
 

 

 
 INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGI OCH 

MILJÖVETENSKAP 

 

 

 

 

 

Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap 

2019, 180 hp 

 

UTVÄRDERING AV 

HAMNVERKSAMHETENS BIDRAG 

TILL HALTER AV KVÄVEOXIDER 

VID TÅNGUDDEN 

 

 

 

 

Jonna Ohlsson 

 



 

 

 

 



 

1 

Abstract 

Nitrogen oxides, NOx, contributes to poor air quality on a global scale. The effects are health 

problems such as cardiovascular diseases, but also environmental problems as acidification and 

eutrophication. The emissions originate from, among others, road traffic and shipping. Emissions 

of nitrogen oxides in ports occur mainly when the vessels are stationary in the port and use their 

auxiliary engines or in the process of unloading and loading of goods. The Environmental 

Department of Gothenburg city continuously studies the air quality in the city using both 

measurements and models, to secure an acceptable air quality. Regarding the port of Gothenburg, 

the present model does not correspond to measured values, which has led to the need to study the 

emissions more thoroughly. 

This study investigates how emissions from activities in the port of Gothenburg affects the 

concentrations of nitrogen oxides at Tångudden. The aim of the study was to calculate the 

contribution from the port. Data collected at Tångudden during 2018 have been studied and 

compared to measurements from central parts of Gothenburg. First, the study compares the total 

concentration of nitrogen oxides at Tångudden with corresponding concentrations at Haga and at 

Femman's roof in Gothenburg. Secondly, a method that used the variations in the data set were 

developed, which separated the contribution from passing ships from the total concentration. Third, 

this study investigated which emissions of nitrogen oxides that generally occur in ports, which 

measures of reducing emissions exist, and the regulation of emissions of nitrogen oxides in ports. 

The results showed that the emissions from port activities correlated with emissions dominated by 

traffic and it was therefore not possible to distinguish how much of the emissions that actually 

originated from the port. The conclusion was therefore that the port activities should not be 

regarded as a separate contribution to the air quality at Tångudden in Gothenburg.  

Keywords: nitrogen oxide, air pollution, ports, emissions 
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Sammanfattning 

Kväveoxider, NOx, bidrar till försämrad luftkvalitet runt om i världen. Effekterna är hälsoproblem 

så som hjärt- och kärlsjukdomar, men även miljöproblem som försurning och övergödning. 

Emissioner av kväveoxider uppstår bland annat från vägtrafik och sjöfart. Utsläpp av kväveoxider 

i hamnar uppstår främst när fartygen ligger stilla i hamnen och använder sina hjälpmotorer, eller 

när arbetsfordon hjälper till med lossning och lastning av gods. Miljöförvaltningen i Göteborg 

arbetar kontinuerligt med undersökning av luftkvaliteten i staden. De använder sig dels av 

luftmätningar men även modelleringar, för att försäkra sig om att luftkvaliteten håller en god 

standard. För Göteborgs hamn överensstämmer nuvarande modellerade värden inte med uppmätta, 

vilket har lett till behovet att undersöka utsläppen mer noggrant.   

Detta arbete har undersökt hur utsläpp från aktiviteter i Göteborgs hamn påverkar halterna av 

kväveoxider vid Tångudden. Syftet med studien var att beräkna bidraget från hamnen. Insamlade 

mätningar gjorda vid Tångudden från 2018 har studerats och jämförts med mätningar gjorda i 

centrala Göteborg. Först jämfördes totala halten av kväveoxider vid Tångudden med motsvarande 

halt vid Haga och på Femmans tak i Göteborg. Därefter togs en metod fram som använde 

variationerna i datasetet för att separera halter från förbipasserande fartyg från den totala 

koncentrationen vid Tångudden. Utöver ovan nämnda har arbetet undersökt vilka emissioner av 

kväveoxider som generellt finns i hamnar, vilka utsläppsminskade åtgärder som finns samt vilken 

reglering av kväveoxidutsläpp som existerar.   

Resultatet visade att haltbidraget från hamnverksamheten korrelerade med halter som domineras 

av trafik. Det gick inte att urskilja hur stor andel av haltbidraget som faktiskt härstammade från 

hamnen. Slutsatsen var således att hamnverksamheten inte gick att betrakta som ett enskilt bidrag 

till luftkvaliteten vid Tångudden i Göteborg.  

Nyckelord: kväveoxid, luftföroreningar, hamnar, utsläpp 
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1. Introduktion 

1.1.  Bakgrund 

Luftföroreningar är idag ett stort problem runt om i världen, där de negativa effekterna påverkar 

både människa och miljön. World Health Organisation, WHO, uppskattar att 4,2 miljoner 

människor dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar utomhus (WHO, 2019). De 

luftföroreningar som klassas som mest skadliga är partiklar (PM), svaveldioxid (SO2), ozon (O3) 

samt kväveoxider (NOx). I Sverige jämfört med resten av Europa finner vi bland de lägsta halterna 

av luftföroreningar, trots detta går det att visa på att 7600 dödsfall varje år i Sverige orsakas av 

luftföroreningar (Gustafsson et. al, 2018). Utöver detta uppskattas det att luftföroreningar i ett 

samhällsekonomiskt perspektiv kostar Sverige 56 miljarder kronor årligen (år 2015).  

Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad utför kontinuerliga mätningar av luftföroreningar i staden för 

att skapa underlag för att bedöma luftkvaliteten. Mätningarna sker genom både stationära och 

mobila mätstationer. De luftföroreningar som övervakas är NO, NO2, O3 och PM. Under 2018 har 

miljöförvaltningen samlat in data vid Tångudden i närheten av Göteborgs hamn, med syftet att 

studera utsläpp från sjöfart och hamnverksamhet. Miljöförvaltningen använder sig även av 

utsläppsmodeller för att beräkna utsläpp runt om i staden där mätstationer inte finns. 

Utsläppsmodellen som används fungerar väl vid modellering av de centrala delarna av Göteborg. 

Dock, vid jämförelse mellan uppmätta halter från Tångudden och motsvarande modellerade 

värden, visar modellen mycket högre värden. Problemställningen för detta arbete är således att 

utsläppsmodellen och uppmätta halter visar olika värden. Detta har väckt ett intresse att studera 

saken vidare, för att förstå bakgrunden till olikheterna. Ur uppmätta halter vid Tångudden kan det 

avläsas tydliga toppar som sträcker sig över några få minuter, och dessa toppar tros härstamma från 

förbipasserande fartyg. Något som stärker denna tanke är att halterna har högre andel av NO, vilket 

släpps ut från fartyg. Från uppmätta halter går det även att avläsa mer kontinuerliga haltbidrag som 

sträcker sig, med viss variation, över hela dygnet. Dessa mer vågliknande kurvor tros orsakas av 

utsläpp i hamnen.  

 

Figur 1. Karta över containerhamnen, energihamnen och Tångudden. Röd markering visar placering av mätstationen, vilken är 

placerad söder om hamnen (Google 2019). 
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Tånguddens mätstation är placerad mittemot containerhamnen och energihamnen, se figur 1, söder 

om Göta Älv. På grund av sin placering är insamlingen beroende av vindriktningen för att 

mätningar från hamnen och sjöfart ska ske. För att utsläppen ska härstamma från hamnen och 

sjöfarten måste vindriktningen vara nordväst till nordost.  

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna rapport är att undersöka halterna av kväveoxider vid Tångudden i Göteborg. 

Arbetet har för avsikt att undersöka om de kontinuerliga halterna som uppmätts vid Tångudden 

orsakas av aktiviteter i hamnen. Följande frågeställningar kommer att besvaras: 

- Hur stort är bidraget från hamnen till den totala halten av kväveoxider vid Tångudden? 

- Hur skiljer sig modellerade värden från uppmätta värden vid Tångudden? 

- Är bidraget högre eller lägre jämfört med halter där vägtrafiken är den dominerande 

utsläppskällan? 

En mindre litteraturstudie kommer därefter att utföras, med syfte att skapa en överblick över 

situationen kring utsläpp i hamnar. Det som kommer studeras är vilka utsläpp som generellt finns, 

vilka regleringar som existerar samt vilka åtgärder som går att tillämpa. 

2. Metod 

2.1. Litteraturstudie 

Relevant vetenskaplig litteratur söktes genom Göteborgs Universitets biblioteksdatabas samt 

databasen Web of Science. De viktigaste sökorden som användes var: nitrogen oxides, NOx, 

shipping, emissions in ports, environment. Utöver vetenskaplig litteratur studerades lagstiftning, 

vilken söktes genom databaserna Karnov och Europeiska Unionens databas för lagstiftning, Eur-

lex. Vidare användes sökmotorn Google. Det som undersöktes var vilka emissionstyper som finns 

i hamnar samt olika åtgärdsstrategier för minskning av utsläpp. Beträffande lagstiftning 

undersöktes reglering av utsläpp av kväveoxider i hamnar.  

2.2. Datahantering 

De datorprogram som användes var Excel 2016, IBM SPSS Statistics 25. Utöver dessa användes 

beräknings- och modelleringsprogrammet Airviro (Airviro, u.å), där även mätdata hämtades.  

Insamlad data som användes bestod av två typer, validerade timvärden från miljöförvaltningen i 

enheten µg/m3 och tim- och minutvärden från Airviro i enheten ppb. 

Validerad data över timvärden för NOx, NO2 och NO vid Tångudden tillhandahölls av 

miljöförvaltningen. Validerad data har granskats av miljöförvaltningen, och mätvärden från 

rutinmässiga tester av instrumenten har tagits bort. Utöver insamlad data från Tånguddens 

mätstation användes data från de stationära mätstationerna vid Haga samt Femman. Mätstationen 

i Haga motsvarade halter som dominerades av vägtrafik, och vid Femman mättes den urbana 

bakgrundshalten. Från Femmans mätstation användes även vindmätningar. Dygns- och 

månadsmedelvärden för NO, NO2 och NOx vid Tångudden och Haga beräknades och plottades mot 

tid i Excel. Ursprungsvärden som översteg 400 µg/m3 togs bort, då dessa var uppmätta under 

rutinmätningar av mätinstrumenten och inte motsvarade verkliga halter i luften.  
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Dygnsmedelvärdena från Haga och Tångudden plottades i ett histogram i SPSS för att undersöka 

om data var normalfördelad. Därefter gjordes ett test om normalfördelning (Shapiro-Wilk) för båda 

dataset. Båda dataset var normalfördelade och ett parat t-test med signifikansnivå 0.05 utfördes för 

att testa om det förelåg signifikant skillnad mellan halterna från Haga och Tångudden. Därefter 

plottades halterna vid Haga respektive Tångudden mot varandra och en linjär anpassning togs fram.  

För att visa på att förbipasserande fartyg orsakar de tydligt observerade topparna skapades tidsserier 

med vindriktning samt minutvärden för NOx i Airviro, där vindriktningen var nordöst till nordväst. 

Vindriktningen angavs i antal grader, vilket medförde att graderna mellan 300-360 samt 1-50 var 

intressanta. Därefter plottades NO och NO2 för samma tidsperiod för att undersöka huruvida 

skillnad fanns i koncentrationsvariation. På samma sätt skapades tidsserier för NO och NO2 när 

vindriktningen var syd till sydväst och sydost till sydlig vind. Detta gjordes för att undersöka om 

det förelåg skillnad mellan uppmätta halter vid de olika vindriktningarna. 

Skillnad mellan haltbidrag från sjöfart och hamnverksamhet baserades på metoden för separering 

av uppmätta halter. Hamnverksamhetens bidrag inkluderade utsläpp som karaktäriserades av 

långsamma förändringar, d.v.s. vågliknande kurvor medan sjöfart istället utmärktes av snabba 

förändringar, d.v.s. toppar. Detta innebar att i andelen hamnverksamhet representerades samtliga 

övriga haltbidrag vid Tångudden. Av den anledningen valdes därför benämningen resterande 

haltbidrag vid Tångudden istället för hamnverksamhet, på grund av osäkerheten kring 

utsläppskällorna. 

Miljöförvaltningen skapade en metod för att kunna separera de olika haltbidragen. I syfte att dela 

upp totala halten i två delar, långsamma förändringar respektive korta toppar, tillämpades en 

matematisk filtrering av NOx-halterna. Filtreringen byggde på att jämföra värdet för varje minut 

med de omgivande 18 minuterna i tidsserien. 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 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 och därmed sjöfartens haltbidrag. 

Separerad data över NOx från resterande haltbidrag vid Tångudden samt topparna som svarar för 

sjöfart plottades mot tid i en figur för att kunna studera koncentrationsvariationen. Därefter 

användes arean under grafen för att beräkna andelen från var och ett av bidragen. Arean under 

kurvorna samt topparna beräknades med trapetsmetoden. Den totala arean beräknades genom att 

addera alla areor. Därefter adderades den totala arean för de resterande haltbidragen vid Tångudden 

med den totala arean för topparna, och dividerades med respektive bidrag för att beräkna andelarna. 

Samma metod användes för att upprepa beräkningarna med motsvarande halter av NO istället. 

Avsikten var att undersöka om resterande haltbidrag vid Tångudden kom från hamnen. 

Med syfte att jämföra huruvida de resterande haltbidragen vid Tångudden korrelerade med den 

urbana bakgrunden plottades dessa dataset i ett spridningsdiagram. Två perioder med nordvästlig 

till nordöstlig vindriktning valdes ut i Airviro och minutdata över NOx (ppb) från Femman 

hämtades. Resterande haltbidrag vid Tångudden och halter från Femman under samma period 

plottades mot varandra och en linjär anpassning togs fram.  

Förhållandet mellan vindriktning och kvoten mellan NO och NOx undersöktes. Timvis data över 

NO och NOx, samt data över vindriktning från 2018 i enheten ppb hämtades från Airviro. Kvoten 
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mellan NO och NOx beräknades. Då fåtal mätvärden var negativa, sattes gränserna för kvoten till 

0 respektive 1. I en graf illustrerades förhållandet mellan NO/NOx och vindriktningen. 

2.2.1. Antaganden för metoden 

Utifrån definitionen som följde av separeringen av data var syftet att undersöka huruvida de 

långsamma förändringarna som syns mätningarna kommer från hamnen. För det här arbetet 

definierades därför snabba förändringar som sjöfart för att kunna separeras från resten av 

koncentrationen vid Tångudden. Resterande haltbidrag vid Tångudden kunde därmed analyseras. 

2.3. Avgränsningar 

Det här arbetet kring miljöpåverkan från Göteborgs hamn avser endast den påverkan från 

kväveoxider, för att begränsa arbetets omfattning. Hamn och sjöfart bidrar även med annan typ av 

miljöpåverkan i form av andra luftföroreningar, oljeutsläpp och i form av större ingrepp i naturen. 

Dessa kommer inte att diskuteras, men är fortfarande en viktig del i miljöarbetet. Arbetet kommer 

vidare att fokuseras på hamnverksamhetens bidrag till luftpåverkan, men för relevansens skull 

kommer jämförelser mot sjöfarten att ske. Däremot kommer en djupare analys av sjöfartens utsläpp 

inte att utföras. 

3. Litteraturstudie 

3.1. Kväveoxider  

Kväveoxider, NOx, är en grupp av luftföroreningar som bildas vid förbränning, exempelvis från 

sjöfarten eller fordonstrafiken (Naturvårdsverket, 2015). NOx inkluderar både NO och NO2. Vid 

förbränning av fossila bränslen släpps NO ut som sedan oxideras till NO2 i luften. Kontinuerlig 

exponering för kväveoxider leder till hjärt- och kärlsjukdomar samt lungsjukdomar. Barn är särskilt 

känsliga för exponering av kväveoxider, där även låga halter påverkar luftvägarna negativt.  

Förhöjda halter av NOx kan skapa fotokemisk smog, som uppstår i varma och torra klimat. 

Fotokemisk smog bildas genom att kväveoxider och kolväten i solljus ökar halten ozon, vilket i sin 

tur tillsammans med andra luftföroreningar bildar fotokemisk smog (Finlayson-Pitts & Pitts Jr., 

2000). NO2 påverkar bildningen av marknära ozon, vilket är skadligt för hälsan samt för miljön. 

Genom fotolys av NO2 bildas fria syreradikaler som kan bilda marknära, eller troposfäriskt, ozon. 

För att en nettobildning ska ske krävs lättflyktiga kolväten, vilket släpps ut naturligt av växter men 

även vid ofullständig förbränning. Andra sekundära föroreningar som bildas vid fotokemisk smog 

är fler inorganiska kväveoxider, samt aldehyder och partiklar, som alla bidrar till försämrad 

luftkvalitet.  

Efter att NO har oxiderats till NO2 fortsätter omvandlingen för att slutligen övergå till salpetersyra, 

HNO3 (Finlayson-Pitts & Pitts Jr., 2000). Förhöjda halter av NOx bidrar därmed till försurning i 

miljön genom surt regn. Utöver tidigare nämna problem bidrar kväveoxider även till övergödning 

genom ökade depositioner av näringsämnen (Boningari & Smirniotis, 2016). 

3.2.  Göteborgs hamn och emissioner från hamnaktivitet 

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och högt trafikerad. Under 2018 hanterades 

753 000 containrar i hamnen, där import och export är jämnt fördelat. Trenden av antalet containrar 
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har varit positiv under många år, dock har antalet minskat något de senaste 3 åren (Göteborgs Hamn 

AB, 2019). En konsekvens av all transport i och ur hamnen är utsläpp av luftföroreningar, till 

exempel kväveoxider. Studier visar att nästan 70% av alla utsläpp från sjöfarten uppskattas att ske 

inom 400 km från land, vilket betyder att dessa utsläpp har en stor potential att påverka 

luftkvaliteten i kustnära områden, eftersom luftföroreningarna kan transporteras flera hundra 

kilometer. (Fuglestvedt et al., 2009). I denna andel utsläpp ingår även aktivitet i hamnen, 

exempelvis av- och pålastning och transportering av last. Landbaserade utsläppskällor i hamnar 

består exempelvis av trucktrafik och användning av lastkranar i samband med lossning av 

containrar. Sjöfarten inom Europa förväntas öka framöver, vilket i sin tur innebär att även 

hamnverksamheten kommer att öka (European Environment Agency, 2013). Med vetskapen om 

förväntad ökning inom sjöfart och tillhörande hamnverksamhet kommer även vetskap om ökade 

utsläpp av luftföroreningar. 

För att skilja på olika utsläppskällor i hamnar kategoriseras utsläppen som antingen mobila eller 

stationära. Stationära källor inkluderar elektriska nät, administrativa kontor samt kraftverk och 

industrier. Generellt exkluderas utsläppskällor som inte är anknutna till förflyttning av gods, men 

dessa källor har fortfarande en påverkan på luftkvaliteten. Mobila källor omfattar fartygen men 

även de fordon som lastar av och på samt järnväg (IMO, 2018). Det är inte nödvändigt att skilja 

mellan utsläpp från hamnverksamhet och sjöfart, men kan vara relevant vid undersökningar om 

lokal luftkvalitet. (Trozzi & De Lauretis, 2016).  

De luftföroreningar som släpps ut från fartyg är främst kväveoxider och svaveldioxid, varav båda 

påverkar både människans hälsa och miljön negativt. Gällande kväveoxider från fartyg, släpps det 

ut som 5-10% NO2 och 90-95% NO (Saxe & Larsen, 2004). När NO släpps ut i atmosfären kommer 

det att oxideras till NO2, där hastigheten för reaktionen kan variera. Omvandlingen påverkas av 

flera faktorer, exempelvis koncentrationen av marknära ozon och mängden radikaler i luften.  

Luftburna emissioner från fartyg i hamnar bildas vid två tillfällen, när fartygen ligger stilla samt 

när de manövrerar i hamnen d.v.s. vid ankomst och avgång. Under manövrering av båtarna krävs 

mer energi än när de färdas med en jämn hastighet. Under den tid fartygen spenderar stilla i hamnen 

krävs en stor mängd energi i form av elektricitet för att besättningen och passagerarna ska få 

tillgång till ljus, värme, ventilation och liknande. Lastfartyg kräver även elektricitet för de kranar 

som kan finnas ombord för av- och pålastning. Från en studie gjord i Köpenhamns hamn visade 

resultatet att vissa fartyg kunde konsumera nästan 9 MWh under en period på 18 timmar (Saxe & 

Larsen, 2004). Denna mängd energi motsvarar användningen av 9000 spisplattor i 40 minuter, 

beräknat enligt uppgifter från energimyndigheten (Energimyndigheten, 2017). Manövrering av 

båtar samt när de ligger stilla i hamnen, bidrar till utsläpp av luftföroreningar. Eftersom det ofta 

bor många människor i närheten av hamnstäder blir antalet exponerade högt (Westerlund, 2015). 

Detta, tillsammans med transport av luftföroreningar från fartyg ute till havs har möjlighet att 

ytterligare försämra luftkvaliteten i kustnära städer. 

Generellt sett används två typer av motorer på fartygen, huvudmotorer och hjälpmotorer. Under 

färd ute till havs används huvudmotorerna, och det är dessa som skapar de största utsläppen. 

Hjälpmotorerna bidrar med el ombord och även dessa orsakar utsläpp, fast i något mindre mängd. 

Framförallt används hjälpmotorerna när fartygen ligger stilla i hamnen, utom i de hamnar som 

erbjuder elektricitet. En studie visar att mängden utsläppt NOx från hjälpmotorer kan variera från 

fartyg till fartyg, men även mellan motorerna på ett och samma fartyg (Cooper, 2003). Eftersom 
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mer NOx släpps ut vid högre temperaturer blir utsläppen högre om motorerna använts under en 

längre period med höga temperaturer. Samma studie visar även att utsläppen i hamnen blir högre 

vid avlastning, eftersom fartygen då använder sina egna kranar ombord, medan vid pålastning 

används de kranar som finns i hamnen.  

Sammanfattningsvis förekommer i huvudsak tre typer av utsläpp inom hamnområdet. För det 

första, genom fartyg som ligger stilla i hamnar och använder hjälpmotorerna. Det andra är genom 

arbetsfordon som assisterar vid av- och pålastning samt vid transport på land. Den tredje 

utsläppsmöjligheten är från källor som inte är direkt anknutna till förflyttning av gods.  

3.3. Reglering av kväveoxidutsläpp i hamnar 

Reglering av kvävedioxidutsläpp finns på flera olika nivåer, både nationell och internationell. 

Följande avsnitt kommer att sammanfatta relevant reglering på de olika nivåerna. 

3.3.1. Nationell lagstiftning 

På nationell nivå tillämpas miljöbalken där regler kring miljökvalitetsnormerna beskrivs. 

Hälsopåverkan samt miljöpåverkan av kväveoxider har lett till reglering av hur hög halt som får 

uppmätas i luften, vilket sker genom miljökvalitetsnormer (MKN). Enligt 5 kap 1 § Miljöbalken 

(SFS 1998:808) får regeringen meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön 

i övrigt, det som allmänt kallas för miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormer är bindande, och 

syftar till att säkerställa en godtagbar omgivning med avseende på människans hälsa och miljön. 

Miljökvalitetsnormerna ska sättas efter vad människa och natur tål att exponeras för, utan att ta 

hänsyn till tekniska och ekonomiska förutsättningar. Gränsvärdet som avser år är medelvärde, 

medan gränsvärdena för dygn och timme anges i 98-percentiler (Naturvårdsverket, 2015; 

Naturvårdsverket, 2019). 

Tabell 1. Miljökvalitetsnormer för NO2. 

Miljökvalitetsnormer för NO2 

Timme 90 µg/m3 

Dygn 60 µg/m3 

År 40 µg/m3 

 

I 24 kap 1 § av Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) anges det att hamnar som tar emot 

fartyg med bruttodräktighet >1350, är tillståndspliktiga (tillståndsplikt B). Enheten 

bruttodräktighet är enhetslös och anger fartygets totala inneslutna volym. Detta betyder att hamnar 

som tar emot fartyg med volymer större än vad som angetts ovan måste ansöka om tillstånd hos 

länsstyrelsen för att få bedrivas. Vidare får tillståndet förenas med villkor enligt 16 kap 2 § 

Miljöbalken (SFS 1998:808). Detta skulle kunna innebära att tillståndsmyndigheten utfärdar 

villkor om utsläpp av luftföroreningar i hamnen i samband med drift.  

3.3.2. EU:s lagstiftning 

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och 

renare luft i Europa har det fastställt metoder kring hur mätning och utvärdering av luftkvaliteten 

ska ske. Två begrepp, övre och nedre utvärderingströsklar är instiftade och beskriver hur 

medlemsstaterna ska förhålla sig till gränsvärdet. Gällande kvävedioxider är den övre 

utvärderingströskeln satt till 70% av gränsvärdet (140 µg/m3) och innebär att både fasta mätningar 
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och beräkningsmodeller samt indikativa mätningar får användas för att utvärdera luftkvaliteten. 

Detta gränsvärde får överskridas 18 gånger per år. För den nedre utvärderingströskeln gäller 50% 

av gränsvärdet (100 µg/m3) och det är tillräckligt att enbart använda beräkningsmodeller eller 

objektiva skattningsmetoder för att utvärdera luftkvaliteten. Även detta gränsvärde får överskridas 

18 gånger per år. Det ska däremot tilläggas att Sverige har antagit strängare regler, vilket anges 

genom miljökvalitetsnormerna. Utvärderingströsklarna får därmed andra värden än de som anges 

direkt i EU-direktivet, vilka är 72 µg/m3 respektive 54 µg/m3.  

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om 

minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG och 

om upphävande av direktiv 2001/81/EG är medlemsstaterna skyldiga att minska sina utsläpp. Detta 

direktiv är även kallat takdirektivet. EU:s takdirektiv går att tillämpa på nationell sjöfart, vilket 

medför förpliktelser för Sverige att minska sina utsläpp av kväveoxider. Direktivet gäller inte 

internationell sjöfart. Syftet med direktivet är att närma sig en luftkvalitet som inte är skadlig för 

människans hälsa och för miljön. Även i detta fall har Sverige nationella åtaganden som skiljer sig 

från EU:s. Sverige har åtagit sig utsläppstak för 2020 och 2030. Taken för år 2020 och 2030 anger 

en procentuell minskning av den aktuella luftföroreningen, exempelvis NOx, jämfört med basåret 

2005. De två utsläppstaken i procentuell minskning är 36% respektive 66%. 

3.3.3. Internationell lagstiftning 

På internationell nivå har Sverige åtagit ytterligare regler. International Maritime Organization, 

IMO, som är ett av FN:s organ syftar till säkerhet på havs och säkerställande av god luftkvalitet. 

IMO har utfärdat regler kring utsläpp av kväveoxider. Beroende på vilket år fartygens motorer (i 

detta fall dieselmotorer), är byggda omfattas de av olika utsläppsnivåer (IMO, 2019). 

Utsläppsnivåerna baseras på motorernas egenskaper, men påverkas även av så kallade Emission 

Control Areas (ECA). Nyligen utfärdade IMO att Östersjön och Nordsjön omfattas av ECA, med 

avseende på kväveoxider. Detta betyder att fartyg som byggts efter 2021 som färdas inom dessa 

områden måste uppfylla kraven på utsläppsnivå Tier II, vilket är det strängaste kravet 

(Transportstyrelsen, u.å).  

Vidare finns konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar, även kallat FN:s 

luftvårdskonvention, som syftar till att minska utsläppen av långväga gränsöverskridande 

luftföroreningar (United Nations Economic Commission for Europe, 2013). Ett av åtta protokoll 

som ingår i konventionen är det så kallade Göteborgsprotokollet, som första gången trädde ikraft 

2005 men som nu har reviderats och utsläppstaken har sänkts. Det reviderade protokollet har inte 

trätt ikraft ännu, men Sverige har ratificerat det. Protokollet överensstämmer med EU:s takdirektiv.  

3.4. Åtgärder för minskade utsläpp 

För att minska emissionerna i hamnen går det att tillämpa en del olika åtgärder. FN har gett ut ett 

vägledande dokument om utsläppsminskande åtgärder för hamn och sjöfart. I vägledningen anges 

det att hamnar kan ta egna initiativ så som tillgång till elektricitet för fartygen när de ligger i hamnen 

eller reglering av hastighet inom hamnområdet (United Nations Economic Commission for Europe, 

2016). Ett annat utsläppsminskade initiativ som kan tas av hamnledningen är reglering av hastighet 

inom hamnområdet. Sambandet mellan hög hastighet och högre bränsleförbrukning är väl studerat. 

En undersökning visar vidare att potentialen för minskade utsläpp varierar beroende på hamnen i 
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fråga (Zis, North, Angeloudis  et al., 2014). En faktor som påverkar är spridningen av storlek på 

fartygen, där större fartyg erhåller störst potential till utsläppsminskning.  

Från en studie gjord i Bergen, Norge, visade resultaten att fartyg var den största utsläppskällan i 

hamnen (López-Aparicio, Tønnesen, Thanh, Neilson, 2017). Hamnaktiviteter på land bidrog med 

8% av utsläppen med avseende på NOx. Fartygen släppte ut som störst mängd när de låg vid 

hamnen följt av vid manövrering. Studien visar således på att åtgärder för minskade 

kväveoxidutsläpp bör riktas mot fartygen som ligger i hamnen. Dessa åtgärder kan vara möjlighet 

till elektricitet i hamnen. Shore Side Electricity, SSE, innebär att fartygen inte behöver använda 

hjälpmotorerna i hamn för att generera el. På detta sätt minskar utsläppen när båtarna ligger stilla. 

Förutom luftförorening minskar även bullret. Huruvida SSE är ett genomförbart alternativ för en 

hamn beror på faktorer i den aktuella regionen; det befintliga elnätet, elpris, hamnens storlek och 

urbaniseringen i det närmsta området. Vissa studier visar att SSE främst bör riktas mot 

kryssningsfartyg och färjor, eftersom dessa genererar mest el när de ligger i hamn (Winkela, 

Weddigea, Johnsena, Hoena, Papaefthimiou, 2015). Därefter bör SSE likaså tillämpas på hamnar 

där stora mängder människor vistas i, eller i närheten av, för att på så sätt minska exponering av 

luftföroreningar. Ett problem som uppstår vid förslag om installering av SSE är motstånd från 

hamnförvaltningen, eftersom processen är kostsam. Kostnaderna är inget som hamnen återbetalas, 

utan initiativet är självmant.  

En annan studie, från USA, utförd kring utsläpp i hamnar visar att arbetsfordon som hanterar last 

samt tunga lastbilar bidrog med 23% respektive 40% av NOx-utsläppen i hamnen (Bailey et al., 

2004). Åtgärderna för att minska utsläppen är således att ersätta äldre fordon och ändra typ av 

bränsle. Gamla fordon rekommenderas att bli ersatta med fordon som drivs av el eller gas för att 

minska utsläppen. Alternativt, fordon som inte är lika gamla kan byggas om för att tillämpa bästa 

möjliga teknik och på så sätt minska utsläppen.  

Eftersom viss anpassning av fartygen krävs för att SSE ska kunna tillämpas beprövas andra metoder 

för att minska utsläppen från stilla fartyg i hamn. Tekniken innebär att fartygen använder sina 

hjälpmotorer som vanligt i hamnen, men att avgaserna fångas upp och renas från luftföroreningar 

(Naturvårdsverket, 2019). Denna metod undersöks och testas i Los Angeles, och projekt pågår i 

Göteborg och Stockholm för att utreda om det även går att implementera i svenska hamnar 

(Naturvårdsverket, 2019). 

Sammanfattningsvis finns flera olika åtgärder för minskade utsläpp av kväveoxider i hamnar. SSE 

innebär att fartygen inte behöver använda fossila bränslen i hamnen och på så sätt inte bidra med 

emissioner från hjälpmotorerna. För transport på land i hamnen och vid av- och pålastning används 

arbetsfordon, där en åtgärd är att använda alternativa bränslen. En ny metod beprövas som ett 

alternativ till SSE, som innebär att avgaserna från fartygen renas från skadliga luftföroreningar.  

4. Resultat 

4.1. Luftkvalitet 

Figur 2 visar beräknade dygnsmedelvärden av NO, NO2 och NOx för Tångudden samt 

dygnsgränsvärdet för miljökvalitetsnormen som avser NO2. Resultatet visar att 

miljökvalitetsnormen för NO2 inte överskrids vid något tillfälle under 2018, se figur 2. 

Fortsättningsvis visar figur 3 beräknade dygnsmedelvärden av NOx vid Haga och Tångudden. 
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Halterna vid Haga är högre än vid Tångudden, och koncentrationsvariationen är till viss del lika. 

På grund av denna likhet undersöktes det därför om de långsamma förändringarna kom från 

hamnen eller inte. Figur 4 visar spridningen mellan halterna vid Haga och Tångudden, där 

lutningen anger hur värdena förhåller sig till varandra.  

 

Figur 2. Dygnsmedelvärden under 2018 för NO (blå), NO2 (gul) och NOx (grön)  vid Tångudden samt gränsvärdet för 

miljökvalitetsnormen som avser NO2 (röd). 

 

Figur 3. Dygnsmedelvärden under 2018 för NOx vid Haga (grön) samt Tångudden (blå). 
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Figur 4. Graf över [NOx ] vid Haga (x-axel) respektive Tångudden (y-axel). Värdena avser dygnsmedelvärden. 

Resultaten från separeringen av halterna vid Tångudden visar att under perioden 14-17 maj 2018 

bidrog sjöfarten med 7.4% och resterande haltbidrag vid Tångudden med 92.6%, se tabell 2. Figur 

5 visar uppmätta halter under samma period för respektive bidrag. I figur 6 visas det beräknade 

bidraget med avseende på NOx från resterande haltbidrag vid Tångudden samt uppmätta halter vid 

Femman under perioden 14-17 maj 2018. Resultatet från test av korrelation visar att även mellan 

dessa värden är korrelationen hög, se figur 7 och tabell 3. Resterande haltbidrag vid Tångudden 

och Femmans halter av NO visas i figur 8. Det går att se att koncentrationsvariationen följer 

varandra relativt jämnt, där största likheten finns på morgonen. Grafen visar att halterna från 

Femman är högre än resterande haltbidrag vid Tångudden, se figur 8.   

 

Figur 5. Graf över beräknade bidrag från sjöfart (grön) och resterande haltbidrag (blå) vid Tångudden. Värdena avser 

minutvärden för [NOx.]  
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Tabell 2. Beräknade andelar av NOx och NO från sjöfart och resterande haltbidrag vid Tångudden under perioden 14-17 maj 

2018. 

 Resterande haltbidrag vid Tångudden Sjöfart 

 NOx NO NOx NO 

Haltbidrag (14-17 maj) 92.6% 84.7% 7.4% 15.3% 

 

 

Figur 6. Uppmätta halter av NOx vid Femman (grön) samt beräknat bidrag från resterande haltbidrag vid Tångudden (blå) i 

minutvärden. 

 

Figur 7. Spridningsdiagram för uppmätta halter av NOx vid Femmans mätstation (y-axel) samt beräknat bidrag från resterande 

haltbidrag vid Tångudden (x-axel) i minutvärden. 
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Figur 8. Uppmätta halter NO vid Femman (grön) samt resterande haltbidrag vid Tångudden (blå) i minutvärden. 

I figur 9 visas kvoten mellan NO och NOx i förhållande till vindriktning under 2018 vid Tångudden. 

I grafen går det att se att vid nordostlig vindriktning (0-50 grader) är andelen NO ca 0.6, för att 

sedan minska vid 50-180 grader, som motsvarar sydlig till sydostlig vindriktning. Vid nordvästlig 

till nordlig vindriktning (270-360 grader) är andelen NO relativt jämn, och ligger kring 0.5. 

Sammanfattningsvis visar grafen att andelen NO är högre vid nordväst till nordost, men även vid 

sydvästlig vindriktning. Däremot vid sydlig och sydostlig vindriktning är andelen NO lägre.  

 

Figur 9. Graf över kvoten mellan totala NO och NOx –halter (y-axel) i förhållande till vindriktning  vid Tångudden (x-axel) under 

hela 2018. 
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Figur 10. Graf över uppmätt NO (blå) och NO2 (röd) vid Tångudden. 

 

Figur 11. Graf över vindriktning vid Femmans mätstation (blå) och uppmätt NOx (röd) vid Tångudden. Vindriktning ses på den 

vänstra y-axeln, och koncentration av NOx på den högra.  

Resultatet från figur 10 visar att man kan skilja ut sjöfarten med hjälp av koncentrationsvariationen. 

De resterande haltbidragen vid Tångudden karaktäriseras av vågor som sträcker sig över längre 

tidsperioder medan sjöfarten orsakar tydliga toppar under ett fåtal minuter. Det går även att se 

skillnad i halter när vinden är nordvästlig till nordostlig och syd till sydvästlig, se figur 11.  
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4.2. Statistiska undersökningar 

Tabell 3. Sammanfattning av resultat från statistiska undersökningar. Signifikansnivån som använts är 0.05. 

Sammanfattning statistiska undersökningar 

Variabler Typ av test Resultat 

Haga och Tångudden Parat t-test P-värde < 0.0001 

Resterande haltbidrag vid Tångudden och Femman Pearsons Correlation test Korrelation 0.65 

Haga och Tångudden Pearsons Correlation test Korrelation 0.75 

 

I tabell 3 visas resultatet från SPSS och de statistiska undersökningar som utförts. Tabellen visar 

att det finns en signifikant skillnad mellan halterna från Haga och Tångudden. Testet i sig anger 

inte om halterna är högre eller lägre, men det går att konstatera att halterna skiljer sig signifikant. 

Vidare visar tabell 3 resultatet från test av korrelation mellan Haga och Tångudden, som angavs 

till 0.75, vilket är relativt högt. Motsvarande värde för korrelation mellan NOx-halter från 

resterande haltbidrag vid Tångudden och Femman är 0.65, se tabell 3.  

5. Diskussion 

5.1. Årsmedelvärden och miljökvalitetsnormen för NO2 

Resultaten visar att halterna av NO2 ej överskrider gränsvärdet för gällande miljökvalitetsnorm vid 

Tångudden, se figur 2. Detta betyder att på de grunder som gränserna för miljökvalitetsnormerna 

har satts, att det inte finns någon risk att halterna påverkar människans hälsa och miljön negativt. 

Detta betyder emellertid inte att utsläppen av kväveoxider kan bortses. Eftersom det inte finns något 

tröskelvärde för när luftföroreningar blir skadligt, är det viktigt att sträva mot halter som är lägre 

än miljökvalitetsnormer.  

Med hjälp av utsläppsmodellen som miljöförvaltningen använder sig av beräknas årsmedelvärden 

av de olika luftföroreningarna för olika platser i Göteborg, bland annat för Tångudden, Haga och 

Gårda. Vid beräkningar av årsmedelvärden för Haga och Gårda visade det sig att dessa 

medelvärden är lägre än uppmätta medelvärden, vilket resulterar i att de modellerade 

årsmedelvärdena förhöjs som en följd av en ekvation som tar hänsyn till trafiken. På samma sätt 

beräknas genom modellen årsmedelvärden för Tångudden. År 2015 angavs medelvärdet för NOx 

som ej tar hänsyn till trafik till 17.3 µg/m3. Efter att ha justerat beräkningarna med hjälp av 

ekvationen höjdes värdet till 38 µg/m3, och är det värdet som miljöförvaltningen använder sig av i 

utsläppsmodellen för att beräkna koncentrationer vid Tångudden. Det uppmätta årsmedelvärdet för 

NOx under 2018 är 17.6 µg/m3, och har beräknats genom att ta fram medelvärdet för alla uppmätta 

värden vid Tångudden, utan att ta hjälp av modellen. Värdet överensstämmer relativt väl med det 

icke justerade värdet. Det justerade värdet är betydligt högre än både det uppmätta årsmedelvärdet 

från 2018 och det icke justerade årsmedelvärdet från 2015. Eftersom modellerat årsmedelvärde för 

2018 inte fanns, användes motsvarande värde från 2015. Vid jämförelse mellan årsmedelvärden 

från år 2015 och 2018, från mätstationerna Haga och Femman, går det att se att dessa värden 

överensstämmer relativt väl. Därmed är det relevant att använda värdena från två olika år, även om 

det är att föredra att använda värden från samma år.  

Beräkningssättet för att höja värdena tycks fungera väl för Haga och Gårda, men inte för 

Tångudden. Detta skulle kunna bero på att det inte råder samma trafik vid Tångudden som vid 
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Haga och Gårda, eftersom Tångudden inte ligger lika nära högt trafikerade vägar. Därmed hinner 

utsläppen från fordonen att omblandas i luften och halterna sjunker. Denna omblandning är inte 

något ekvationen tar med i beräkningarna, och skulle kunna vara en anledning till varför värdena 

inte överensstämmer.  

Fortsättningsvis är det justerade värdet det värde som eventuella åtgärdsprogram baseras på, vilket 

blir missvisande eftersom halterna utges vara högre än vad det egentligen är. För att få reella värden 

för Tångudden måste beräkningarna som modellen baseras på uppdateras. Ett första förslag är att 

anpassa beräkningsfaktorerna efter utsläppen från hamnen. Eftersom resultatet har visat att 

resterande haltbidrag vid Tångudden är starkt påverkade av trafiken, är utsläppen från den faktiska 

hamnverksamheten troligtvis inte så höga som modellen anger. För att vidare kunna förbättra 

modellen krävs fortsatt undersökning kring utsläppen och försök att urskilja den faktiska 

hamnverksamheten, där stadens haltbidrag och trafiken inte representeras i mätningarna. En annan 

bidragande källa är när fartygen ligger stilla i hamnen eller när de manövrerar, vilket resulterar i 

höga emissioner. För att ytterligare kunna separera sjöfart från hamnverksamhet krävs noggrannare 

mätningar. Exempelvis skulle mätningar direkt i hamnen kunna ske. Alternativt, genom att notera 

fartygens ankomst och avgång samt känna till exakta emissioner från fartygen, skulle dessa bidrag 

sedan tas bort från hamnverksamheten. 

5.2. Jämförelse med andra mätstationer 

Resultatet visar att haltbidragen som domineras av vägtrafiken är signifikant skilda från uppmätta 

halter vid Tångudden, se tabell 3. I figur 3 går det att avläsa att halterna vid Haga är högre än de 

från Tångudden. Från korrelationen mellan halterna visas det även ett samband mellan halterna 

från de olika mätstationerna. Denna korrelation är relativt hög, se tabell 3. Korrelationen skulle 

kunna förklaras av att halterna som sker vid Tångudden påverkas av vägtrafiken. Vid jämförelse 

mellan resterande haltbidrag vid Tångudden och halter vid Femman visar även detta resultat att en 

korrelation (0.65) finns, men att halterna vid Femman är högre. Likt jämförelsen mellan Haga och 

Tångudden skulle korrelationen också kunna förklaras av påverkan från vägtrafiken. Det går heller 

inte att se en tydlig påverkan på tidsvariationen från aktiviteterna i hamnen i haltbidraget, utan 

variationen över dygnet är mer lik halter som domineras av trafik. Det går således att fastställa att 

enligt vår metod är resterande haltbidrag vid Tångudden inte är ett enskilt bidrag utan påverkat av 

andra utsläpp. Det behöver nödvändigtvis inte vara vägtrafiken vid Haga eller Gårda som påverkar, 

eftersom en tidsvariation som kännetecknas av rusningstrafik är densamma oberoende av var i 

staden mätningarna görs. Det ska även nämnas att dessa jämförelser inte är representativa för hela 

året, utan bara ger en indikation på hur situationen ser ut i maj, eftersom undersökningarna endast 

gjorts under en fyradagarsperiod.  

Eftersom NO snabbt omvandlas i luften till NO2 är det mer troligt att uppmätta halter av NO 

härstammar från källor i anslutning till Tångudden. I närheten av Tångudden finns starkt trafikerade 

vägleder, som kan förklara den tydliga tidsvariationen i uppmätt data samt varför haltbidraget av 

NO karaktäriseras av rusningstrafikens tidsvariation. Livstiden på NO varierar bland annat 

beroende på halten ozon i luften. En beräkning gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet visar att vid 

en koncentration av ozon på 50 µg/m3 och för en temperatur = 0 ºC är halveringstiden 1.3 min för 

NO, vilket betyder att med en vindhastighet på 2 m/s färdas luftföroreningen ungefär 160 m (Ferm, 

Johansson & Persson, 2008). Under denna sträcka hinner luften omblandas vilket ytterligare kan 

påverka halveringstiden. Detta betyder att närliggande trafikleder har god möjlighet att påverka 
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mätningarna vid Tångudden. Fortsättningsvis är det därmed rimligt att påstå att det är trafiken som 

syns i mätningarna. Sträckan till trafiklederna vid Tångudden ligger ungefär 1-2 km från 

mätstationen, vilket betyder att halten av NO hinner omvandlas och sjunka enligt beräknade 

halveringstiden ovan. Således kan trafiklederna inte svara för all uppmätt NO vid Tångudden.  

5.3. Utsläppsminskande åtgärder 

Gällande utsläppsminskande åtgärder för aktiviteter i hamnen har Göteborgs hamn redan kommit 

en bit på vägen.  Sedan 2015 är Göteborgs Hamn AB ett klimatneutralt bolag, vilket att uppnåtts 

genom att ersätta äldre anläggningar med nya som drivs av biogas, solcellsinstallationer samt 

likartade insatser. Enligt Göteborgs Hamn AB sker det fortfarande utsläpp, vilka uppstår i samband 

med elförbrukning, uppvärmning av lokaler och drift av arbetsfartyg och fordon. De två sistnämnda 

är associerade med kvävedioxidutsläpp som hamnen själva kan styra över, och med andra ord 

reducera genom att se över val av bränsle. Givetvis är en sådan åtgärd inte alltid genomförbar, utan 

måste anpassas efter situation (Göteborgs Hamn AB 2015). Beräkningar med hjälp modellen för  

halter vid Tångudden gjordes senast 2015, vilket var samma år som Göteborgs Hamn AB 

meddelade att deras bolag var klimatneutralt. Detta blir intressant eftersom detta skulle kunna 

innebära att utsläppsmodellen som används inte är uppdaterad. Det har troligtvis skett andra 

förändringar i hamnen och kring emissionerna, och därmed skulle en uppdatering fortfarande vara 

till nytta. 

En av de utsläppsminskade åtgärder som berörts i avsnitt 3.4 är avgasrening för fartyg som ligger 

stilla i hamnen och använder sina hjälpmotorer för el, värme, belysning etc. Denna metod innebär 

att utsläppen av kväveoxider skulle reduceras kraftigt, vilket ur luftkvalitetssynpunkt är en väldigt 

god sak. Däremot minskar denna åtgärd inte bränsleanvändningen, och därmed användningen av 

fossila energikällor, något som ut en bredare miljösynpunkt inte är en lika god sak. Under 2018 

hade drygt en tredjedel av de ankommande fartygen möjlighet att ansluta till elnätet när de låg stilla 

i hamnen, vilket är positivt ur luftföroreningsperspektiv. Men dessa siffror visar på att arbetet kring 

SSE i hamnen kan utvecklas ännu mer. Däremot framgår det inte om det är Göteborgs hamn som 

inte kan erbjuda fler anslutningar till fartygen eller om det är fartygen som saknar teknisk utrustning 

för att ansluta. I den senare situationen är det således svårt för hamnen att göra någon skillnad. 

Göteborgs hamn tillämpar miljörabatt, vilket betyder att de mest miljöanpassade fartygen får 

avdrag på hamntaxan (Göteborgs Hamn, 2018). Detta styrmedel är något som skulle kunna 

motivera fler elanslutningsbara fartyg.  

För att minska utsläppen i hamnar är ett annat alternativ reglering av kväveoxidutsläpp. Reglering 

av utsläpp finns på flera olika nivåer, där EU:s och den internationella lagstiftningen har 

implementerats i svensk lagstiftning. Främst riktas lagstiftning mot fartyg, inte direkt mot hamnar. 

Däremot, eftersom fartygen spenderar mycket tid i hamnen, omfattas utsläppen från fartyg i 

hamnar. För att uppnå ännu lägre emissioner i hamnar hade reglering av utsläpp direkt i hamnar 

varit ett alternativ.  

5.4. Osäkerhet kring resultatet 

Metoden som användes för att utskilja hamnverksamhetens haltbidrag från sjöfarten grundades i 

huvudsak på två antaganden. Snabba förändringar i uppmätt data svarade för förbipasserande 

fartyg, medan långsamma svarade för hamnverksamheten. Detta innebar att i hamnverksamhetens 
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haltbidrag inkluderades fartyg som låg stilla i hamnen, eller när de manövrerar, men även andra 

närliggande utsläppskällor som bidrar med halter av kväveoxider i luften. I anslutning till 

containerhamnen ligger flertal industrier och anläggningar, exempelvis avloppsreningsverk, 

raffinaderier och kraftvärmeverk. Dessa bidrag är något som skulle kunnat ha en påverkan på 

mätningarna vid Tångudden. Enligt den modell miljöförvaltningen använder sig av har lagring och 

raffinering av bränsle, vilket sker på industrier i anslutning till Tångudden, störst påverkan på den 

totala halten av utsläpp från punktkällor. Däremot går det inte att urskilja huruvida punktkällorna 

har någon effekt eller inte, eftersom halterna vid Tångudden korrelerar med halterna från staden. 

Det andra antagandet är att bidragen som mäts vid Tångudden kan separeras i två delar, 

hamnverksamhetens haltbidrag och sjöfartens haltbidrag. Den urbana bakgrundshalten tas inte 

hänsyn till vid filtreringen av uppmätta halter, utan filtreras som en del av hamnverksamhetens 

bidrag. Då resultatet visar en stark korrelation mellan hamnverksamheten och trafikens haltbidrag, 

vore det mer lämpligt att endast urskilja sjöfarten från mätningarna, och låta resterande hanteras 

som sammanlagda haltbidrag vid Tångudden där emissionerna från hamnen är inkluderade.  

Det finns ytterligare en osäkerhet i resultatet, som grundar sig i de få antalet dagar som användes 

för att beräkna haltbidragen. Detta beror i sin tur på att insamlingen av uppmätta halter är 

vindriktningsberoende. Eftersom en period med nordvästlig till nordöstlig vindriktning har 

studerats är halterna de högsta som förväntas uppmätas från aktiviteter i hamnen samt från sjöfart, 

där viss variation kan finnas. En annan osäkerhet är just väder och vind, eftersom dessa faktorer 

har ett inflytande på mätningarna. År 2018 var ett särskilt varmt och soligt år, vilket påverkar 

sammansättningen av luftföroreningar i luften. Ytterligare en faktor som skulle kunna påverka 

aktiviteten i hamnen, är den hamnstrejk som pågick under 2018. Enligt Göteborgs Hamn AB och 

APT Terminals, ska containerhamnen inte har påverkats av några konflikter under maj 2018, och 

verksamheten ska ha skett som vanligt. Däremot anger de att just under maj 2018 hanterades något 

lägre godsvolymer per vecka än jämfört med april och juni samma år. Detta ska dock ha orsakats 

av andra faktorer1. Antal anlöp i snitt under de fyra dagar som studerats i detta arbete är 27 fartyg 

per dag, medan under hela 2018 var snittantalet per dag 28. Detta visar på att hamnstrejken inte 

påverkade antal fartyg under de studerade dagarna. Däremot är det själva aktiviteterna i hamnen 

som påverkas av strejken, vilket skulle kunna betyda att utsläppen i hamnen var något lägre, trots 

normala antal av anlöp.  

6. Slutsats 

Slutsatserna av denna undersökning är att halterna vid Tångudden skiljer sig från de värden som 

anges i miljöförvaltningens utsläppsmodell. De uppmätta halterna är lägre än de modellerade, där 

de uppmätta inte överskrider miljökvalitetsnormen för NO2 vid Tångudden. Uppmätta halter vid 

Tångudden och halter som domineras av vägtrafik visar på ett samband i koncentrationsvariation. 

Likaså efter att bidraget från sjöfart tagits bort från den totala koncentrationen ses ett tydligt 

samband mellan resterande haltbidrag vid Tångudden och från mätstationer där vägtrafik är den 

dominerande utsläppskällan. Detta pekar på att en stor del av halterna som uppmätts vid Tångudden 

kommer från andra källor än just hamnverksamhet och hamnens bidrag som enskild källa går därför 

inte att fastställa. Slutsatsen av detta är att miljöförvaltningen bör uppdatera sin utsläppsmodell 

med nya beräkningar från 2018. Detta beror delvis på grund av de förändringar som skett i hamnen 

                                                 
1 Diariet, Göteborgs Hamn. E-post 6 maj 2019. 
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sedan dess, men det beror även på att modellen är mer anpassad efter vägtrafik och inte 

emissionerna i hamnen. Halterna vid Tångudden är lägre än halter där vägtrafik är den dominerande 

utsläppskällan, men även dessa korrelerar med jämförda utsläpp.  

Eftersom luftföroreningar idag är ett globalt problem för både människors hälsa och miljön är det 

viktigt att övervaka och undersöka utsläppskällorna. Denna studie är en god start för att reda ut hur 

de olika utsläppskällorna i Göteborgs hamn bidrar till luftkvaliteten i staden. Stor vikt har tidigare 

lagts vid vägtrafiken, men denna studie visar på att en kunskapslucka finns för hamn och sjöfartens 

haltbidrag. Fortsatta studier av haltbidragen från hamnverksamhet och sjöfart krävs för att fullt ut 

kunna kartlägga de olika utsläppskällorna.  

Tackord 

Jag vill rikta ett stort tack till Ågot Watne på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad som har ställt 

upp och varit till hjälp under detta arbete, genom många möten och mailkonversationer. Jag vill 

även tacka Erik Svensson på miljöförvaltningen som likaså bidragit med sin expertis. Det är tack 

vare Ågot, Erik och resten av luftgruppen på miljöförvaltningen som detta arbete gjorts möjligt. 

Vidare vill jag tacka min handledare Mattias Hallquist på Göteborgs Universitet som bidragit med 

bra råd och stöttning. Sist men inte minst, ett ännu större tack till min nära vän och studiekamrat 

Frida Gustafsson för ditt tålamod och kloka ord. 

  



 

22 

Referenser 

Airviro. (u.å). The AQM-system Airviro. https://www.airviro.com/airviro/aqm/ [Hämtad 2019-06-10] 

Bailey, D., Plenys, T., Solomon, G.M., Campbell, T.R., Feuer, G.R., Masters, J., Tonkonogy, B. (2004) 

Harboring Pollution, Strategies to Clean Up U.S Ports. New York: Natural Resources Defense Council. 

https://www.nrdc.org/sites/default/files/ports2.pdf [Hämtad 2019-04-17] 

Boningari, T., & Smirniotis, P. 2016. Impact of nitrogen oxides on the environment and human health: 

Mn-based materials for the NOx abatement. Current Opinion in Chemical Engineering, 13(8), ss. 133–

141. http://dx.doi.org/10.1016/j.coche.2016.09.004  

Cooper, D.A. (2003) Exhaust emissions from ships at berth. Atmospheric Environment, 37(27), s. 3817–

3830 doi: 10.1016/S1352-2310(03)00446-1 

Energimyndigheten. (2017). Hur länge räcker en kilowattimme? 

http://www.energimyndigheten.se/snabblankar/lattlast/hur-lange-racker-en-kilowattimme/ [Hämtad 2019-

06-10] 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om minskning av 

nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG och om upphävande av 

direktiv 2001/81/EG (OJ L 344, 17.12.2016, s. 1–31) ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2284/oj 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i 

Europa (OJ L 152, 11.6.2008, s. 1–44) ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/50/oj  

European Environment Agency. (2013) The impact of international shipping on European air quality and 

climate forcing. (Report 4/2013). Copenhagen: European Environment Agency doi:10.2800/75763 

Ferm, M., Johansson, C., Persson, K. (2008) Samband mellan kväveoxider och ozon i tätorter (Rapport 

B1768). Göteborg: IVL Svenska Miljöinstitutet. 

https://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b752a/1445515667813/B1768.pdf [Hämtad 2019-

05-03] 

Finlayson-Pitts, B.J., Pitts Jr. J.N (2000). Chemistry of the upper and lower atmosphere – theory, 

experiments and applications. San Diego: Academic Press. 

Fuglestvedt, J., Berntsen, T., Eyring, V., Isaksen, I., Lee, D.S., Sausen, R. (2009) Shipping emissions: 

From cooling to warming of climates - and reducing impacts on health. Environmental Science and 

Technology, 43(24), s. 9057-9062 doi: 10.1021/es901944r 

Google. (2019). Tångudden. 

https://www.google.com/maps/@57.6876971,11.8623914,2883m/data=!3m1!1e3  [Hämtad 2019-

05-14]. 

Göteborgs Hamn AB. (2015) 2015 klimatneutralt år för göteborgs hamn AB. 

https://www.goteborgshamn.se/press/nyheter/2015-klimatneutralt-ar-for-goteborgs-hamn-ab/ [Hämtad 

2019-04-23] 

Göteborgs Hamn AB. (2019) Ankomster och avgångar. 

https://www.goteborgshamn.se/maritimt/ankomster-och-avgangar/ [Hämtad 2019-04-04] 

Göteborgs Hamn AB. (2019) Skandinaviens största hamn. https://www.goteborgshamn.se/om-

hamnen/omgoteborgshamn/ [Hämtad 2019-04-02] 

Göteborgs Hamn. (2018) Hållbarhetsredovisning 2018 Hållbar Hamn. Göteborg: Göteborgs Hamn AB 

https://www.goteborgshamn.se/om-hamnen/publikationsbanksida/ [Hämtad 2019-05-08] 

Gustafsson, M., Lindén, J., Tang, L., Forsberg, B., Orru, H., Åström, S., Sjöberg, K. (2018) Quantification 

of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts (Rapport C317). Stockholm: 

IVL Svenska Miljöinstitutet. http://naturvardsverket.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1242584/FULLTEXT01.pdf [Hämtad 2019-04-11]. 

https://www.airviro.com/airviro/aqm/
https://www.nrdc.org/sites/default/files/ports2.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.coche.2016.09.004
http://www.energimyndigheten.se/snabblankar/lattlast/hur-lange-racker-en-kilowattimme/
http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2284/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/50/oj
https://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b752a/1445515667813/B1768.pdf
https://www.google.com/maps/@57.6876971,11.8623914,2883m/data=!3m1!1e3
https://www.goteborgshamn.se/press/nyheter/2015-klimatneutralt-ar-for-goteborgs-hamn-ab/
https://www.goteborgshamn.se/maritimt/ankomster-och-avgangar/
https://www.goteborgshamn.se/om-hamnen/omgoteborgshamn/
https://www.goteborgshamn.se/om-hamnen/omgoteborgshamn/
https://www.goteborgshamn.se/om-hamnen/publikationsbanksida/
http://naturvardsverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1242584/FULLTEXT01.pdf
http://naturvardsverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1242584/FULLTEXT01.pdf


 

23 

IMO (2019) Nitrogen Oxides (NOx) – Regulation 13. 

http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Nitrogen-oxides-

(NOx)-%E2%80%93-Regulation-13.aspx [Hämtad 2019-04-11] 

IMO. (2018) Port Emissions Toolkit, Guide No.1, Assessment of port emissions. 

https://glomeep.imo.org/wp-content/uploads/2019/03/port-emissions-toolkit-g1-online_New.pdf [Hämtad 

2019-04-05] 

López-Aparicio, S., Tønnesen, D.,Thanh, T.N., Neilson, H. (2017) Shipping emissions in a Nordic port: 

Assessment of mitigation strategies. Transportation Research Part D, 53(2017), s. 205–216 

doi:10.1016/j.trd.2017.04.021 

Naturvårdsverket. (2015) Historiska och framtida utsläpp av luftföroreningar i Sverige (Rapport 6689). 

Stockholm: Naturvårdsverket. https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-

620-6689-5.pdf?pid=15901 [Hämtad 2019-04-02] 

Naturvårdsverket. (2019) Luftguiden (Handbok 2019:1). Stockholm: Naturvårdsverket. 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-0182-7.pdf?pid=24067 

[Hämtad 2019-04-02] 

Naturvårdsverket. (2019) Transporter – projekt som fått stöd för stadsinnovationer. 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Stadsinnovationer/Projekt-som-fatt-stod-for-

stadsinnovationer/Transporter--projekt-som-fatt-stod-for-stadsinnovationer/ [Hämtad 2019-04-23] 

Saxe, H. & Larsen, T., (2004) Air pollution from ships in three Danish ports. Atmospheric Environment, 

38(24), s. 4057–4067. 

SFS 1998:808 Miljöbalk. Stockholm: Miljö- och energidepartementet. 

SFS 2013:251 Miljöprövningsförordning. Stockholm: Miljö- och energidepartementet.  

Transportstyrelsen (u.å) Kväveoxider NOx. https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Miljo-och-

halsa/Luftfororening/NOx---kvaveoxider/ [Hämtad 2019-04-11] 

Trozzi, C., De Lauretis, R. (2016) International maritime navigation, international inland navigation, 

national navigation (shipping), national fishing, military (shipping), and recreational boats. (Guidebook 

2016). Copenhagen: European Environmental Agency https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-

guidebook-2016/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-d-navigation/view 

[Hämtad 2019-04-05] 

United Nations Economic Commission for Europe (2013) 1999 Protocol to Abate Acidification, 

Eutrophication and Ground-level Ozone to the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, 

as amended on 4 May 2012. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2013/air/eb/ECE.EB.AIR.114_ENG.pdf [Hämtad 

2019-04-14] 

United Nations Economic Commission for Europe (2016) UNECE Guidance document on emission 

control techniques for mobile sources. Sales no. E.16.II.E.16. 

Westerlund, O. J., (2015) Nanaparticles from Shipping and Road Traffic. Diss. Göteborg: Göteborgs 

Universitet. http://hdl.handle.net/2077/38635 

WHO (2019) Air pollution, Ambient air pollution: Health impacts. 

https://www.who.int/airpollution/ambient/health-impacts/en/ [Hämtad 2019-04-11] 

Winkela, R., Weddigea, U., Johnsena, D., Hoena, V., Papaefthimiou, S. (2015) Shore Side Electricity in 

Europe: Potential and environmental benefits. Energy Policy, 88(2016), s. 584-593. Doi: 

10.1016/j.enpol.2015.07.013 

Zis, T., North, R., Angeloudis, P. et al. (2014) Evaluation of cold ironing and speed reduction policies to 

reduce ship emissions near and at ports. Maritime Economics & Logistics, 16(4), s. 371-398. Doi: 

https://doi.org/10.1057/mel.2014.6 

http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Nitrogen-oxides-(NOx)-%E2%80%93-Regulation-13.aspx
http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Nitrogen-oxides-(NOx)-%E2%80%93-Regulation-13.aspx
https://glomeep.imo.org/wp-content/uploads/2019/03/port-emissions-toolkit-g1-online_New.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6689-5.pdf?pid=15901
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6689-5.pdf?pid=15901
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-0182-7.pdf?pid=24067
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Stadsinnovationer/Projekt-som-fatt-stod-for-stadsinnovationer/Transporter--projekt-som-fatt-stod-for-stadsinnovationer/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Stadsinnovationer/Projekt-som-fatt-stod-for-stadsinnovationer/Transporter--projekt-som-fatt-stod-for-stadsinnovationer/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Miljo-och-halsa/Luftfororening/NOx---kvaveoxider/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Miljo-och-halsa/Luftfororening/NOx---kvaveoxider/
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-d-navigation/view
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-d-navigation/view
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2013/air/eb/ECE.EB.AIR.114_ENG.pdf
http://hdl.handle.net/2077/38635
https://www.who.int/airpollution/ambient/health-impacts/en/
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2015.07.013
https://doi.org/10.1057/mel.2014.6

