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Abstract 

Shipping currently stands for as much as 90% of the world's trade and although shipping is 

relatively fuel efficient, it causes a large amount of air pollution. Nitrogen oxides are of 

interest to investigate as they cause several negative health effects and are expected to lead to 

almost 3000 premature deaths in Sweden each year. In addition to health effects, nitrogen 

oxides are also a contributing source to the formation of tropospheric ozone and particulate 

matter, as well as to eutrophication and acidification of soil and water. The aim of this study 

is to analyze the nitrogen oxide levels at Tångudden in the port of Gothenburg. Further, the 

aim is to study the contribution from shipping and to investigate relevant NOX abatement 

techniques. The analysis is based on NOX data from an air quality monitoring station in 

Gothenburg, collected during 2018, and by compilation of literature within the subject.  

The results show that shipping accounts for 7.4% of the total nitrogen oxide levels measured 

at Tångudden, which is slightly lower compared to other studies. This may be due to the 

difference in definition of which emissions are counted to shipping, and whether calculations 

have been made on modeled or measured data. Furthermore, the results show that the 

emissions of nitrogen oxides are significantly higher in vehicle traffic areas, such as Haga, 

than at Tångudden. The conclusion is therefore that in order to achieve lower nitrogen oxide 

levels, emission reductions from road traffic should primarily be prioritized. It should be 

noted that as shipping is predicted to increase, and as stricter nitrogen oxide regulation will be 

introduced, it will in the future be important to also focus on the reduction of nitrogen oxide 

emissions from shipping. To achieve abatement in nitrogen oxide emissions from shipping, 

using selective catalytic reduction and switching to liquefied natural gas are currently the 

most proven and effective techniques for nitrogen oxide reduction. Since several measures 

have potential, a combination of methods will in the future be a relevant alternative.  
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Sammanfattning 

Sjöfarten står idag för så mycket som 90 volymprocent av världens handel och trots att 

sjöfarten är relativt bränsleeffektiv orsakar den en stor mängd luftföroreningar, däribland 

kväveoxider. Kväveoxider är av intresse att undersöka då de orsakar ett flertal negativa 

hälsoeffekter och beräknas leda till nästan 3000 förtida dödsfall i Sverige varje år. Utöver 

hälsoeffekter är även kväveoxider en bidragande källa till bildandet av troposfäriskt ozon och 

partiklar samt till övergödning och försurning av mark och vatten. Syftet med rapporten är, 

utöver analys av sjöfartens kväveoxidbidrag, att ställa utsläppen vid hamnen i relation till de i 

centrala staden samt att sammanställa relevanta kväveoxidminskande åtgärder. Analysen 

bygger på kväveoxiddata insamlad av miljöförvaltningen i Göteborg stad under 2018 samt på 

sammanställning av litteratur inom ämnet.  

Resultaten visar på att sjöfarten står för 7,4 % av de totala kväveoxidhalterna uppmätta vid 

Tångudden, vilket är något lägre än vad resultatet i övriga studier visar på. Detta kan dels bero 

på skillnad i definition av vilka utsläpp som räknas till sjöfart samt om beräkningar gjorts på 

modellerade eller uppmätta halter. Vidare visar resultaten på att halterna av kväveoxider är 

betydligt högre vid fordonstäta områden, som Haga, än vid Tångudden. Slutsatsen blir därför 

att för att nå lägre kväveoxidhalter bör i första hand utsläppsminskning från fordon prioriteras. 

Dock bör det tilläggas att då sjöfarten spås öka och då strängare kväveoxidreglering kommer 

att införas, kommer det i framtiden vara av vikt att även fokusera på minskningen av 

sjöfartens kväveoxidutsläpp. För att nå lägre kväveoxidutsläpp från sjöfarten är i dagsläget 

selective catalytic reduction och liquefied natural gas de mest beprövade och effektivaste 

åtgärderna för kväveoxidminskning. Då ett flertal åtgärder har potential skulle en kombination 

av dessa åtgärder i framtiden vara ett relevant alternativ.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  

Sjöfarten står idag för så mycket som 90 volymprocent av världens handel och är därför stor 

betydelse för den globala ekonomin och välståndet (Smith et al. 2015). Trots att sjöfarten är 

relativt bränsleeffektiv orsakar den en stor mängd luftföroreningar i form av NOX, SO2 och 

partiklar som har negativ inverkan på både hälsa och miljö. I Sverige är 

luftföroreningshalterna överlag låga jämfört med många andra länder men trots detta 

uppskattas luftföroreningarna orsaka ca 7600 förtida dödsfall per år (Gustafsson et al. 2018).  

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och är av stor betydelse för Sveriges 

utrikeshandel då totalt nästan 30 procent av handeln sker via hamnen (Göteborgs hamn AB 

2019). Vidare visar Göteborgs hamn AB:s statistik över transporter och hanterade containrar i 

hamnen tydligt på hur hamn och sjöfart vuxit som transportmedel över de senaste årtiondena. 

För att exemplifiera hanterades under år 2018 753 000 containrar i hamnen vilket är en tydlig 

ökning sett från år 1990 då 420 000 containrar hanterades. Förutom fartyg för varutransporter 

passerar kryssningsfartyg och ett stort antal passagerarfartyg med totalt nära 1 700 000 

passagerare under ett år hamnen.  

Halterna av kväveoxider centralt i Göteborg stad är dokumenterade via ett flertal mätstationer 

i trafiktäta områden och för övriga delar av staden beräknas halterna via en modell. Då det av 

Göteborgs stad inte tidigare gjorts kontinuerliga mätningar vid hamninloppet har man inte 

kunnat verifiera om modellens beräkningar stämmer överens med verkligheten. Ekvationen 

som används i modellen för att skapa tillämpliga halter är anpassad för vägtrafik och tankar 

har funnits om att modellens halter vid hamninloppet är högre än de verkliga. För att 

undersöka detta har Miljöförvaltningen i Göteborg stad under 2018 samlat in mätdata för 

kväveoxider vid Tångudden, se figur 1, i Göteborgs hamninlopp. 

Andra studier, däribland Europeiska miljöbyråns rapport The impact of international shipping 

on European air quality and climate forcing (2013), har visat på att bidraget från sjöfart kan 

vara betydande och det är därför av intresse att undersöka utsläppen i Göteborg.  
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Figur 1. Karta över området kring Tångudden (Google Maps 2019). Mätstationen är markerad med en röd prick i mitten. 

Norr om mätstationen ligger Arendal-, Älvsborg-, Skandia- och Energihamnen.  

1.2 . Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna rapport är att analysera kväveoxidhalterna vid Tångudden i Göteborgs 

hamninlopp och jämföra dem med halterna vid Haga. Vidare är syftet att analysera sjöfartens 

bidrag till totalhalten av kväveoxider vid Tångudden samt att sammanställa relevanta 

kväveoxidminskande åtgärder.  

Frågeställningar som avses att besvaras i rapporten:  

• Hur ser halterna av kväveoxider ut vid Tångudden och hur skiljer sig Tångudden mot 

Haga där utsläpp från fordonstrafik dominerar?  

• Hur stort är sjöfartens bidrag till totala kväveoxidhalten vid Tångudden?  

• Bör en minskning av sjöfartens eller fordonstrafikens kväveoxidutsläpp prioriteras för 

att nå lägre kväveoxidhalter i staden? 

• Vilka är de effektivaste åtgärderna för att minska utsläppen av kväveoxid från 

sjöfarten? 

2. Metod 

2.1. Tillgängliga data 

I denna rapport behandlas data av kväveoxider insamlad vid mätstationen vid Tångudden. 

Validerade mätdata i enheten µg/m3 tillhandahölls av miljöförvaltningen i Göteborgs stad. 

Den validerade datan är data granskad av miljöförvaltningen där felaktiga värden från 

rutinmässiga tester har tagits bort. Tim- och minutvärden hämtades från Airviro i enheten 
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ppb. Airviro är ett webbaserat system för luftkvalitetsförvaltning, i systemet finns funktioner 

för tidsseriedatahantering, utsläppsinventeringar och dispersionsmodellering.  

Mätstationen är placerad på en pir, mitt emot Skandiahamnen, med ett stort antal fartyg 

passerande i närheten. Vid stationen mäts NO, NO2, NOX, PM10 och vissa väderdata. För att 

utsläpp från fartyg och hamn ska registreras krävs det att det blåser i nordvästlig till nordostlig 

vindriktning. Väderdata är inte tillgänglig för hela året 2018 och den väderdata som används 

kommer därför istället från mätstationen vid Femman där väderdata är komplett. För 

mätningarna användes en NOX-analysator av modell Teledyne T200.  

2.2. Datahantering 

De datorprogram som användes under datahanteringen var Excel 2016, Airviro och IBM 

SPSS Statistics 25.  

För att få en överblick över hur NO- och NOX-koncentrationerna förhöll sig över året inleddes 

analysen med beräkning av medelvärdet av halterna för dygn och månad. Ursprungsvärden 

som översteg 400 µg/m3 togs bort, då dessa var uppmätta under kalibrering av 

mätinstrumenten och inte motsvarade verkliga halten i luften. Beräkningarna genomfördes i 

Excel där sedan grafer över förändring under året 2018 plottades. Vidare beräknades 

dygnsmedelvärdet för NO2. Dessa värden plottades sedan tillsammans med 

miljökvalitetsnormen för NO2 för att kontrollera om halterna höll sig inom den tillåtna 

gränsen.  

Via miljöförvaltningen tillhandahölls även data från mätstationen i Haga där utsläppen 

domineras av fordonstrafik. Ett dygnsmedelvärde för Haga räknades ut och jämfördes med 

det uträknade värdet från Tångudden för att bedöma skillnader i NOX-koncentrationer vid de 

båda mätstationerna. Därefter plottades halterna vid Tångudden mot halterna vid Haga och en 

linjär anpassning togs fram. Genom SPSS räknades sedan korrelationskoefficienten mellan de 

båda mätstationerna fram. För att kunna se de toppar i data som sjöfarten skapar plottades 

sedan minutdata från en tredagarsperiod för de båda mätstationerna mot varandra.  

Därefter plottades timvis data för NO, NO2 och NOX med vindriktningen i Airviro för att 

kunna analysera mönstret i utsläpp vid Tångudden för olika vindriktningar. Specifika perioder 

med relativt stabil vindriktning valdes ut och utsläppsmönster och halter studerades vid de 

olika vindriktningarna. Vindriktning angavs i grader där 0 och 360 grader motsvarade nordlig 

riktning, 90 grader östlig riktning, 180 grader sydlig riktning och 270 grader västlig riktning. 

Närmaste hamn är belägen i nordvästlig till nordostlig riktning och fartygen passerade i ett 

riktningsspann liknande det för hamnen. Centrala Göteborg är belägen i östlig till sydlig 

riktning från mätstationen.  

För att få ett mått på hur stor andelen NO och NO2 var i luftföroreningarna analyserades sedan 

kvoten NO/ NOX mot vindriktning. Minutdata användes i Excel för beräkning av kvoten som 

sedan plottades mot vindriktning. Ett fåtal mätvärden var negativa och dessa uteslöts från 

grafen genom att gränserna för kvoten sattes till minimum 0 och maximum 1.  
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Miljöförvaltningen genomförde sedan separering av data mellan sjöfart och resterande källor 

på följande sätt. I syfte att dela upp totalhalten i två delar, långsamma förändringar respektive 

korta toppar, tillämpades en matematisk filtrering av NOX-halterna. Filtreringen byggde på att 

värdet för varje minut med de omgivande 18 minuterna i tidsserien jämfördes. För varje 19-

minutersperiod beräknades ett mått på spridningen, median absolute deviation, i data som 

skalades med en konstant (≈1.48). Om ett minutvärde låg mer än 1.5 median absolute 

deviation över medianen för den omgivande 19-minutersperioden markerades värdet som ett 

avvikande, som i dataserien för långsamma förändringar ersattes med medianen för perioden. 

Skillnaden mellan originaltidsserien och serien med långsamma förändringar blev tidsserien 

med korta toppar, alltså sjöfartens haltbidrag.  

För att sedan studera sjöfartens bidrag sett till den totala halten vid Tångudden plottades 

sjöfarten och resterande haltbidrag mot tid. Därefter beräknades arean under kurvorna med 

trapetsmetoden för att sedan dividera sjöfartens andel mot resterande och få fram en 

procentsats.  

2.3. Litteraturstudie 

Genom sammanställning av relevant litteratur inom ämnet besvarades sedan ämnen som 

sjöfartens utsläppsmönster, lagstiftning och utsläppsminskande åtgärder. Litteratur har sökt 

genom Göteborgs Universitetdatabas, Karnov, Europeiska Unionens databas för lagstiftning 

(Eur-lex) samt genom sökmotorn Google. De viktigaste sökord som användes var shipping 

emissions, NOX abatement, NOX effects och NOX regulation.  

2.4. Definition av sjöfart 

För att kunna separera ut sjöfarten ur totalhalten räknas i denna rapport endast förbipasserande 

fartyg vid Tångudden till kategorin sjöfart. Detta eftersom att endast utsläpp som orsakar 

tydliga NOX-toppar går att sortera ut som sjöfart genom den metod vi använt. De utsläpp som 

skapas vid små förflyttningar och då fartyget ligger vid kaj orsakar inte samma toppar och 

räknas därför inte till kategorin sjöfart i denna rapport.  

2.5.  Avgränsningar 

I denna rapport behandlas endast luftföroreningar i form av kväveoxider, ej sjöfartens övriga 

utsläpp. Angående åtgärder för kväveoxidminsking har de i litteraturen vanligast 

förekommande åtgärderna valts ut att för en översiktlig analys. För att få en initial uppfattning 

av sjöfartens bidrag har ett fåtal dagar under maj 2018 valts ut för undersökning. Anledningen 

till att dessa dagar valdes ut var att de uppfyllde kriteriet om rätt vindriktning som krävdes för 

att sjöfartens utsläpp skulle kunna registreras vid Tångudden.   

Rapporten avser att fokusera på sjöfarten utan vidare analys av hamnverksamheten som 

behandlas i Jonna Ohlssons rapport Utvärdering av hamnverksamhetens bidrag till halterna 

av kväveoxider vid tångudden.  
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3. Litteraturstudie 

3.1. Sjöfartens luftföroreningsutsläpp  

Sjöfarten bidrar till utsläpp av växthusgaser (koldioxid, metan, N2O), svaveloxider, 

kväveoxider och olika typer av partiklar (Salo et al. 2016). I Europa beräknas sjöfarten bidra 

med upp till 10-20 % av de totala luftföroreningsutsläppen, utsläppen har ökat under flera 

årtionden och förutsägs öka även i framtiden (EEA 2013). Sjöfart är ett effektivt transportsätt 

sett till bränslekonsumtion per transporterat kilo av gods, men har samtidigt en betydande 

påverkan på luftkvalitén på grund av högt svavelinnehåll i bränslet och höga utsläpp av NOX 

och partiklar (Brynolf et al. 2014). Gällande NOX stod sjöfarten år 2014 globalt sett för ca 15 

% av de antropogena globala utsläppen (Smith et al. 2015). I denna rapport ligger fokus på de 

lokala utsläppen och påverkan på halterna i Göteborg men eftersom fartygens utsläpp kan 

transporteras hundratals kilometer påverkas inte bara luftkvalitén i hamnstäderna, utan även 

stora områden in över land (Fuglestvedt et al. 2009).  

Inom sjöfarten finns det tre faser, (1) när fartyg rör sig ute till havs i jämn hastighet, (2) 

manövrering då fartyget lägger till vid hamn, vilket kräver många små rörelser, och (3) när 

fartyget ligger still vid kaj. Bränslekonsumtionen hos fartygen är generellt som lägst när 

motorbelastning optimerad, detta läge uppnås vid stabil belastning med jämn hastighet på 

öppet hav (Hallquist et al. 2013). Vid inbromsningar, acceleration och många förflyttningar, 

som ankomst till och avgång från hamn kräver, förhöjs bränsleförbrukningen och därmed 

utsläppen. Ankommande fartyg har ofta lägre hastighet än de avgående fartygen, generellt 

innebär detta en låg motorbelastning när fartygen kör in i hamn och högre motorbelastning 

när fartygen accelerera upp på vägen ut (Westerlund et al. 2015).  Mängden NOX-utsläpp 

beror på förbränningstemperatur som i sin tur beror på motorbelastning och motortemperatur. 

Hög motorbelastning och hög motortemperatur innebär förhöjda NOX-utsläpp (Winnes & 

Fridell 2009).  

Fartyg har generellt en framåtdrivande huvudmotor och mellan tre till sju hjälpmotorer 

(Jayaram et al. 2011). Hjälpmotorerna är vanligtvis fyrtakts marina dieselmotorer och 

används i hamnområdet vid till exempel manövrering, förtöjning/förankring och för att ge 

ström till lastkylning samt när fartyget ligger vid kaj. Dessa hjälpmotorer kan därför ha stor 

påverkan på luftkvalitén vid området nära hamnar.  

3.2. Reaktionsmekanismer för kväveoxider samt dess miljö- och hälsopåverkan 

Kväveoxider (NOX) definieras som summan av kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). 

I förbränningsmotorer, som de dieselmotorer som används inom sjöfarten, bildas NOX genom 

oxidationsreaktionen mellan kvävgas (N2) och syrgas (O2) (Salo et al. 2016). För att NOX ska 

bildas krävs det höga temperaturer, över 1500 grader C. Vid förbränningen sker utsläppen 

huvudsakligen i form av NO som sedan oxideras till NO2 under förbrukning av ozon (Ferm et 

al. 2008). NO2 kan sedan spjälkas ned till NO och en syreradikal av solljuset. Syreradikalen 

reagerar i sin tur med syrgas och bildar ozon. En högre ozonhalt eller mindre solljus leder 
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således till högre andel NO2. NO2 kan också reagera vidare till salpetersyra (HNO3) och andra 

kväveinnehållande ämnen. Oxidationen av NO sker relativt nära utsläppskällan där 

halveringstiden för NO varierar beroende på ozonhalt men ligger mellan 1-2 minuter.  

Kväveoxider påverkar miljön negativ på ett flertal sätt, bland annat orsakar nedfallet av 

kväveföreningar övergödning som kan skada känsliga ekosystem genom att skapa obalans i 

kvävehalten (Fuglestvedt et al. 2009). Ytterligare påverkan sker då NO2 övergår till HNO3 

och orsakar försurning av mark och vatten. Vidare bidrar även kväveföroreningarna till 

bildandet av troposfäriskt ozon och partiklar.  

Utöver miljöpåverkan orsakar också kväveoxider ett flertal negativa hälsoeffekter som 

irritation i andningsvägar, astma, försämrat immunförsvar, ökad risk för lunginflammation 

och försämrad lungfunktion och lungtillväxt (Boningari & Smirniotis 2016). NO-utsläppen 

har inte någon direkt negativ inverkan på människans hälsa utan det är först då det oxideras 

till NO2 som negativa hälsopåverkan uppstår (Ferm et al. 2008). Forskning har visat att 

föroreningarna kan leda till förtida död och ca 2850 förtidiga dödsfall beräknas bero på 

kvävedioxider i Sverige varje år (Gustafsson et al. 2018). Kväveoxider bidrar även till 

bildandet av sekundära föreningar som i sin tur orsakar allvarliga hälsoeffekter (Boningari & 

Smirniotis 2016). Vidare beskriver Boningari & Smirniotis att de små partiklarna som bildas 

infiltrerar effektivt in i lungorna och kan ta sig långt ner och orsaka sjukdomar som astma och 

bronkit och även leda till hjärtproblem.  

3.3. Reglering av NOX 

Kvävedioxidutsläppen från sjöfarten var länge oreglerade men de senaste åren har åtgärder 

vidtagits för att minska utsläppen (Anderberg et al. 2017). Reglering sker främst genom FN-

organet International Maritime Organization (IMO) men även på EU-nivå och nationell nivå.  

IMO begränsar utsläpp av luftföroreningar från sjöfartens avgaser, som SOX och NOX, genom 

MARPOL Annex VI som först antogs 1997 (IMO 2019). År 2008 antogs det reviderade 

MARPOL Annex VI där tre olika utsläppsnivåer angavs, Teir I, II och III. Gränsvärdena 

anges i tabell 1 och skiljer sig beroende på motorns varvtal (rpm). Tier III gäller endast de 

fartyg som rör sig inom NECAs (NOX emission Control Area). Gränsvärde skiljer sig åt 

beroende på motorns varvtal (rpm), med strängare gränsvärde vid högre rmp.  

IMO införde 2016 NECA längs med den nordamerikanska kusten och från 2021 införs 

motsvarande utsläppskontrollområde i Östersjön och Nordsjön (Anderberg et al. 2017). Inom 

NECA måste fartyg som byggs efter 2021 och färdas inom området uppfylla den strängare 

standarden Tier III i MARPOL Annex VI. För att minska NOX-utsläppen till den nivå 

standarden kräver måste fartygen vara utrustade med system för effektiv kväveoxidrening.  
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Tabell 1. Utsläppsgränsvärden enligt IMO MARPOL Annex VI. n står för motorhastighet i rpm. Högre rpm medför ett 

strängare gränsvärde. 

  

Internationellt regleras också NOX utsläppen genom UNECE: s (United Nations Economic 

Commission for Europe) Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level 

Ozone to the Convention on Longrange Transboundary Air Pollution, as amended on 4 May 

2012 (2013), även kallat Göteborgsprotokollet. Protokollet är ett av åtta protokoll i FN:s 

Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (1979). Konventionen 

trädde i kraft 1983 med anledning av att det väckts ett behov av ett internationellt samarbete 

för att minska långväga spridningar av luftföroreningar. Frågan blev av internationellt intresse 

då forskare visat att föroreningar kan transporteras långa sträckor och därigenom drabba andra 

länder än där utsläppet skett. Första Göteborgprotokollet trädde i kraft 2005 och angav 

nationella utsläppstak för svaveldioxid, kväveoxider, flyktiga organiska ämnen och 

ammoniak. År 2012 reviderades protokollet, partiklar lades till och utsläppstaken 

uppdaterades. Det reviderade Göteborgsprotokollet har ännu inte trätt i kraft men ratificerades 

av Sverige år 2015. I Göteborgsprotokollet regleras NOX genom utsläppsgränsvärden för 

specifika sektorer, däribland anges gränsvärden för utsläpp av kolväten och kväveoxider för 

inlandsfartyg. Gränsvärdet för summan av kolväten och kväveoxider ligger mellan 7,2 till 11 

g/kWh beroende på motorns cylindervolym (liter per cylinder/kWh).  

I EU:s Direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa, 2008/50/EG, har en övre och nedre 

utvärderingströskel bestämts som måste följas av alla EU:s medlemsländer. Den övre 

utvärderingströskeln ligger på 70% av timgränsvärdet (140 µg/m3, får inte överskridas mer än 

18 gånger per kalender år) och den nedre utvärderingströskeln är satt till 50 % av gränsvärdet 

(100 µg/m3, får inte överskridas mer än 18 gånger per kalender år), övriga nivåer redovisas i 

tabell 2. Vid den övre utvärderingströskeln ställs högre krav på utvärderingsmetod genom 

fasta mätningar och beräkningsmodeller och/eller indikativa mätningar. För den nedre 

utvärderingströskeln är tillräckligt att använda enbart beräkningsmodeller eller objektiva 

skattningsmetoder för att utvärdera luftkvaliteten. Gränsvärdena som EU satt är maxgränser 

och medlemsländerna får själva välja om de vill följa dessa gränsvärden eller sätta strängare 

gränsvärden. Sverige har valt att sätta strängare gränsvärden genom miljökvalitetsnormer som 

Tier Gäller 

fartyg som 

konstruerats 

detta datum 

eller senare 

Utsläppsgränsvärde 

(g/kWh) 

n < 130 

Utsläppsgränsvärde 

(g/kWh) 

n = 130-1999 

Utsläppsgränsvärde 

(g/kWh) 

n > 2000 

I 1 januari 

2000 

17.0 45*n(-0,2) 9.8 

II 1 januari 

2011 

14.4 44*n(-0,23) 7.7 

III 1 januari 

2016 

3.4 9*n(-0,2) 2.0 
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beskrivs nedan i stycket om nationell lagstiftning. Till följd av de strängare gränsvärdena har 

Sverige även hårdare utvärderingströsklar än de som anges i tabell 2. 

 Timgränsvärde för skydd av 

människors häls (NO2) 

Årsgränsvärde 

för skydd av 

människors 

hälsa (NO2) 

Kritiska årsnivån för 

skydd av växtligheten 

och de naturliga 

ekosystemen (NOX) 

 

Övre 

utvärderingströskeln 

70 % av gränsvärdet (140 

µg/m3, får inte överskridas 

mer än 18 gånger/kalenderår) 

80 % av 

gränsvärdet (32 

µg/m3) 

80 % av den kritiska 

nivån (24 µg/m3) 

 

Nedre 

utvärderingströskeln 

50 % av gränsvärdet (100 

µg/m3, får inte överskridas 

mer än 18 gånger/kalenderår) 

65 % av 

gränsvärdet (26 

µg/m3) 

65 % av den kritiska 

nivån (19,5 µg/m3) 

På nationell nivå har miljökvalitetsnormer utfärdats i luftkvalitetsförordningen (2010:477) för 

att skydda människors hälsa, miljön och uppfylla de krav som ställs genom EU. 

Miljökvalitetsnormerna (MKN) är ingen direkt reglering av utsläppen utan reglerar vilka 

luftkoncentrationer som är tillåtna (Naturvårdsverket 2019). För kväveoxider finns 

gränsvärdesnormer som innebär att normen inte bara bör följas utan ska följas, dessa normer 

bestäms främst efter krav i EU-direktiv. Gränsvärdesnormerna får trots detta överskridas vid 

ett begränsat antal tillfällen, se antal timmar och dygn i tabell 3. Kommunen ansvarar för att 

MKN efterlevs genom kontroller i form av mätningar och modellering.  

Tabell 3. Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid för timme, dygn och år, källa: Naturvårdsverket (2019). 

Medelvärdesperiod MKN-värde Antal tillåtna överskridanden per 

kalenderår 

Timme 90 µg/m3 175 h  

Dygn 60 µg/m3 7 dygn 

År 40 µg/m3 - 

Den nationella utsläppen regleras också via EU-direktivet om minskning av nationella utsläpp 

av vissa luftföroreningar (NECD), 2016/2284. Direktivet anger den högsta nivån av 

kväveoxider som EU:s medlemsländer får släppa ut. Sverige har åtagit sig ett utsläppstak på 

36 % av 2005 års NOX-värde fr.o.m. 2020 t.o.m. 2029 och ett tak på 66 % av 2005 års NOX-

värde fr.o.m. 2030 och framåt.  

3.4. Åtgärder för att minska sjöfartens utsläpp av kväveoxider  

Det finns ett flertal olika metoder för att minska sjöfartens utsläpp av kväveoxider i 

förhållande till det idag mest använda drivmedlet, tjockolja (HFO) (McGill et al. 2013). I 

denna rapport presenteras ett urval som bedöms ha god NOX-reduceringspotential. De olika 

metoderna kan delas in i tre delar (1) åtgärd innan förbränning, (2) åtgärd under förbränning 

och (3) åtgärd efter förbränning. Åtgärder innan förbränning inkluderar metoder som 

Tabell 2.Gränsvärden och utvärderingströsklar för kväveoxider från EU direktivet 2008/50/EG. 
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alternativa bränslen medan åtgärder under förbränning innefattar direkt vatteninjektion 

(DWI), Interna motormodifikationer (IEM), hög luftfuktighet under förbränning (HAM) och 

återcirkulering av luftföroreningar (EGR). Till efterbehandling hör selektiv katalytisk 

reduktion (SCR). Ytterligare åtgärder som beskrivs i rapporten är sänkta hastigheter och 

handel med utsläppsrätter.  

I Tabell 4 visas en sammanställning över reduceringspotentialen för de olika åtgärderna och 

under respektive rubrik beskrivs sedan mer ingående de olika åtgärderna.   

Tabell 4. Sammanställning av NOX-minskande åtgärder men en potentiell minskning angiven i procent. 

NOX-minskande åtgärder NOX-reduceringspotential (%) 

LNG 68 - 90 % 1, 2 

DWI 50 % 3, 4 

IEM 

- Avancerad IEM 

- Bas IEM 

 

30 % 3, 5 

20-30% 5 

HAM 75-85 % 3, 5 

EGR 30-40 % 3, 5 

SCR 90 % 5, 6 

1. Salo et al. 2016 2. Li et al. 2015 3. De Jonge et al. 2005 4. Sarvi et al. 2009 5. Lövblad & Fridell 2006  
6. Jayaram et al. 2011 

Liquefied Natural Gas (LNG) 

LNG är ett alternativt bränsle som består av metan (87-99 %), har lågt kol- och svavelinnehåll 

och orsakar lägre utsläpp av NOX än det traditionella oljebaserade drivmedlet HFO (Anderson 

et al. 2015). Minskningen i NOX beror främst på en lägre temperatur under förbränningen 

(Woodyard 2010). Nackdelen med användningen av LNG är att det sker ett visst läckage av 

metan som har en global uppvärmningspotential som är 28 gånger högre än för CO2. För att 

LNG ska vara ett långsiktigt hållbart alternativ måste därför metanläckaget begränsas. Genom 

användandet av LNG uppskattas utsläppen understiga de krav som sätts via Tier III (3,4 g 

NOX/kWh) och då reducera NOX-utsläppen med upp till ca 75-90 % i förhållande till 

användandet av ren HFO (Salo et al. 2016). Petzold et al. (2011) visade på att NOX-

emissioner vid användandet av HFO låg mellan 14,12 till 26,09 g NOX/kWh beroende på 

motorbelastning.  

Även Li et al. (2015) visade på en betydande minskning vid användandet av LNG. I studien 

undersöktes potentialen för LNG i ett motorsystem med två bränslen (dual-fuel engine) där ett 

system för LNG-tillförsel adderades till den ursprungliga motorn. Studien visade en 

signifikant minskning i NOX-utsläpp på upp till 68 % beroende på fartygets hastighet och 

motorbelastning. Den maximala minskningen nåddes vid en hastighet på 600 r min-1.  I 

hastighetsspannet 1000 r min-1 till 1300 r min-1 var andelen av LNG sett till HFO som högst 
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och låg genomsnittligt på 82,2 %, i detta spann minskade NOX utsläppen med 48,2% sett till 

drift med endast HFO.  

Direkt vatteninjektion (DWI) 

I DWI minskas NOX-utsläppen genom att färskvatten tillförs för att kyla ner 

förbränningskammaren innan förbränningen startar (De Jonge et al. 2005). De Jonge et al. 

beräknade fram att en NOX-minskning på upp till 50% kan uppnås genom användandet av 

DWI vilket motsvarar de minskningsvärden som Sarvi et al. (2009) och Lövblad & Fridell 

(2006) angett. Vidare anger Sarvi et al. (2009) att användandet av DWI kan leda till en liten 

ökning i utsläpp av kolmonoxid och partiklar. DWI fungerar främst vid hög motorbelastning, 

vid låg belastning kan DWI sänka temperaturen i förbränningskammaren så mycket att 

fullständig förbränning kan begränsas (Salo et al. 2016).  

Internal engine modifikation (IEM) 

Till IEM hör alla de metoder som minskar NOX-utsläppen genom att justera motorn. Det finns 

två kategorier av IEM, (1) bas IEM, som främst innebär installation av glidventiler, och       

(2) avancerade IEM. Till de avancerade IEM hör metoder som till exempel reducera 

lufttemperaturen vid reningen, skjuta fram tillsättningen av bränslet tidsmässigt, modifiering 

av komprimeringsförhållandena och förändra designen på injektions sprutmunsstycket (Salo 

et al. 2016). Teknikerna är fortfarande under utveckling men en total övergripande minskning 

från de avancerade IEM har rapporterats till ca 30% (De Jonge et al. 2005; Lövblad & Fridell 

2006). NOX-minskningen genom bas IEM rapporteras ligga mellan 20-30% (Lövblad & 

Fridell. 2006).  

Humid Air Motors (HAM)  

HAM innebär att förbränningsluften blandas med förångat havsvatten för att sänka 

temperaturen och reducera NOX-bildningen under förbränningsprocessen. Tekniken ersätter 

den konventionella motorluftkylaren. Tekniken utnyttjar havsvatten och spillvärme från 

motorn och kräver inte stora vattentankar ombord (De Jonge et al. 2005). De Jonge et al. 

redovisade en möjlig NOX-minskning på ca 70% genom användandet av HAM. Dessa siffror 

går i linje med den minskning på 70 – 85% som Lövblad & Fridell (2006) redovisade. HAM 

kan, precis som för DWI och andra tekniker som går ut på att sänka motortemperaturen, 

orsaka en liten ökning i VOC, CO och partikelutsläpp.  

Exhaust gas recirkulation (EGR)  

EGR bygger på att en del av avgaserna filtreras, kyls och leds tillbaka till 

motorladdningsluften (De Jonge et al. 2005). Eftersom värmekapaciteten för avgaserna är 

högre än för luft resulterar processen i en sänkt förbränningstemperatur och där med lägre 

NOX-utsläpp. En följd av återledningen är också att det finns mindre syre tillgängligt i 

kammaren som kan reagera med kväve och bilda NOX, vilket också bidrar till lägre NOX-

bildning. Nackdelen med EGR är att det är svårt att ta bort alla partiklar innan gasen 
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recirkuleras till förbränningsluften, partiklar kommer då att deponeras i motorn vilket leder 

till ökat slitage och försämring av förbränningskammaren. Det kan också bli problem med 

korrosion då avgaserna innehåller svavel som kan orsaka svavelsyrabildning. För att undvika 

problematiken bör EGR integreras direkt vid motorns uppbyggnad inte genom installation i 

efterhand. I de Jonge et al. studie (2005) anges den beräknade NOX-emissionsreduktion för 

EGR till 35%, dock menar de att det är hög osäkerhet kring reduktionen då tekniken inte är 

testad under längre perioder. Lövblad & Fridell (2006) beskriver en förväntad minskning av 

NOX på 30-40%, vilket stämmer överens med de siffror de Jonge et al. anger.  

Selective catalytic reduction (SCR) 

SCR är ett katalytiskt efterbehandlingssystem av utsläppsgaserna som installeras efter motorn 

och minskar NOX-koncentrationerna i utsläppen. NOX-minskningen sker genom att en 

reduceringsagent, till exempel ammoniak, tillförs till utsläppsgaserna som reagerar med NOX 

över katalysatorn och bildar N2 och vatten (Anderberg et al. 2017). Jayaram et al. (2011) 

visade i deras studie att NOX-utsläppen kan minska med upp till 90% genom att använda 

SCR. Lövblad & Fridell (2006) beskriver även de att en minskning på 90 % av NOX-utsläpp 

kan nås genom användandet av SCR. Vidare påvisade Jayaram et al. (2011) att det finns viss 

problematik med användningen av SCR då katalysatorn kan orsaka en ökning i utsläpp av 

partiklar med en faktor på 1,5-3.8. Detta beror på de ökade sulfatutsläpp som sker genom att 

SO2 omvandlas vid SCR-katalysatorn.  

För att SCR ska fungera effektivt krävs tillräckligt hög temperatur på utgående gas, vilket i 

sin tur innebär en hög motorbelastning (Hallquist et al. 2013). Vidare måste också tekniken 

anpassas till fartygets normala drift under transportsträckorna på öppet hav. Detta gör att 

reduktionen av NOX i hamnområde inte kommer att bli optimala då ankomst och avgång från 

hamn innefattar moment som inbromsning, acceleration och många förflyttningar.  

Sänkta hastigheter 

Ett ytterligare alternativ för att minska sjöfartens NOX-bidrag i befolkningstätaområden är att 

reglera hastigheten inom hamnområden. Khan et al. (2012) visade i sin studie att genom att 

sänka hastigheten från 24 knop till mellan 12-15 knop nås en minskning på 60 %. I samband 

med att hastigheten sänktes användes marin gasolja (MGO) som bränsle istället för HFO, 

vilket också kan bidra till en sänkning då MGO förväntas minska NOX-utsläppen med ca 6 %. 

Vidare visade även studien att en hastighet under 12 knop ledde till en minskning på 56% i 

NOX-utsläpp. En sänkt hastighet har också visat sig leda till tydligt sänkta utsläpp av partiklar 

och CO2.  

Handel med NOX-utsläppsrätter 

Handel med NOX-utsläppsrätter innebär att ett fastställt tak av totala NOX-utsläpp inom en 

region sätts (Havsmiljöinstutionen 2017). Utsläppsrätter fördelas sedan mellan 

utsläppskällorna som ger dem rätt att släppa ut en viss mängd NOX per år. Syftet är att denna 

utsläppsbegränsning ska motivera till att reducera aktörens utsläpp då följden blir böter om 
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utsläppsrätterna överskrids. Systemet gör det också möjligt att sälja/köpa utsläppsrätter vilket 

öppnar för att åtgärderna sker där det är ekonomiskt mest lönsamt och effektivt och ger fördel 

till de aktörerna med låga utsläpp. För att systemet ska ge önskad effekt är det viktigt att 

utsläppstaket sätts tillräckligt lågt och att fördelning av utsläppsrätter skett på lämpligt sätt. 

Det krävs också tydlig kontroll och reglering av utsläpp, vilket av många framstår krångligt 

att uppnå inom sjöfarten och är en av anledningarna till att det idag inte finns något system för 

handel med utsläppsrätter inom sjöfarten. Nikopoulou et al. (2013) utvärderade i sin rapport 

NOX-minskande åtgärder och simulerade effekter av ett framtida utsläppshandelssystem och 

visade på att systemet kan ha stor potential. I rapporten anges att handel med utsläppsrätter 

skulle kunna innebära ekonomisk vinning för rederierna genom att utveckla sina fartyg mot 

lägre NOX-utsläpp. En NOX-reducerande investering som tidigare ansett dyr kan då istället bli 

lönsam.  

4. Resultat 

4.1. NOX-halter vid Tångudden 

Dygnmedelvärdet för NOX och NO vid Tångudden varierar dagligen över året, i figur 2 

framgår att koncentrationsmönstret består av toppar snarare än en jämn koncentration. 

Miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet för NO2 ligger på 60 µg/m3 och som figur 3 visar 

ligger dygnsmedelvärdet för NO2 i Tångudden väl under denna gränsvärdesnorm. 

Miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet ligger på 40 µg/m3 och även denna norm är väl 

underskriden då årsmedelvärdet för NO2 ligger på 13.4 µg/m3 vid Tångudden. 

Figur 2. Dygnsmedelvärde vid Tångudden år 2018 för NO (blå) och NOX (röd). 
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Då NOX-utsläpp från närliggande källor främst mäts upp i form av NO visar en hög NO/NOX-

kvot på ett stort bidrag från närliggande källor. Av figur 4 framgår hur kvoten varierar i 

förhållande till olika vindriktningar. Kvoten är som högst då det blåser från ca 200 till 50 

grader vilket motsvarar västlig till nordostlig vind. När vinden transporteras till mätstationen 

från dessa vindriktningar når utsläpp från passerande fartyg mätstationen. Den lägsta kvoten, 

störst andel NO2 , fås vid ostlig till sydlig vind. Luftföroreningar från denna vindriktning har 

transporteras en längre sträcka, från trafikleder kring centrala delana av staden till Tångudden. 
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Figur 3. Dygnsmedelvärdet under år 2018 för NO2 vid Tångudden (blå) och miljökvalitetsnormen(MKN) för NO2 (röd). 
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4.2. NOX-halter vid Tångudden jämfört med Haga 

Som kan ses i figur 5 är dygnsmedelvärdet för NOX vid Tångudden i hamninloppet lägre än 

dygnsmedelvärdet vid Haga centralt i staden. Dygnsmedelvärdet är signifikant lägre vid 

Tångudden än vid Haga med ett p-värde på <0,0001. De två koncentrationskurvorna följer 

varandra över tid och samma trend ses även då halterna vid de båda mätstationerna plottas 

mot varandra, se Bilaga A. Korrelationskoefficienten mellan halterna vid Tångudden och 

Haga beräknades till 0,76.  

Vid analys av minutdata för de båda mätstationerna, figur 6, framgår att toppar i mätdatat 

uppstår vid de båda mätstationerna. Topparna vid de olika mätstationerna är fristående från 

varandra då maxhalterna inte uppnås vid samma tidpunkt på Tångudden som på Haga. Detta 

tyder på att topparna orsakas av andra källor vid Tångudden än vid Haga. 
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Figur 5. NOX-dygnsmedelvärde vid Haga (blå) och Tångudden (röd) under år 2018. 
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4.3. Sjöfartens bidrag 

Under perioden 2018-05-14 till 2018-05-17 blåste det nordostlig till nordvästlig vindriktning 

vilket gjorde det möjligt att mäta sjöfartens NOX-bidrag vid Tångudden. Sjöfartens bidrag ses 

i figur 7 i form av höga och kortvariga toppar som skapas då fartyg passerar mätstationen. 

Sett över fyradagarsperioden är sjöfartens bidrag betydligt lägre än bidraget från resterande 

källor, så som hamnverksamhet och trafikleder. Andelen NOX från sjöfart beräknades under 

denna tidsperiod till 7,4 % och resterande källors bidrag till 92,6 %. Vid analys av data enbart 

innehållande NO var istället sjöfartens bidrag 15,2% mot resterande källors bidrag på 84,8%. 

Detta innebär att andel NO är större från sjöfartens utsläpp än från övriga källor vilket också 

verifierades vid analys av kvoten NO/NOX för mätdata separerad mellan sjöfart och 

resterande källor. Sjöfartens NO/NOX-kvot räknades fram till 0,52 medan kvoten för 

resterande haltbidrag hade ett värde på 0,23. 

  

  

Figur 7. Sjöfartens (blå) och resterande källors (röd) NOX-bidrag under perioden 18-05-14 till 18-05-17. 
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5. Diskussion 

5.1. Utsläppsmönster för kväveoxider vid Tångudden 

Av resultatet framgår en variation i NOX-halter över dygn och månad. Denna variation kan 

bero på ett flertal aspekter så som vindhastighet, vindriktning, solinstrålning och ozonhalt. 

Vid högre vindhastighet sprids föroreningarna ut snabbare vilket leder till att en lägre 

koncentration mäts upp. Vindriktning påverkar i sin tur uppmätta halter genom att 

föroreningar från olika källor registreras vid mätstationen. En vindriktning från nordväst till 

nordost innebär att utsläppen från sjöfart, hamn och bakomliggande trafikleder når 

mätstationen medan när det blåser sydligt och östligt kommer bidraget från mer långväga 

källor i staden. Solinstrålningen och ozonhalten kan i sin tur påverka uppmätta halter genom 

inverkan på atmosfärskemin.  

Vidare har NO/NOX-kvoten visat på att vindriktning påverkar andel NO i uppmätta halter. I 

nordvästlig till nordostlig vindriktning kan ett bidrag från hamninloppet ses då kvoten är hög 

vilket innebär att en större andel av de uppmätta halterna består av NO och kommer från 

källor i närheten. Kvoten är låg med hög andel NO2 när det blåser i östlig och sydlig riktning, 

från staden mot Tångudden, vilket tyder det på att det är få utsläppskällor i närheten och att de 

föroreningar som uppmätts istället transporterats en längre sträcka. Kvoten kan även påverkas 

av mängd solljus och ozonhalt då NO2-halten varierar med dessa parameterar.  

Av det förhöjda värdet på kvoten i vissa vindriktningar framgår det att det finns en betydande 

andel NO i mätningarna. Detta talar för att utsläppen vid hamninloppet är en enskild 

utsläppskälla och att delar av de uppmätta halterna faktiskt kommer från sjöfart samt 

verksamheter i närheten och inte enbart från trafikleder. Vid analys av kvoten NO/NOX för 

mätdata separerad mellan sjöfart och resterande källor framgick att kvoten för sjöfart var 

högre (0,52) än kvoten för resterande haltbidrag (0,23). Detta tyder på att andel NO är större 

från sjöfartens utsläpp än från övriga källor vilket också pekar på att kvoten NO/NOX för 

totalbidraget påverkas av sjöfarten.  

5.2. Kväveoxidhalterna vid Tångudden jämfört med Haga  

Resultatet visar att NOX-halterna vid Tångudden är betydligt lägre än de halter som uppmätts 

vid Haga. Den stora skillnaden mellan uppmätta halter i Haga och Tångudden visar på att 

utsläppskällor centralt i staden, som fordonstrafiken, orsakar betydligt högre utsläpp än de vid 

hamninloppet.  

Vid analys av minutdata framgår att toppar i uppmätt NOX-data finns vid båda mätstationerna 

men att tidpunkterna för topparna inte följer samma mönster. Bortsett från dessa toppar ser 

man att halterna vid Haga och Tångudden följer liknande trend. Detta tyder på att 

bakgrundshalten i staden, orsakad av mestadels trafik, påverkar halterna på liknande sätt vid 

de båda mätstationerna. Den betydligt lägre bakgrundshalten vid Tångudden beror sannolikt 

på att det är ett längre avstånd till trafiklederna vid Tångudden än vid Haga. Antagandet 

förstärks av korrelationen mellan halterna i Haga och Tångudden på 0,76 som tyder på att det 
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finns samband mellan de olika mätpunkterna. Skillnaden i mönstret för topparna i mätdata 

visar i sin tur på att de tillfälligt passerande utsläppskällorna skiljer sig åt vid Haga och 

Tångudden. Olikheten mellan de båda mätstationerna tyder på att NOX-halterna i Tångudden 

inte bara påverkas av trafik utan även av förbipasserande sjöfart och övriga källor i 

hamninloppet.  

5.3. Sjöfartens bidrag till NOX-halten vid Tångudden  

För att sjöfartens andel skulle kunna beräknas krävdes att analysen gjordes för en tidsperiod 

då det blåste i nordostlig till nordvästlig vindriktning. Resultatet då data för Tångudden 

separerades visade på att sjöfarten stod för 7,4% av den totala NOX-halten vid tångudden. För 

att säkerställa att dessa föroreningar kom från sjöfart, och inte en allmän bakgrundshalt, 

jämfördes mönster i halter för mätstationen vid Femman och Haga. Tidpunkt och storlek på 

NOX-topparna skiljde sig tydligt åt mellan mätstationerna och efter beräkning av korrelation 

kan antagandet att de separerade halter vid Tångudden faktiskt kommer från sjöfart anses vara 

säkerställt. Vidare beräknades även sjöfartens andel av de totala NO-halterna vid Tångudden 

med ett resultat på 15,2%. Detta tyder på att sjöfartens utsläpp som når Tångudden består av 

en hög andel NO och att sjöfarten är en betydande utsläppskälla vid hamninloppet.  

Då tiden för arbetet var begränsad valdes en fyradagarsperiod med denna vindriktning ut och 

andelen NOX respektive NO som beräknats ger därför snarare en indikation på sjöfartens 

bidrag i maj än ett säkert årsvärde. Under fyradagarsperioden som valts ut var det varmt med 

hög solinstrålning och en hög ozonhalt. Då dessa förutsättningar påverkar atmosfärskemin, 

främst NO2-halterna, kan resultatet ha påverkats. Eftersom sjöfartens utsläpp främst mäts upp 

nära utsläppskällan i form av NO, och det är NO2-halterna som i störst utsträckning påverkas 

av dessa faktorer, är troligtvis inte inverkan på resultatet signifikant.  

En rad olika studier har genomförts där de i likhet med denna rapport avsett att bestämma 

sjöfartens bidrag till kväveoxidhalten. Till skillnad från denna studie har spridningsmodeller, 

och inte uppmätta halter, använts för att bestämma bidraget. I SMHI:s (2012) rapport över 

sjöfartens påverkan på luftmiljön i Göteborg visade beräkningarna att sjöfarten bidrog med 

28% av de totala NOX-emissionerna i staden. Rapporten visade också att ca 9 % av den 

uppmätta årsmedelhalten vid femmans mätstation har sitt ursprung från sjöfarten. 

Emissionerna i Göteborgs kommun har vidare analyserats via data från den nationella 

emissionsdatabasen. Denna analys visade på att 47% av NOX-emissionerna kommer från 

sjöfarten (Länsstyrelsen 2018). Vidare har Hammingh et al. (2012) modellerat sjöfartens 

framtida bidrag i olika länder för år 2030. Det högsta bidraget beräknades i Nederländerna till 

24,1%, det lägsta i Tyskland till 7,3% och i Sverige beräknades bidraget fram till 8,9%. 

Ytterligare analys har genomförts av Viana et al. (2014) över NO2-bidraget från sjöfarten 

längs med kustområdena i Europa där ett bidrag på mellan 7 – 24% har räknats fram.  

Resultatet från övriga studier ligger överlag något högre än de värden som räknats fram i 

denna rapport. Dock finns ett flertal anledningar som kan ligga bakom denna skillnad. I första 

hand kan skillnaden bero på att analysen i övriga studier skett på data framtagen genom 
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modellering medan denna rapport behandlat uppmätt data. Modellering kan innebära en större 

osäkerhet då det är svårt att återskapa exakta verkliga förhållanden och hitta emissionsfaktorer 

som helt korrekt motsvarar de verkliga utsläppskällorna.  

Vidare kan skillnad i definition av sjöfart ha påverkat det något lägre resultatet i denna 

rapport sett till övriga. För att kunna separera data räknades i denna rapport endast de utsläpp 

som skapade kortvariga och höga NO-toppar till kategorin sjöfart. Det finns en risk att de små 

förflyttningar som fartyget gör i hamnområdet, samt de utsläpp som sker då fartyget ligger vid 

kaj, inte orsakar tillräckligt höga och kortvariga toppar för att de ska kunna separeras ut som 

sjöfart. López-Aparicio et al. (2017) visade på att 55% av NOX-utsläppen från de havsgående 

fartygen kommer från då fartyget ligger vid kaj. Vidare har Hallquist et al. (2013) visat på att 

betydande NOX-utsläpp orsakas även vid små förflyttningar i hamnområdet. Om hela bidraget 

från de små förflyttningarna, tillsammans med de utsläpp som orsakas vid kaj, registrerats 

som sjöfart i denna studie hade troligtvis resultatet varit något högre än 7,4 %. Att denna 

rapport visar på en relativt låg andel från sjöfart kan också bero på fartygens hastighet då de 

passerar Tångudden. Eftersom Tångudden är belägen relativt långt in i hamnen passerar 

fartygen med en låg hastighet. Den lägre hastigheten medför en lägre motorbelastning vilket 

enligt Winnes & Fridell (2009) gör att NOX-utsläppen blir lägre. Denna teori stämmer även 

överens Khan et al. (2012) studie som visade på att en halvering av hastigheten kan leda till 

en 60% reduktion av NOX-utsläppen.  

En ytterligare påverkande faktor kan vara att inte utsläpp från alla fartyg registreras vid 

Tångudden. Bland annat registreras inte den älvtrafik som körs i västtrafiks regi och inte 

heller de fartyg som lägger till vid kaj längre ut i hamninloppet. Det är oklart hur stort 

bidraget från västtrafiks båtar är men då de körs under stora delar av dygnet och konstant 

bidrar till halten av NOX kan det vara av intresse att i framtiden även undersöka deras i 

bidrag.  

I Göteborg hamn har det förekommit långdragen hamnstrejk och för att ta reda på om strejken 

påverkat transporterna, och där med utsläppen, kontaktades Göteborgs hamn. Svaret blev att 

det under maj 2018 inte varit några konfliktsituationer som påverkade verksamheten1. Utifrån 

det dras slutsatsen att våra mätresultat inte påverkades av hamnstrejken. Ytterligare 

förhållanden som påverkar relevansen i resultatet är hur antalet anlöpande fartyg förhåller sig 

under perioden 14–17 maj jämfört med övriga året. Via ytterligare information från 

Göteborgs hamn1 räknades antalet anlöpande fartyg ut till ca 27 fartyg per dygn under 

perioden 14–17 maj 2018. Under resten av år 2018 låg snittet på ca 28 anlöp per dygn vilket 

kan anses vara likvärdigt med den period som analyserats i denna rapport.  

Halterna av kväveoxider har enligt jämförelser i denna studie visat sig vara betydligt högre 

vid fordonstäta områden än vid områden som Tångudden med emissioner från sjöfart. Då 

denna studie är begränsad bör de båda bidragen undersökas vidare för att få ett säkert resultat. 

Dock kan ändå resultat anses ge en relevant indikation på förhållandet mellan de två 

                                                 
1 Göteborgs hamn via diariet. Epost den 2019-05-06.  
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mätstationerna. För att nå en effektiv NOX-minskning i urbana områden, där flest människor 

påverkas av luftföroreningarna, bör utsläppsminskning från fordon prioriteras framför 

sjöfarten. Denna slutsats styrks av Länsstyrelsens Åtgärdsprogram för kvävedioxid i 

Göteborgsregionen (2018). I åtgärdsprogrammet framgår att vägtrafiken står för det enskilt 

största bidraget till NO2-halterna på platser där flest människor bor och vistas men att 

sammanlagda utsläppen från flera källor, däribland sjöfarten, orsakar den höga 

bakgrundshalten i Göteborg. Likt åtgärdsprogrammet pekar tidigare studier i kombination 

med denna på att även sjöfarten orsakar betydande utsläpp. För att uppfylla de åtaganden som 

krävs genom bland annat EU-direktivet om minskning av nationella utsläpp är det relevant att 

fokusera även på sjöfarten. Om sjöfarten ökar, som den enligt EEA (2013) spås göra, kommer 

det vara av ännu större vikt att nå en minskning av utsläpp i framtiden.   

5.4. Säkerhet i modellerade värden 

I miljöförvaltningens beräkningar av NO2-halten för Göteborg används en kalibreringsmetod 

mot uppmätta halter där man tagit fram en ekvation för att kunna korrigera 

modellberäkningarna. Då mätpunkterna i Göteborg ligger på platser som är starkt påverkade 

av trafiken, så är det osäkert hur väl kalibreringsmetoden fungerar för områden som 

hamninloppet som är mindre påverkade av trafiken. Miljöförvaltningens modellberäkning för 

NO2-halterna 2015 gav ett årsmedelvärde för Tångudden på 17.3 µg/m3 och efter att man har 

använt ekvationen så fick man fram ett värde på 38 µg/m3. Från de data som använts i denna 

rapport räknades ett årsmedelvärde vid Tångudden för 2018 fram till 17.6 µg/m3, vilket är 

betydligt lägre än det värde på 38 µg/m3 som modellen anger. Istället stämmer värdet som 

beräknats i denna studie väl överens med det första värde som beräknats via modelleringen 

innan ekvationen använts.  

Då modellerat årsmedel för 2018 inte fanns att tillgå för Tångudden gjordes istället 

jämförelsen mellan år 2015 mot 2018. För att kontrollera att analysen var relevant 

undersöktes att uppmätta värden för mätstationer i staden var likvärdiga under dessa två år. 

Då värdena var relativt jämna kan analysen anses vara relevant trots att det optimala hade 

varit jämförelse med 2018 års värden. Resultatet ger en indikation på att ekvationen som 

används i modellen inte är anpassad efter utsläppskällorna i hamninloppet och att modellen 

troligtvis visar för höga halter i detta område. Allt för långtgående slutsatser bör därför inte 

dras innan modellen är kontrollerad. Vidare kan denna jämförelse indikera på att liknande 

problem skulle kunna finnas i studier där sjöfartens bidrag beräknats med modeller. Dock bör 

det tilläggas att det krävs ytterligare studier och fler mätningar över längre period för att 

konstatera hur väl modellen och verkligheten i själva verket stämmer överens. Tångudden är 

inte tillräcklig som enda mätpunkt för att säkert säga att ekvationen inte är kompatibel för 

hamninloppet utan är främst en indikation på att det krävs vidare undersökningar.  
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5.5. Åtgärder för att minska utsläppen av kväveoxider från sjöfarten 

Ett flertal utsläppsåtgärder har presenterats i rapporten och flera alternativ är rimlig för att 

minimera utsläppen från sjöfarten. Sjöfarten är idag i stort sett helt beroende av oljebaserade 

drivmedel och viljan i att investera i andra alternativ kommer att styras till stor del av 

oljeprisets utveckling (Anderberg et al. 2017). Så länge oljepriset är relativt lågt krävs det 

andra incitament, som regleringar, för att de nya teknikerna ska slå igenom. I och med 

bildandet av NECA vid Göteborgs kust och hela Östersjön, Engelska kanalen samt Nordsjön 

kommer kraftigt reducerade NOX-utsläpp krävas. Från och med 2021 måste Tier III uppfyllas 

och för att nå dit krävs en eller flera utsläppsminskande åtgärder sett till standardutsläppen vid 

användningen av oljebaserade drivmedel. För att nå Tier III (3,4 g NOX /kWh) krävs en 

minskning i NOX-utsläppen på ca 75-85% sett till drift på HFO (14-26 g NOX /kWh) som är 

det vanligaste drivmedlet idag (Petzold et al. 2011). Dock gäller IMO:s regleringar endast 

nyare fartyg och effekterna i form av lägre NOX-utsläpp kommer därför att skjutas framåt i 

tiden tills fartygsflottan är uppdaterad. För att nå sänkta NOX-utsläpp inom en snar framtid 

kan handel med NOX-utsläppsrätter, utöver IMO:s regleringar, vara ett bra medel. Detta 

eftersom handel med utsläppsrätter skulle vara ett sätt att kontrollera totala utsläppen av NOX, 

vilket är det man i praktiken eftersträvar. En följd av införande av utsläppsrätter skulle kunna 

bli en större motivation till utveckling av NOX-minskande åtgärder, där en NOX-minskande 

investering skulle kunna innebära vinst genom att försäljning av utsläppsrätt möjliggörs.  

Utifrån de studier som analyserats i denna rapport har användandet av SCR och övergången 

till LNG visat sig vara de mest effektiva metoderna för att nå ett minskat NOX-utsläpp. Detta 

liknar det resultat som Wik & Niemi (2016) och Winnes et al. (2016) kom fram till då de 

undersökte vilka tekniker som var möjliga för att nå Tier III, i båda rapporterna var 

användandet av SCR och övergången till LNG de mest lovande åtgärderna. Till skillnad från 

denna studie visade Winnes et al. även att användandet av EGR hade stor potential men 

framförde även att EGR än inte är väl testad i verkliga förhållanden på samma sätt som SCR 

och LNG är. Enskilda potentialen för användandet av SCR och bytet till LNG är stor men 

troligtvis är en kombination av de olika åtgärderna mest effektiv för att nå maximal NOX-

minskning. HAM, IEM, DWR och EGR har alla visats ha en betydande potential för att 

minska NOX-utsläppen. De beskrivna åtgärderna är fortsatt tidigt i forskningsstadiet och för 

att säkert kunna säga vilken metod som är mest effektiv eller vilka kombinationer som 

fungerar mest optimalt krävs vidare forskning. Sett till dagsläget kan därför användande av 

SCR och övergång till LNG anses vara de säkraste investeringarna för att nå reducerade 

utsläpp. I framtiden har dock ett flertal av de övriga teknikerna, som HAM och EGR, stor 

potential.  

För att nå lägre NOX-nivåer inom hamnområden är även sänkta hastigheter ett alternativ. 

Sänkta hastigheter leder till lägre utsläpp men om långa sträckor med sänkt hastighet införs 

innebär det också en längre transporttid. En längre transporttid leder i sin tur att det krävs fler 

fartyg i rullning för att transportera samma mängder gods. Om det krävs fler fartyg kan det 

ifrågasättas om sänkta hastigheter kommer bidra till en minskning av NOX-halterna.   



 

6. Slutsats             

Tidigare studier har visat på att sjöfarten kan ha stor påverkan på luftkvalitén i hamnstäder 

och då modellerade värden för Göteborg har visat på höga NOX-halter i hamninloppet är detta 

av intresse att analysera.  I denna rapport har NOX-halterna vid Tångudden analyserats och 

jämförts med mätdata från fordonstäta områden. Vidare har sjöfartens bidrag till NOX-

halterna separerats ut från mätdata vid Tångudden och åtgärder för att minska sjöfartens 

utsläpp sammanställts.  

Resultatet visade att NOX-halterna under år 2018 var betydligt lägre vid Tångudden än i de 

centrala delarna av Göteborg. Detta tyder på att fordonstrafiken orsakar större utsläpp än de 

som uppstår vid hamninloppet och för att nå lägre NOX-halter i staden bör därför i första hand 

utsläppsminskning från fordonstrafik prioriteras.  

Sjöfartens bidrag beräknades fram till 7,4 % av de totala NOX-halterna uppmätta vid 

Tångudden. Tidigare studier har redovisat ett större bidrag från sjöfarten än det som räknats 

fram i denna rapport. Även om metoden som använts i denna studie har vissa begränsningar, 

visar resultatet på att det finns en risk att modellerade värden har beräknats för högt. För att 

säkert fastställa sjöfartens påverkan krävs därför vidare analys av uppmätta NOX-halter och 

emissioner i kombination med modellerade värden.  

Dock spås sjöfarten öka, och i kombination med att strängare NOX-regleringar kommer att 

införas längs svenska kusten, kommer det i framtiden även att vara av vikt att fokusera på 

minskningen av sjöfartens NOX-utsläpp. För att nå lägre NOX-utsläpp från sjöfarten är i 

dagsläget användandet av Selective catalytic reduction och övergången till Liquefied Natural 

Gas de mest beprövade och effektivaste åtgärderna. Ett flertal ytterligare åtgärder har visat sig 

ha potential och kan i framtiden vara relevanta alternativ efter att mer forskning ägnats åt 

dessa.   

Slutligen, trots att fordonstrafiken i dagsläget tros orsaka större NOX-utsläpp än sjöfarten är 

det av vikt att fastställa sjöfartens faktiska påverkan. För att detta ska vara möjligt krävs 

vidare forskning inom området. 
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Bilaga 

Bilaga A. Haga plottat mot Tångudden 

 

 

Diagram över NOX-dygnsmedelvärde under 2018 för mätstationerna vid Tångudden och Haga med ett R2 -värde på 

0,57.  

R² = 0,5678
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