisker via 
bildandet av partiklar i atmosfären. 

I sjöfarten används sedan f lera 
decennier mest tung eldningsolja som 
kan ha mycket höga svavelhalter, van
ligen två till tre procent, vilket har 
medfört att sjöfarten är en relativt 
stor källa till utsläpp av svaveldioxid. 
Östersjön, liksom Nordsjön, är dock 
en svavelemissionskontrollzon vilket 
innebär att svavelhalten i bränslet får 
vara högst 1 procent och från första 
januari 2015 högst 0,1 procent. För 
fartyg som ligger vid kaj gäller högst 
0,1 procent sedan 2010. Den hårdaste 
gränsen för svavelhalt i fartygsbränsle, 
0,1 procent, är fortfarande hundra 
gånger högre än vad som i dag är till
låtet för lastbilar.

kraftig minskning väntas 2015
Utsläppen av svaveldioxid från sjöfar
ten i Östersjön var omkring 84 000 ton 
under 2012. Största delen av utsläppen 
kom från färjor och tankfartyg. Som en 
följd av regleringarna av svavelhalten 
kommer utsläppen att minska kraf
tigt 2015. För att klara svavelkraven 
kommer fartygen att behöva gå över 
från tung eldningsolja till ett diesellik
nande bränsle eller till andra bränslen 

som förvätskad naturgas (LNG) eller 
metanol. Det finns även möjlighet att 
rena rökgaserna från svaveldioxid 
med skrubberteknik. Det finns olika 
typer av skrubber och den enklaste är 
en så kallad öppen havsvattenskrub
ber, där avgaserna ”tvättas” i en fin 
spray av havsvatten som sedan släpps 
tillbaka i havet. I havsvattenskrub
bern utnyttjar man att svaveldioxid 
löser sig väldigt lätt i havsvatten och 
slutprodukten i havsvattnet blir sulfat  
(SO4

2–), vilket det naturligt finns mycket 
av i havsvattnet. 

Havet blir surare
Svavlet i sig är alltså inget större 
problem för havsmiljön, men under de 
kemiska reaktioner som till slut bildar 
sulfat frigörs två vätejoner (H+). Detta 
kommer att leda till att pH sjunker och 
havet blir surare. För havsmiljön innebär 
användandet av havsvattenskrubbrar 
att försurningseffekterna koncentreras 
till ett mer avgränsat område än om man 
först släpper ut avgaserna till luften och 
att de sedan faller ned med regn över ett 
större område. 

Användning av skrubber gör det 
möjligt att fortsätta att använda hög
svavliga bränslen, då utsläppen till luft 
stannar under det framtida maximalt 
tillåtna värdet. Men mängden syra 
som överförs till vattnet kan alltså bli 
högre än vad som maximalt kan tänkas 
nå havsvattnet med dagens gräns på 
1 procent. Det finns också en risk att 
man tvättar ut andra föroreningar än 
svaveldioxid ur avgaserna, exempelvis 
giftiga polycykliska aromatiska kolvä
ten, PAH:er. 

Svavelsyrans effekter okända
I likhet med försurning som orsakas 
av koldioxid (kolsyra) sjunker pH vid 
tillsats av svavelsyra. Till skillnad från 
kolsyra är svavelsyra en ”stark syra”, 
vilket innebär att den förbrukar alka
linitet i vattnet. Det gör att man inte 
kan utgå från att effekterna på marina 
organismer är desamma för koldioxid
orsakad som för svaveldioxidorsakad 
försurning. Idag finns det nästan inga 
studier som fokuserat på effekterna 
av havsförsurning som orsakas av 
svaveldioxid.

Tidigare ansågs sjöfartens utsläpp 
av försurande avgaser vara försum
bara för havsförsurningen, särskilt 
i jämförelse med den globala koldi
oxidorsakade havsförsurningen. En 
studie från 2013 visar dock på att man 
i starkt trafikerade områden kan få en 
regional försurning under sommar
månaderna, då ytvattnet är kraftigt 
skiktat till följd av ökad yttemperatur. 
Denna tillfälliga försurning kan vara i 
samma storleksordning som den årliga 
kol dioxidorsakade försurningen. 
Dessutom sammanfaller den med 
den tidpunkt på året då många marina 
organismer genomgår känsliga repro
duktion och utvecklingsstadier.

text: erik fridell, ivl Svenska 
miljöinstitutet ida-maja Hassellöv, 
chalmers tekniska högskola.

Svavelutsläpp hot mot 
hälsan och havsmiljön

Utsläpp av svavel bidrar till att göra 
haven surare och nya studier pekar på att 
effekterna kan vara allvarligare än man 
hittills trott.     foto: Stock.xchng
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Såväl till sjöss som på land finns det 
många aktörer som kan styra sjöfar-
tens effekter på miljön i havet. men 
endast för ett fåtal av dem är belast-
ningen på havsmiljön den fråga som 
styr den dagliga verksamheten. för 
att ändra på förutsättningarna behövs 
internationella samarbeten.

Arbetet med att minska sjöfartens 
miljö effekter kan bedrivas i många 
olika former. Internationella överens
kommelser, lagar, förordningar och 
föreskrifter ger ramar och verktyg 
för åtgärder. Ekonomiska incitament, 
kunskap, teknikutveckling, attityder 
och beteenden är andra avgörande fak
torer. Oavsett vilka hinder och möjlig
heter som föreligger är det vi människor 

och våra handlingar som både skapar 
problemen och ger möjlighet till lös
ningar. Därför behövs kunskap om 
vilka aktörer som direkt eller indirekt 
påverkar sjöfartens miljöbelastning och 
vilket handlingsutrymme de har.

inte bara en fråga om teknik
Sjöfartens miljöbelastning beskrivs ofta 
från rent tekniska utgångspunkter. Det 
finns till exempel omfattande litteratur 
som beskriver emissionerna av växthus
gaser från ett fartyg som en funktion av 
fartygets design, maskinella utrustning 
och hastighet. När samma fråga betrak
tas ur ett vidare samhällsperspektiv blir 
det uppenbart att det dessutom finns en 
rad andra faktorer och ett stort antal 
aktörer som kan påverka emissionernas 

omfattning. Generella politiska vägval 
påverkar både transportbehovet och 
valet av logistiska lösningar. Vidare 
verkar sjöfarten på en marknad där 
avtal spelar en nyckelroll och köpare 
av transporttjänster kan ställa miljö
krav. Förbättrat samspel mellan fartyg 
och hamnar öppnar andra vägar till 
minskad miljöbelastning; köer till 
kajplats kan minimeras och hante
ringen av avfall och avloppsvatten i 
hamn förbättras.

Några av alla de viktiga aktörer, 
handlingar och beteenden som kan 
påverka sjöfartens miljöbelastning 
presenteras här, indelade i två grupper: 
Kommersiella aktörer och privata ini
tiativ, samt reglerande aktörer och 
myndigheter. 

vem styr över sjöfartens 
påverkan på havsmiljön?

rederierna och fartygens besättningar har stort inflytande över fartygens fart och hantering av avfall. dessa två faktorer har stor 
betydelse när det gäller att minska sjöfartens belastning på havsmiljön.             foto:Stena/joakim carlSSon
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• kommersiella aktörer och 
   privata initiativ
Fartygens besättningar fattar beslut 
om vad som sker ombord. Det kan inne
fatta beslut om fartygens hastighet, 
vägval, hanteringen av avfall och vilka 
åtgärder som vidtas vid olyckor och i 
nödsituationer. Allt mer styrs dock från 
rederierna.
Rederier beställer fartyg och styr 
verksamheten. Därigenom har de ett 
avgörande inflytande över hur fram
tidens fartyg ska se ut, vilka trans
portbehov företaget strävar efter att 
tillgodose samt vilken miljöprofil och 
säkerhetskultur som skapas. Den opera
tiva driften av fartygen kan överlämnas 
till oberoende fartygsoperatörer. 
Skeppsmäklare utgör redarens rep
re sentant i hamnen och verkar för 
att hamnbesöket genomförs utan 
onödiga tidsfördröjningar eller andra 
störningar.
Transportköpare väljer tran s portslag 
och gör avvägningar mellan fraktpris 
inklusive bränslekostnad, tidsprecision, 
total transporttid och miljöaspekter.

Speditörer fungerar ofta som mellan
hand vid transportköpen. 
Varven bygger, reparerar och under
håller fartygen. I designfasen, som 
vanligen sker i dialog mellan redare och 
varv, avgörs en stor del av den framtida 
miljöpåverkan.
 Hamnföretag hanterar gods, skapar 
och driver system för att ta in fartyg till 
kaj och erbjuder bland annat möjlighet 
att fylla på bränsle, elanslutning och 
hantering av avfall och avloppsvatten. 
Den kostnad som tas ut för detta, så 
kallad hamnavgift, kan differentieras 
så att fartyg med höga miljöprestanda 
gynnas.
Varuleverantörer för drift och 
under håll tillhandahåller bränsle, ren
göringsmedel, färger med mera. De kan 
ofta erbjuda produkter med olika  grad 
av miljöpåverkan.
 Tjänsteleverantörer kan erbjuda 
utbildning och kunskap om regelverk, 
åtgärder och tekniska lösningar för att 
minska sjöfartens miljöpåverkan.
Klassningssällskap utför tillsyn och 
utfärdar certifikat på delegation från 

tillsynsmyndigheten. De spelar även 
en roll som allmänna konsulter inom 
sjöfartsområdet. 
 Försäkringsbolag erbjuder för
säkringar vars tariffer tar hänsyn till 
fartygens klassificeringsintyg.
Samarbetsinitiativ som Clean 
Cargo Working Group (CCWG) och 
Clean Shipping Index (CSI) skapar 
standardiserade system för bedöm
ning av fartygs miljöprestanda och 
gör information om sådana prestanda 
tillgänglig för såväl köpare som säljare 
av transporttjänster. 
 Intresseorganisationer av olika 
slag utgör ytterligare en grupp av 
aktörer som kan ha stort inflytande på 
sjöfartens miljöarbete. 
 Miljöorganisationer bedriver opi
nionsbildning och utövar påtryckning.
Branschorganisationer, såsom 
Sveriges Redareföreningen, Sveriges 
Hamnar och motsvarande organisa
tioner i andra länder, strävar efter att 
tillvarata branschens eller sektorns 
intressen. Sveriges Redareförening 
har även utvecklat en plattform, Zero 
Vision Tool, för nationellt samarbete i 
sjöfartsfrågor. 

•  reglerande myndigheter, 
aktörer och överenskommelser

För valtningen av sjöfarten har 
såväl internationella som regio  n
ala och nationella aktörer. Världs
omspännande regleringar skapar en 
nödvändig bas för miljö och säkerhets
arbetet inom sjöfarten. EUdirektiv 
och internationella konventioner på 
regional nivå driver fram ett koordine
rat havsmiljöarbete i Sverige och dess 
grannländer. Sveriges möjligheter att 
genom egna regleringar minska sjöfar
tens miljöpåverkan är ofta begränsade 
till svenska hamnar och farleder.

FN:s Internationella sjöfarts
organisation (IMO), har ett globalt 
ansvar för miljö och säkerhetsfrågor 
inom sjöfarten. Organisationen, som 
har 170 medlemsstater, agerar på 
uppdrag av staternas regeringar och 
beslutar i konsensus om regelverk och 
standarder för sjöfarten. I de fall det 
finns EUlagstiftning inom ett område 
kan EUländer inte agera självstän
digt i IMO. Miljöreglerna 

Utformningen av framtidens fartyg är viktig i arbetet för friskare hav.   
 foto: SverigeS redareförening

www
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specificeras bland annat inom 
ramen för Marpolkonventionen. 
Arbetet har till exempel resulterat 
i särskilda restriktioner avseende 
utsläpp av olja och andra farliga 
ämnen, utsläpp av avloppsvatten, ned
skräpning och emissioner till luft. För 
fartyg byggda från 2013 gäller obliga
torisk beräkning av energieffektivi
tetsindex, som även det är en följd av 
Marpolkonventionen. 
Paris MoU (Memory of Under
standing on Port State Control) är en 
överenskommelse mellan europeiska 
länder, samt Ryssland och Kanada, 
som reglerar säkerhets och miljökon
troller av handelsfartyg som anlöper 
ländernas hamnar, så kallade hamn
statskontroller. Uppgifter om hur 
fartyg från olika flaggstater efterlever 
gällande regelverk är fritt tillgängliga 
för miljöarbetet och ligger till grund 
för riskbaserad tillsyn.
Europeiska Unionen (EU) beslu
tar genom förordningar och direktiv 
som införlivas i medlemsstaternas 
lagstiftning och stöder införandet av 
EUlagstiftning genom att skapa myn
digheter såsom Europeiska sjösäker
hetsbyrån (EMSA). Ett av direktiven 
(2012/33/EU) gäller begränsning av 
svavelhalten i marina bränslen, ett annat 
(2003/96/EG) innebär att sjöfarten 

undantas från beskattning av bränsle. 
Ytterligare ett direktiv (2999/16/EG) 
gäller EUstaternas hamnstatskontroll, 
det vill säga hamnstatens skyldighet att 
övervaka hur fartygen lever upp till de 
internationella normerna för säkerhet, 
miljö och arbetsförhållanden ombord. 
Havsmiljödirektivet (2008/56/EC) är 
inte speciellt inriktat på sjöfarten eller 
någon annan sektor, men innebär att 
belastningen på havet måste minska så 
att god miljöstatus kan uppnås senast 
2020.
Helcom och Ospar är samarbetsorgan 
som tar fram egna rekommendationer 
för de havsområden de arbetar inom, 
alltså Östersjön inklusive Kattegatt res
pektive Nordostatlanten, och tillkän
nager deltagarländernas åtaganden i 
ministerdeklarationer. Dessa organ 
utvecklar även gemensamma inspel 
och förslag till IMO.
Sveriges regering beslutar om 
Sveriges position i förhandlingarna 
inom EU, IMO, Helcom och Ospar. 
Vidare har regeringen inrättat svenska 
myndigheter som specifikt arbetar med 
sjöfartsfrågor.
Transportstyrelsen arbetar för 
att uppnå säkra och miljöanpassade 
transporter med god tillgänglighet. 
Detta sker genom utveckling av regler, 
tillsyn av hur reglerna följs, prövning 

av tillstånd samt registrering av fartyg. 
Transportstyrelsen sköter Sveriges 
flaggstatsansvar, det vill säga ansva
rar för att fartyg som är registrerade i 
Sverige följer internationellt fastställda 
regler avseende miljö, säkerhet och 
arbetsförhållanden. Myndigheten har 
också ansvar för att hamnstatskon
troller genomförs, det vill säga kont
rollera att fartyg som besöker svenska 
hamnar uppfyller fastställda regler. 
Transportstyrelsen tar även fram under
lag till regeringen för beslut om den 
svenska hållningen i internationella för
handlingar inom IMO, EU och Helcom.
Sjöfartsverket ansvarar för att sjö
vägarna är framkomliga, tillgängliga 
och säkra. Verket fastställer även far
ledsavgifter som för närvarande är 
differentierade så att rabatter ges till 
fartygsoperatörer som minskat vissa av 
sina luftutsläpp. Sjöfartsverket ansva
rar också för den svenska delen av det 
automatiska identifieringssystem (AIS) 
som registrerar nästan all fartygstrafik 
i Östersjön och Västerhavet.
Havs och vattenmyndigheten 
(HaV) ska vara pådrivande, stödjande 
och samlande vid genomförandet av 
miljöpolitiken. Speciellt ansvarar HaV 
för att Sverige genomför havsmiljödi
rektivet, vilket bland annat inklude
rar genomförandet av åtgärder för att 

www
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senast år 2020 uppnå god miljöstatus i 
de svenska havsområdena. HaV ansva
rar vidare för Sveriges löpande arbete 
inom Helcom och Ospar och har även 
ansvar för arbetet med svensk havspla
nering, det vill säga att skapa en plan 
för användning av det fysiska utrym
met i havet. 
Naturvårdsverket ansvarar för att 
Sveriges luftkvalitetsmål uppnås. 

Hastighet avgörande faktor
Sjöfartens belastning på miljön är starkt 
kopplad till fartygens hastighet. En 
minskning med bara några knop kan i 
vissa intervall halvera bränsleförbruk
ningen och därmed också emissionerna 
av koldioxid. Med minskad hastighet 
och bränsleförbrukning följer även lägre 
utsläpp av svavel, kväve och partiklar, 
minskade problem med svallvågor och, 
högst sannolikt, mindre buller. 

Tank och torrlastfartyg körs 
redan idag långsamt, 12–15 knop. 
Bränslekostnaden är en betydande 
kostnad och hastigheten kan ofta 
bestämmas i dialog mellan transport
köparen och redaren, eftersom sådana 
fartyg i regel transporterar hela laster 
för en enskild transportköpare. En 
ytterligare sänkning av hastigheten 
skulle sannolikt kunna genomföras 
om man inför bättre bokningssystem 

för lastning och lossning i hamnar så 
att fartygen inte lockas att köra fort 
för att ställa sig i kö. För färjerederier 
är läget annorlunda eftersom resenä
rer, nöjeslystna och lastbilschauffö
rer har olika intressen och tidskrav. 
Denna situation kräver sannolikt mer 
utvecklade styrmedel, men även för 
denna grupp av fartyg finns åtgärder 
att genomföra.

Genom differentierade hamnav
gifter kan hamnar ekonomiskt gynna 
fartyg som uppfyller höga miljökrav. 
Detta utnyttjas redan idag av flerta
let svenska hamnar och skulle kunna 
utvecklas ytterligare. Ett förord
ningsförslag (KOM(2013) 296) från 
EUkommissionen om tillträde till 
marknaden för hamntjänster förväntas 
bekräfta att miljödifferentierade avgif
ter kan tillämpas utan att det strider 

mot allmänna krav på lika behandling 
av fartyg från olika länder.

nytt verktyg på väg
Havsplanering är en viktig del av EU:s 
havspolitik och regeringen har nyligen 
lämnat en proposition till riksdagen 
om införande av statlig havsplanering. 
Om propositionen antas får miljöarbe
tet ett nytt verktyg som till exempel 
kan användas för att begränsa fartygs
trafik i känsliga områden, stödja 
dynamisk ruttplanering och peka ut 
ankringsplatser. 

Oavsett vilka åtgärder som vidtas 
för att minska sjöfartens miljöpåver
kan måste de bygga på att sjöfarten är 
en del av ett större transportsystem. 
Detta kräver lösningar där flera aktörer 
samverkar. Dessutom behöver opera
tiva, logistiska, och tekniska åtgärder 
samverka med avtals och marknads
relaterade åtgärder och kommunika
tionsåtgärder. Detta gäller såväl i de 
existerande nätverken av aktörer som 
i nya former av samverkan. 

anders Grimvall, havsmiljöinstitutet
jessica Hjerpe olausson, havs och 
vattenmyndigheten
eva-lotta Sundblad, havsmiljöinstitutet
johan Woxenius, handelshögskolan, 
göteborgs universitet

avtal spelar 
en nyckel

roll och köpare av 
transporttjänster 
kan ställa miljö
krav.
”

Om sjöfartens påverkan på havsmiljön ska kunna minskas i framtiden krävs 
samverkan mellan många aktörer, på nationell såväl som på global nivå.

FOtO: J-O Yxell/chalmers
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