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Koldioxidutsläppen för sjötransporter är relativt små i jämförelse väg- och 

flygtransporter. Då sjötransporterna till stor del sker på internationellt vatten krävs det att 

organisationer som FN eller EU tar beslut i frågan. IMO, ett FN-utskott, utvecklar ett 

klassificeringssystem, ett CO2-index, för att gruppera olika fartyg ut efter sina CO2 

utsläpp. Testkörningar för bestämning av indexet har påbörjats och olika förslag för 

minskning av koldioxid har arbetats fram. Målet är att ha ett färdigt förslag vid FN:s 

klimatmöte i Köpenhamn 2009. Även olika förslag på ny framdrivningsteknik diskuteras. 
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Introduktion 
 

Då debatten kring klimatförändringar tagit fart och målat ut flygtrafiken som en miljöbov 

så har på senare tid även sjötrafiken börjat granskas. Sjötrafiken inkluderades inte i 

Kyotoprotkollet har det har därför inte instiftats några internationella regler vad gällande 

utsläpp av koldioxid eller andra växthusgaser. 

Val av källor 
 

International maritime organization: http://www.imo.org/ 

IMO är en internationell rådgivande sjöfartsorganisation som tillhör FN och fungerar som 

en sjöfartsmyndighet över länders gränser. Eftersom IMO är uttalat politisktoberoende 

samt saknar ekonomiskt vinstintresse så anser vi att den källan är subjektiv och därav 

tillförlitlig. 

 

Svenska Sjöfartsverket: www.sjofartsverket.se 

Sjöfartsverket är en statlig myndighet vars syfte är att verka för att de transportpolitiska 

målen inom svenska sjöfarten uppnås på ett kostnadseffektivt sätt. Eftersom det handlar 

om en statlig myndighet som enligt lag skall vara oberoende så tycker vi att 

tillförlitligheten i källan är hög. 

 

A.P. Møller Mærsk Group: www.maersk.com 

Ett av A.P. Møller Mærsk Groups dotterbolag är Maersk Line vilket är världens största 

containerfraktsrederi. Valet av Maersk som källa kan vara kontroversiellt eftersom vi 

inser att det är ett vinstdrivande företag som inte alltid är subjektiva. Eftersom vi är 

medvetna om detta har informationen som hämtas därifrån först värderas innan 

inkludering skett.  

 

Naturvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se/ 

Naturvårdsverket är en statlig myndighet vars främsta uppgift är att se till att de svenska 

miljöpolitiska besluten genomförs. Statistik kring Sveriges utsläpp har hämtas här ifrån.  

  

http://www.imo.org/
http://www.sjofartsverket.se/
http://www.maersk.com/
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CO2-emissioner till sjöss 
 

Jämförelse med transporter på land eller i luft.  

    
Sjöfarten står idag för ungefär 90 procent av transporterna på den globala marknaden.  

Tusentals fartyg runt om i världen transporterar åtskilliga ton varor så som olja, mat och 

kläder. Dessa drivs vanligen utav stora dieselmotorer med effekter på tiotusentals 

hästkrafter. Bränslet till motorerna är vanligen bunkerolja vilket är en restprodukt som 

finns kvar när råoljan har destilleras. Nackdelen med bunkeroljan är att den innehåller 

mycket orenheter samt har en hög andel av svavel. Utsläppen från fartygen kommer 

därför att bestå av högre andel NOx och svaveldioxid än vad som hade bildats av 

konventionell standarddiesel. 

 

På grund av detta förknippas ofta transporter till havs med en miljöförstörande 

verksamhet och som en stor bidragare till världens utsläpp av växthusgaser. Något som 

komplicerar frågan är att höga utsläpp av NOx och svaveldioxid inte automatiskt medför 

att utsläppen av koldioxid ökar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppskattningsvis var bränsleförbrukningen bland världens transportfartyg år 2007 

omkring 370 miljoner ton vilket motsvarar fyra procent av den samlade klimateffekten 

orsakad av mänsklig verksamhet.(Naturvårdsverket) Transporter med flygplan vilka 

transporterar en betydligt mindre andel last står för cirka 3,5 procent av 

växthusgasutsläppen. Vid en jämförelse ifall transporter till havs skulle ersättas med 

transporter i luften skulle koldioxidemissionerna öka med 50-80 gånger. (Maersk)   

 

 

 

Diagram 1 
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År 2007 uppgick den totala mängden av koldioxidutsläpp orsakad av internationell sjöfart 

till 2,7 procent. Den förväntas öka ungefär med en faktor tre till år 2050 som en följd av 

ett ökat behov av transporter av varor. Beräkningarna är gjorda med effektiviseringar av 

fartygen inkluderade. 

Utsläpp i Sverige  
 

I Sverige sker det mesta av inrikestransporterna till havs och på väg. Det är dock en stor 

skillnad mellan sektorernas koldioxidutsläpp. Trots att transporterna med flyg är små 

släpper de ut koldioxid i storleksordningen av sjötransporterna. Diagram 2 och 3 visar att 

lastbilstrafiken orsakar störts koldioxidutsläpp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märk väl att diagrammet "Utsläpp av växthusgaser i Sverige" inkluderar alla vägtrafik 

och inte bara lastbilstrafik vilket till viss del kan göra statistiken missvisande. Dock utgör 

fortfarande sjötransporterna en mycket liten del i jämförelse med vägtransporterna som i 

Sverige står för ungefär 93 procent av koldioxidekvivalenterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2 

Diagram 3 
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Däremot har utsläppen ifrån internationell sjöfart ökat från omkring två miljoner till sju 

miljoner ton växthusgaser mellan åren 1990 och 2006. Detta är en följd av ökade 

transporter men även att fler fartyg bunkrar bränsle i Sverige. När fartyg i nationell och 

internationell trafik bunkrar i Sverige släpper de ut koldioxid motsvarande ungefär 15 

procent av utsläppen som sker på land. (Naturvårdsverket) Tendensen ses även i övriga 

Europa att bunkringen står för stora koldioxidutsläpp och de beräknas öka i takt med 

sjöfartens expandering.  

 

IMO har utvecklat ett förslag på hur hamnavgifterna runt om i världen skall inkludera en 

utsläppsavgift beroende på hur mycket det aktuella fartyget släpper ut. För att veta hur 

mycket ett fartyg släpper ut skulle ett regelverk för ett utsläppsindex behöva arbetas fram 

(se nedan).  Detta för att på lång sikt tvinga redarna att minska utsläppen. Systemet har 

fått kritik då de anses svårt att genomföra på en global nivå utan att störa den fria 

marknaden.  

 

Koldioxiden är inte den enda växthusgas som sjöfarten släpper ut. Vid förbränningen 

uppkommer även kväveoxid som även den är en växthusgas. Utsläppen av kväveoxid går 

dock att minska genom att installera katalysatorer på fartygen. Det är något som Sverige 

har varit ett föregångsland med att göra. Mer än häften av världens fartyg som har 

katalysatorer seglar i svenska farvatten.   

Regler för utsläpp av CO2 
 

Stora delar av transporterna sker på internationellt vatten vilket kräver att internationella 

institutioner/samfund såsom FN eller EU lagstiftar kring utsläppen av koldioxid. 

 

För att förbättra ryktet kring internationella sjötransporter har IMO, International 

Maritime Organization med 158 medlemsländer, utarbetat ett förslag på hur emissionerna 

till sjöss skall minskas.  MEPC (Marine Environment Protection Committee, ett utskott i 

IMO) skapade 2004 ett regelverk, Guidelines in the CO2 Indexing Scheme, och 

uppmanade sina medlemmar att påbörja provkörningar för mätningar av utsläpp. 

 

I provkörningarna av riktlinjerna inkluderades även utsläppen vid konstruktion av nya 

fartyg. Kommittén beslutade att provkörningarna även skulle gälla alla de sex 

växthusgaserna inkluderade i Kyoto-protokollet. I juli 2005 röstade förslaget igenom och 

provkörningar påbörjades. 

 

Vid ett möte i juli i Oslo 2008 möttes IMO-gruppen Växthusgasutsläpp till sjöss för att 

dra upp riktlinjer inför ett obligatoriskt regelverk för IMO:s medlemsländer. Vid mötet 

skapandes ett CO2 operativt index och de ekonomiska följderna vid ett eventuellt 

införande diskuterades. Till dags datum har ett obligatoriskt reglemente inte beslutats om 

utan testkörningarna pågår fortfarande.  

 

En fråga har uppstått ifall utsläppsbegränsningarna skall vara obligatoriska för alla 

medlemsländer. Precis som Kyoto-protokollet är uppbyggt vill en del medlemsländer att 
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"den fattigare" delen av världen skall ges undantag för reglerna. Förslag att endast fartyg 

hemmahörande i UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) 

Annex-I länder har framarbetats. Dock råder oenighet i frågan och en stor del av 

medlemsländerna anser att detta skulle motarbeta syftet med utsläppsbegränsningarna då 

endast 25 procent av fartygsflottan inom IMO tillhör Annex-I länder.  

CO2-operativt-index 
 

I slutprodukten av ett CO2-operativt-index kommer ett regelverk att ingå för hur nya 

fartyg skall konstrueras ut ett CO2-perspektiv. Indexet kommer att användas för att se hur 

olika designparametrar som propellervall, hastighet och värmeåterföringssystem påverkar 

bränsleförbrukning och därmed utsläppen av koldioxid. Då olika min- och maxnivåer 

inkluderas för bl.a. bränsleförbrukning är tanken att nya fartyg skall byggas 

bränslesnålare. Som riktvärden har fartyg byggda mellan 1995 och 2005 används och på 

sikt kommer nivåerna att justeras för att ytterligare minska CO2-utsläppen. 

 

Under det senaste IMO mötet utarbetades även ett dokument som beskriver hur ett fartyg 

skall framföras för att minimera utsläppen av växthusgaser. Punkter som optimering av 

hastighet, barlast, framdrivningssystem och användning av autopilot inkluderas. Guiden 

går att jämföra med HeavyEcoDriving-konceptet som utvecklats för lastbilschaufförer. 

 

Hastighets- och planeringsoptimering 
 

Förslag på hastighetsbegränsningar för sjötrafik anses ha en stor potential i 

begränsningarna av CO2 -utsläpp. Idén går ut på att dela in jorden i zoner med 

hastighetsbegränsningar från kusterna och 320 km ut. I kombination med mer effektiv 

"Weather routing" och "Voyage planning" kan bränsleförbrukningen minska avsevärt då 

fartyg undviker sämre väder. Ofta leder sämre väder till att hastigheten senare tvingas 

upp för att köra igen förlorad tid.  

 

Genom anpassning av fartygets rutt med hänseende på vind, vågor och strömmar kan en 

optimal väg väljas och där av kan mycket bränsle sparas. Beräkningar som har gjorts 

visar att bränsleförbrukningen i genomsnitt minskar med ungefär fem procent om den 

mest optimala rutten hade valts. Skulle denna teknik tas i bruk av all sjöfart som berör 

Sverige, beräknas att man skulle spara ungefär 430 000 ton koldioxid per år, vilket 

motsvarar utsläppen från ungefär 170 000 bilar.          

 

Enligt IMO:s beräkningar skulle en minskning av hastigheten med 4 procent innebära en 

reduktion av utsläppen med 14 procent. En av nackdelarna med förslaget är att sjötrafiken 

skulle förlora en del av sin kundbas. Då leveranserna inte längre går lika fort kan 

producenter av varor som är tidskänsliga komma att välja andra transportmedel. 

Begräsningarna skulle troligtvis leda fram till att fler fartyg skulle behövas då varorna får 

längre leveranstider. Fler fartyg tillsammans med andra transportvägar skulle minska de 

fördelar som en hastighetsbegränsning skulle innebära. 

 

http://unfccc.int/essential_background/convention/items/2627.php
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För att minska dötiden och tomgångskörning har nya logistikplaner framförts. Ifall 

hamnar införde "slot-tider" liknade flygplatsers skulle tiderna i hamn med tillhörande 

utsläpp minskas. Detta skulle också underlätta den ovannämnda "Voyage planning" och 

undvika de flaskhalsar som uppstår vid väntan på hamntid. Ett nygammalt problem vilket 

försvårar överfartsplanerandet är de pirater som härjar utmed den afrikanska 

nordöstkusten. Fartyg har tvingats går omvägar runt Afrika vilket då lett till längre restid 

med större CO2 utsläpp. 

 

Handel med utsläppsrätter 
 

Handel med utsläppsrätter har även diskuterats av IMO som en långsiktig lösning för att 

minska utsläppen av växthusgaser. Varje fartygsägare skulle vara tvungen att köpa en 

utsläppskvot för sitt fartyg. Ifall kvoten inte utnyttjas kan den sedan handlas på en 

utsläppsrättsmarknad. Problematiken är det stora regelverk som skulle vara inkluderat 

och även den snedvridna konkurrens det skulle innebära. För att på lång sikt få ett 

fungerbart system krävs att andra transportslag som flyg skulle inkluderas i 

utsläppsrättshandeln.  

 

Det slutgiltiga målet för ovanbeskrivna möten är att ha en nedskriven handlingsplan att 

framföra vid FN:s klimatmöte i Köpenhamn då riktlinjerna för nästa klimatprotokoll skall 

arbetas fram. Sedan 2005 gäller ett provisoriskt index som är valfritt för länder att 

tillämpa.   

 

Bekvämlighetsflaggning 
 

Eftersom det inte finns någon internationell överenskommelse över hur stora 

koldioxidemissioner från fartyg är tillåtna att släppa ut innebär det att instiftande av 

regler och lagar på nationell nivå inte alltid ger den önskade effekten. Enligt FN:s 

havsrättskonvention lyder havsgående fartyg enbart under sin flaggstats jurisdiktion utom 

i några undantagsfall, t ex när fartyg befinner sig inom andra länders ekonomiska zoner. 

Detta system får dock till följd att om en nation väljer att stifta nya striktare lagar för 

reglering av koldioxidutsläpp finns risken att rederier istället väljer att låta omregistrera 

sina fartyg i andra länder. Detta kallas att man utflaggar sina fartyg och innebär rent 

formellt att fartygen tillhör att annat land än dess ägare. Väljer man att registrera sina 

fartyg i länder med enbart avsikt för att minska sina kostnader eller för undvika obekväm 

granskning av fartyget kallas det att man "bekvämlighetsflaggar" sina fartyg. Det sker 

ofta till länder som Liberia och Panama. Det har även gjort att just dessa två länder har 

världens två största fartygsflottor trots sina ringa ytor. 
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Tekniska åtgärder för minskning av CO2 
 

Eftersom rederinäringen är en så internationaliserad bransch så skulle inte enskilda 

nationers stiftande av lagar om begränsningar av utsläpp ge en önskad effekt. Hårdare 

lagar leder ofta bara till att rederierna utflaggar och istället börjar segla ifrån länder där de 

nya reglerna inte gäller. Därför är det vikigt att det istället satsas på tekniska förbättringar 

av fartygen vilket skulle leda till en minskning av koldioxidutsläppen. 

 

Bränsleförbrukning vid olika hastigheter 
 

Hur stor bränsleförbrukningen och därutav hur stora koldioxidutsläppen är beror på 

vilken hastighet som fartyget går med. Ett fartyg som går med 17,5 knop jämfört med  

23 knop kan ungefär minska sin bränsleförbrukning med hälften. För fartyget skulle det 

innebära att varje tur förlängdes med tolv minuter per timme som i sin tur skulle leda till 

större kostnader, en kostnad vilka många rederier vill undvika. En lägre 

bränsleförbrukning har dock följden att bränslekostnaderna sjunker, något som kan 

motverka förlusterna vid den långsammare transporten. Därför är mer energieffektiva 

motorer till fartygen är någonting som satsas väldigt mycket på.  

Bränsleceller 
 

Eftersom fartygen är så stora lämpar de sig bättre för att använda alternativ teknik som 

skulle vara alldeles för utrymmeskrävande för att använda i andra transportfordon, så som 

lastbilar och flygplan. Bränslecellsteknik är en teknik som passar bättre in i fartyg än vad 

de gör i bilar. Systemet kring bränsleceller som ett komplement till förbränningsmotorn 

är en teknik som många tillverkare tror på och som redan används i viss utsträckning. 

Den effektiviseringen som det innebär kommer att leda till en minskning av 

koldioxidutsläppen. I planerna finns också att man ska kunna tillverka vätgasen som 

behövs i bränslecellerna ombord på fartyget genom att ta tillvara på solen och vindens 

energi med hjälp av solceller och vindkraftverk.  

 

Biodiesel  
 
Användandet av icke fossila bränslen har en stor potential att öka. Genom en använda en 

större mängd av biodiesel som inblandning i befintliga bränslen kommer det främja 

produktionen av biodrivmedel samtidigt som att utsläppen av fossila växthusgaser 

kommer att minska. Försök att börja använda Fischer-Tropsch, en process för att tillverka 

drivmedel till fartygen genom att omvandla kol till ett flytande bränsle, har gjorts bland 

olika rederier. Detta skulle dock inte göra att mängden fossil koldioxid skulle minskas 

eftersom kolens som oftast används är fossilkol.      
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Kärnkraft 
 

Under Kalla kriget började amerikanska marinen att använda kärnreaktorer till drift för 

några av deras fartyg. Detta är en teknologi som är mycket dyr och länge endast ansätts 

vara intressant ur en millitär synvinkel. Allteftersom priset på olja stiger blir det mer och 

mer intressant för ickemilitära fartyg att börja använda kärnenergi som drivmedel. Detta 

skulle leda till en kraftig minskning av koldioxidutsläppen då kärnreaktioner inte generar 

några koldioxidutsläpp. Dock finns det stora risker med att använda kärnenergi. Avfallet 

som bildas är mycket radioaktivt och där av mycket skadligt för djur och natur. Ett 

utsläpp av radioaktiva ämnen skulle vara mycket hälsoskadligt Riskerna med 

kärnteknologin är många och säkerheten skulle vara begränsad då ett kommersiellt bolag 

inte har samma säkerhetsrestriktioner som en militär flotta 

Segel 
 

För att ta tillvara på den energin som finns i vinden så utförs forskning och försök på 

använda någon form av segel eller drake som hjälpmedel till framdrivning av fartygen. 

En sådan konstruktion skulle bidra till en minskad bränsleförbrukning och på så sätt 

minskning av koldioxidutsläppen.   

Slutsats 
 

Visst släpper sjöfarten ut stora mängder koldioxid men i jämförelse med dess förmåga att 

transportera varor är den relativt mycket liten. En minskning av koldioxidutsläppen i 

världen kräver dock bidrag från alla olika branscher för att få en någon egentlig effekt. 

Vid FN:s klimatmöte i Köpenhamn 2009 kommer de nya riktlinjerna för sjöfartens 

utsläpp att dras upp och tills dess beräknas IMO:s provkörningar vara färdiga. För att det 

ska få någon egentlig genomslagskraft krävs det regler och ekonomiska incitament i form 

av t.ex. utsläppsrätter för att påskynda processen av minskade utsläpp.  Oavsett nya regler 

anser vi att det är fel att måla ut sjötransporterna som direkt miljöfarliga, ifall ur ett 

koldioxidperspektiv. 

 

 


