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Mål och innehåll
Målet med detta projekt var att kartlägga sjöfartens bidrag till näringsbelastning i Östersjön.
Arbetet beskriver de olika utsläpp från sjöfart som innehåller näringsämnen och hur de
kopplas till olika typer av fartyg. Vidare har vi inom projektet sammanställt vilka regleringar
och lösningar som finns för att reducera näringstillförseln och presenterar en diskussion kring
vilka åtgärder som förväntas vara effektivast för att minska bidraget från de olika källorna.

Bakgrund
Östersjön har under lång tid haft hög tillförsel av näringsämnen vilket orsakat en övergödning
av kväve (N) och fosfor (P). Problemet är väl känt och länderna runt Östersjön har under de
senaste årtiondena arbetat med att minska utsläppen från tex lantbruk och användning av
konstgödsel. För att få en komplett bild av näringstillförseln är det viktigt att få med alla
källor och till vilka områden i Östersjön de tillförs. Inom detta projekt har vi försökt kartlägga
det näringsbidrag som kommer från sjöfart i Östersjön.
Näring från sjöfart kan nå Östersjön på olika sätt. Kväve (N) kan tex komma med utsläpp
från avgaserna i form av kväveoxider (NOX) vilka kan föras med luftströmmar och nå vattnet
via regn långt från källan (utsläpp med regional spridning). Utsläpp av kväveoxider är
beroende av bränslesort samt motorns teknik och skick. Generellt är kvävebidraget större när
man använder tjockolja (Heavy Fuel Oil, HFO) än från ”rena” bränslen som Liquid Natural
Gas (LNG) och alkoholer. Största delen av kvävet härstammar från kväve i förbränningsluften
och generellt så brinner enkla och väldefinierade bränslen med mindre NOX utsläpp.
Kväveoxider som når vattnet bidrar till övergödning och har dessutom en försurande effekt.
Andra utsläpp från fartyg, som avloppsvatten (svart- och gråvatten, från toaletter respektive
tvätt, disk etc) och matavfall, är beroende av hur många personer som finns ombord och
därför kopplade till fartyg med många passagerare som färjor och kryssningsfartyg. Dessa
utsläpp är lokala och kopplade till farleder och fartygens rutter. Näringsämnen som bidrar till
övergödning finns både i svart- och gråvatten. I svartvatten finns det dessutom bakterier, virus
och parasiter som kan ge hälsoproblem samt organiskt material som förbrukar syre vid
nedbrytning och därmed kan förstärka problemen med syrefattiga bottnar.

Näring från avloppsvatten och matavfall
I detta projektet har vi framförallt gjort teoretiska beräkningar av möjliga mängder näring som
kan genereras, baserat på fartygstrafik (tabell 1). Den största andelen persondagar (ca 22
miljoner) kommer från RoPax fartyg vilka året om transporterar både gods (som körs på med
lastbilar, Roll on ”Ro”) samt passagerare (”Pax”) till bestämda hamnar i Östersjön. De stora
kryssningsfartygen bidrar med 4,5 miljoner persondagar, vilka är koncentrerade till säsongen
för kryssning april-oktober och i några stora kryssningshamnar (figur 1). Av de färjor som
året runt går på bestämda destinationer i Östersjön lämnar de flesta iland sitt avfall
(undersökning gjord av WWF, Sjöfartstidningen 2015). Stora kryssningsfartyg som bara
besöker Östersjön under sommarsäsongen och anlöper flera hamnar hanterar däremot sina
stora avfallsmängder på olika sätt, där både ilandlämning och utsläpp, med eller utan
näringsrening, till havs förekommer.
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Figur 1. Kryssningsfartygens rutter och destinationer år 2014 (HELCOM 2014)

Tabell 1 Miljoner person-dagar fördelat på fartygssegment som trafikerar Östersjön (Wilewska-Bien 2017)
Fartygstyp

Miljoner person-dagar

Mindre passagerarfartyg

ca 0.7

Kryssningsfartyg

4.5

RoPax-fartyg

22.4

Lastfartyg

2.4 (enbart besättning)

Kryssningsfartygen kan angöra ca 30 olika destinationer i Östersjön, men de flesta väljer att
besöka ungefär samma hamnar. De fem mest trafikerade hamnarna sett till antalet
kryssningsanlöp är Köpenhamn, St. Petersburg, Tallinn, Helsingfors och Stockholm med
omkring 200-400 anlöp varje år (ca 64% av det totala antalet anlöp i Östersjön år 2016 enligt
Cruise Baltic 2017). De nästkommande fem mest populära destinationerna baserat på antalet
anlöp är Rostock, Kiel, Göteborg, Klaipeda och Riga (Figur 1).
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Det avloppsvatten som genereras i stora mängder på framförallt fartyg med passagerare är
svartvatten (från toaletter) och gråvatten (från duschar, tvättmaskiner samt kök och
restauranger) ombord (figur 2). En tredje kategori av avloppsvatten är fartygets länsvatten
som främst består av övrigt spillvatten från olika system ombord (Transportstyrelsen, 2014).

Figur 2 Uppdelning av avloppsvatten i ett fartyg (från Transportstyrelsen, 2014)

Svart- och gråvatten som genereras ombord kan antingen släppas ut direkt i havet där/om det
är tillåtet (se Tabell 2), renas och släppas ut eller lagras i tankar ombord och lämnas för
hantering i land. Lagringen av avloppsvatten skiljer sig mellan olika fartyg och på vissa fartyg
lagras både svart- och gråvatten i samma tank. Rening ombord genererar en koncentrerad
restprodukt (slam). Data över hur avfall hanteras på respektive kryssningsfartyg, om det
förvaras ombord för ilandlämning eller släpps ut i havet, vilket är tillåtet om man följer
gällande reglering om avstånd från land och grad av rening, har visat sig vara svårtillgänglig
(Wilewska-Bien et al 2018), mycket beroende på att det är en internationell bransch med
många olika nationaliteter (”flaggstater”) inblandade. Om man istället ställer frågan om
emottaget avfall till hamnar visar data från Helcom att ca 30% av det genererade avfallet tas
emot. En sammanställning som omfattar de stora kryssningsdestinationerna Helsingfors,
Stockholm, Tallinn och Köpenhamn visar att de avfallsmängder per passagerare som lämnas
iland skiljer sig mellan hamnar (Svaetichin & Inkinen 2017). Den vidare hanteringen av avfall
samt reningsgrad av avloppsvattnet skiljer sig också mellan hamnar, städer och länder.
Vanligen behandlas vattnet som lämnas iland i det kommunala avloppsreningssystemet.
Avloppsvattnet på fartyg är mer koncentrerat (ca 2-3 ggr) än det landbaserade spillvattnet på
grund av att vattenförbrukningen ombord, speciellt för toalettspolning, är snålare
(Transportstyrelsen 2014). Fartygs avloppsvatten innehåller därför en större mängd fosfor per
volym än motsvarigheten på land. Detta behöver inte vara negativt för de reningsverk som
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kan ta emot och återcirkulera fosfor på ett miljöeffektivt sätt och tex har man i Helsingfors
utvecklat en mycket bra rening av fosfor från avloppsvattnet.
Uppdelningen i svartvatten och gråvatten ombord kan dock ge upphov till problem med för
högt kväveinnehåll i svartvatten för att kunna hanteras i vissa reningsverk där de biologiska
processerna för kväverening är optimerade för kommunalt avloppsvatten. (pers.
kommunikation, kryssningsrederi).
Östersjön är av FNs Sjöfartsorgan International Maritime Organization (IMO) sedan år 2005
utsett som ett särskilt känsligt område, Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) där den marina
miljön behöver skyddas. Dessutom är Östersjön till ett specialområde enligt IMO s
MARPOL-konvention gällande svartvatten (Annex IV) och fast avfall inkl. matavfall (Annex
V). Matavfall får under vissa omständigheter slängas överbord i Östersjön, men bara om det
är finfördelat (max 2,5 cm) och fartyget befinner sig minst 12 nautiska mil bort från kusten
(ref. IMO, MARPOL Annex V). Idag är utsläpp av svartvatten från passagerarfartyg reglerat i
Östersjön på grund av bl. annat sitt innehåll av tarmbakterier (IMO, MARPOL Annex IV). En
skärpning av regelverket kommer från 2019. Regleringen av svartvatten betyder att från 2019
har nybyggda passagerarfartyg i praktiken två alternativ; antingen kan de lämna hela mängden
svartvatten som producerats ombord till mottagningsanläggningar i hamn eller installera ett
godkänt reningssystem ombord (Transportstyrelsen, 2017) vilken reducerar kvävehalten och
fosforhalten med 70 respektive 80 procent (IMO, 2012). Befintliga passagerarfartyg har till
2021 på sig för att anpassa sig till de nya reglerna. En översikt över reglerna finns i Tabell 2.
Tabell 2 Förenklad översikt över MARPOL-reglerna för Östersjön. För restprodukt vid rening (slam) gäller
samma regler som för orenat svartvatten.

Passagerarfartyg

Svartvatten

Gråvatten

Matavfall

I nuläget (2018) samma regel
som icke passagerarfartyg (se
nedan)

MARPOL ger inga
specifika begränsningar

Finfördelat matavfall får
slängas minst 12 NM
från kusten

MARPOL ger inga
specifika begränsningar

Finfördelat matavfall får
slängas minst 12 NM
från kusten

Från 2019 alla nya
passagerarfartyg måste antingen
rena N och P i svartvatten eller
lämna svartvatten i
hamnanläggningar. Obehandlat
svartvatten får inte pumpas ut i
havet. Samma regler ska
omfatta befintliga
passagerarfartyg från 2021.
Andra fartyg

Obehandlat svartvatten får
pumpas i havet minst 12 NM
från kusten.
Desinfekterat svartvatten får
pumpas i havet minst 3 NM från
kusten
Behandlat svartvatten (N och P
behöver inte renas) får pumpas
ut utan krav på min. avstånd
från kusten
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I tillägg till de kommande IMO reglerna finns frivilliga initiativ inom sjöfartsnäringen. Till
exempel har branschorganisationen för kryssningsfartyg, ECC/CLIA, 2009 förklarat att dess
medlemmar kommer att sluta släppa ut avloppsvatten i Östersjöregionen och i stället lämna
det i hamnar med fungerande mottagningsanläggningar (ECC, Agreement on discharges in
Baltic, D. 3325/09, European Cruise Council, Bruxelles, 2009). Att kunna erbjuda sådana
mottagningsanläggningar i alla hamnar har varit en utmaning för Östersjö-regionen och det
pågår arbete för att kunna erbjuda fasta kopplingar/anslutningar för avloppsvatten istället för
tankbilar etc. Avgiftsystemen för avfall skiljer sig också mellan hamnarna (Wilewska-Bien &
Anderberg, 2018). Det finns i dag 52 olika reningssystem Advanced Wastewater Purification
(AWP)-system från fem olika tillverkare som uppfyller kraven för MARPOL Annex IV på
marknaden (HELCOM 2017). Man har redan börjat installera AWP som renar avloppsvatten
från näringsämnen till nivån som krävs i kommande regleringar och 2015 hade 8
kryssningsfartyg i Östersjön utrustningen (HELCOM, 2016). I de teoretiska beräkningarna
gjorda i detta projekt ser vi att även vatten från dusch/kök och tvätt (gråvatten) och i vissa fall
matavfall kan generera näringsmängder av samma storleksordning som svartvatten
(Wilewska-Bien et al 2016, Wilewska-Bien et al 2018a).

Reduktion och framtida lösningar
Näringstillförsel från kryssningsfartyg kan reduceras genom att minska de direkta utsläppen
av svartvatten, gråvatten och matavfall. Tillgång på data över hur avfallet hanteras ombord på
kryssningsfartygen är mycket begränsad vilket gör det svårt att identifiera effektiva lösningar.
Avfall från svart- och gråvatten samt från mat kan även i vissa fall blandas och föras i samma
ledningar/tankar (Transportstyrelsen, 2014), vilket kan påverka möjligheten till senare rening.
I en studie baserad på vad som redovisas på rederiernas hemsidor kan vi se att en del av
kryssningsfartygens avfall i dag släpps ut i havet (Wilewska-Bien et al 2018b). Det är, som
nämnts ovan, idag tillåtet att släppa ut gråvatten och finfördelat matavfall från fartyg.
Förvaring av matavfall ombord är också förknippat med problem som tex utrymmesbrist,
dålig lukt samt olika skadedjur, varför man är beroende av att kunna lämna avfall i land med
viss regelbundenhet om man ska undvika att släppa ut avfall i havet.
De rederier som bedriver färjetrafik i Östersjön året runt har utvecklat kontakt med hamnar
och entreprenörer för lämning i land. Man har även utvecklat andra lösningar som tex att
separera matavfallet så att det kan användas till biogas iland (Figur 3). För matavfall från
kryssningstrafik är den möjligheten är mycket begränsad pga regelverk om smittrisk (ref.
European Commission (2009). Regulation (EC) No 1069/2009 of The European Parliament
and of The Council of 21 October 2009 laying down health rules concerning animal byproducts not intended for human consumption and repealing Regulation (EC) No 1774/2002.
Official Journal of the European Communities.) Detta innebär i korthet att allt matavfall som
har ursprung utanför EU stater, betraktas som riskavfall som ska destrueras.
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Figur 3 Exempel på alternativ på hur matavfallet från fartyg kan återanvändas (Wilewska-Bien 2017)

Man har även vid ilandlämning av avloppsvatten möjlighet att utvinna fosfor på samma sätt
som ur avloppsvatten på land. Detta har dubbla positiva effekter då det både minskar
belastningen av fosfor till Östersjön och leder till en bra resursanvändning eftersom fosfor
behövs för matproduktion och en kommande global brist på fosfor förutspås. Den bästa
lösningen ur ett energiförbrukningsperspektiv är dock att reducera produktionen av avfallet
(Hamilton et al 2015). Oavsett lösningsalternativ är det viktigt att se på avfall ur ett
systemperspektiv, eftersträva långsiktiga lösningar samt undersöka/söka möjligheter såsom att
återvinna/återanvända avfallet. För att nå hållbara lösningar behövs kartläggningar av hur
mycket avfall och ämnen som produceras och hur dessa material rör sig i systemen, vilket
undersökts för fosfor och illustreras i figur 4 (från Wilewska-Bien et al 2018a)

Figur 4 Flöden av fosfor i systemet sjöfart markerat med prickad box (Wilewska-Bien et al 2018a)
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Näring från utsläpp till luft
År 2015 besökte ungefär 10 000 unika fartyg Östersjön (Larsson and Eriksson, 2017). Av
fartygen i Östersjön rör sig majoriteten mestadels enbart i Östersjön eller fraktar omlastat
gods från andra europeiska hamnar medan det är en mycket liten andel som går transocean
trafik (Larsson and Eriksson, 2017). Framdrift av fartyg sker med förbränningsmotorer och
avgasernas sammansättning beror på typ av bränsle, motor och förbränningsförhållanden.
Vanliga bränslen är tjockolja, (Heavy Fuel Oil, HFO), marin dieselolja, (Marine Gas Oil,
MGO), eller flytande naturgas, (Liquid Natural Gas, LNG). Utsläppen till luft består
framförallt av kvävoxider (NOX)1, svaveloxider (SOX), luftburna partiklar, koldioxid, koloxid
och kolväten (Andersson et al. 2016). Svavel är en förorening i bränslet, och tillåtna halten är
maximerad till 0,1 % i Östersjön. Höga utsläpp av NOX (och SOX) är relaterade till högt
svavelinnehåll i bränslet och är högre vid avsaknad av avgasrening (Larsson and Eriksson,
2017). NOX som släpps ut i atmosfären kan bidra till övergödning och försurning samt är
förstadier till marknära ozon och partiklar (Andersson et al., 2016, Larsson and Eriksson,
2017). Utsläppen från fartyg är i dag betydande, och effekterna på miljö och hälsa är
påtagliga, inte bara för att ungefär 70 % av utsläppen sker inom ett avstånd av 400 km från
land (Corbett et al., 2007), utan också för att gaser och partiklar från utsläppen kan färdas
långa avstånd i atmosfären och ge upphov till både lokala, regionala och globala effekter
(Larsson and Eriksson, 2017). Utsläpp över öppet hav kan färdas till land samt mellan länder
och kontinenter (Lonati et al., 2010). Utsläpp från fartyg till luft regleras i MARPOL 73/78
Annex VI, Air pollution and GHG emissions, som trädde i kraft 2005 (Andersson et al.,
2016). År 2000 stod fartygstrafiken för nästan 15 % av det globala utsläppet av NOX
(Andersson et al., 2016). Under perioden 1990-2006 ökade utsläppen av NOX från
fartygstrafiken från 12 till 20 Tg/år2 (Buhaug, 2009). Utsläppen av kväve är större för mindre
rena bränslen som tex tjockolja. Data över NOX utsläpp i Östersjöns olika delar och för olika
fartygstyper visas i tabell 3.
Tabell 3. Uppskattad årlig emission av NOX i ton fördelat på områden i Östersjön (övre delen) och fartygstyper
(undre delen) Referens: sammanställt i HELCOM Baltic Sea Environment Fact Sheets

1

NOX är ett samlingsbegrepp för kväveoxider, vanligen räknat som summan av NO och NO2. Vid förbränning
av marint bränsle bildas NOX huvudsakligen ur förbränningsluften.
2 Tg = terragram
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De största utsläppen sker i området egentliga Östersjön (söder om Åland) där trafiken är tätast
och från fartygssegmenten RoPax (bil/passagerarfärjor), last-, container och tankfartyg.
Jämför med den totala atmosfäriska depositionen som år 2010 var 218,6 kt N (Svendsen et al.,
2015a) stod sjöfarten i Östersjön för 6 % av det atmosfäriska nedfallet, vilket kan jämföras
med utsläppen från Danmark, Sverige och Ryssland med respektive 7, 6 och 7 %.
Kväve från skrubbervatten
Östersjön är av IMO sedan 2005 utsett som ett ”Sulphur Emission Controlled Area” (SECA)
där högsta tillåtna svavelinnehåll i fartygsbränslet är 0,1%. För att uppfylla dessa krav kan
fartyg antingen använda bränsle med låg svavelhalt eller rena avgaserna från svavel genom att
”tvätta” med finfördelat vatten med Exhaust Gas Cleaning System (EGCS), så kallad
skrubberteknik, där avfallet benämns skrubbervatten. Skrubbervattnet kan tas från havet och
släppas ut efter användning, Open loop scrubbing eller ingå i ett slutet system där förbrukat
vatten lämnas i land, Closed loop scrubbning. I båda fallen uppstår ett slam som måste lämnas
i land. Skillanden i volym som lämnas är avsevärd; enligt IMO Open för loop 45 m3/MWh
och Closed loop 0,3 m3/MWh (IMO, 2008). Skrubbervattenvolymer från sjöfarten i Östersjön
har modellerats i ”Ship Traffic Emission Assessment Model” STEAM modellen (Jalkanen et
al., 2009, Jalkanen et al., 2012, Johansson et al., 2013). För dessa modelleringar identifierades
alla fartyg globalt som installerat skrubber fram till år 2017, sedan kunde de fartyg som rört
sig i Östersjön identifieras med hjälp av sjötrafikdata. Utsläpp av kväve med skrubbervatten i
Östersjön har uppskattats vara ca 1 ton från Open loop scrubber och 5 ton från Closed loop
scrubber (allt räknat som nitratkväve, NO3 -N) (Raudsepp et al. 2017)
Fosforutsläpp till luft från sjöfarten
Fosfor finns förutom i grå-, svartvatten och matavfall (som redovisats tidigare i rapporten)
också i partiklar (PM) i avgaser från fartyg. Man har däremot inte kunnat påvisa förhöjda
halter i skrubbervatten. Fosfor finns i låga halter (under 15ppm) i marina bränslen (ISO 2012)
samt i smörjolja och dess tillsatser som används i motorn. Det finns mycket få mätningar av
fosfor i avgaser från fartyg, men det är känt att en del av Partikulärt Material (PM) är fosfor
och utgående från de mätningar som finns, har vi i beräkningarna antagit att 3,5 % av PM är
fosfor (Zetterdahl 2016)
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Tabell 4. Uppskattad årlig emission av fosfor anpassad från utsläppet av PM2,5 för olika områden i Östersjön.
PM2,5 är partikulärt material med diameter mindre än 2,5 mmm. Data i tabellen från HELCOM Baltic Sea
Environment Fact Sheets (Johansson and Jalkanen, 2015, Johansson and Jalkanen, 2016, Jalkanen and
Johansson, 2014).

Fosfor [ton]

2015

2014

2013

Alla

365,2

567,4

563,5

IMO registrerade

352,5

542,1

528,5

Östersjön

202,1

325,8

Kattegatt

69,8

100,1

Finska viken

54,6

80,3

Bottniska viken

29,1

47,0

Rigabukten

5,4

7,4

Annat

4,2

6,6

Reduktion genom reglering och tekniska lösningar
Utsläpp av NOX är reglerat av IMO genom Revised MARPOL 73/79 Annex VI Regulation
13. Regleringen av NOX-utsläpp i görs tre steg enligt Tabell 5. Eftersom kvävet till
dominerande del kommer från förbränningsluften, kan inte regelverket relateras till halt i
bränsle, som för svavel, utan man baserar reglerna på motorns nominella varvtal. Det finns tre
olika nivåer (Tier) av strikthet vid NOX utsläpp där Tier III är det mest strikta och appliceras i
NOX Emission Control Areas (NECA) områden. Detta är områden som blivit bedömda som
extra känsliga för utsläpp.
Tabell 5. Maximalt tillåtna NOX utsläpp baserat på den nominella motorhastigheten för tre olika Tiers redovisas
som konstanter och formler. Tabellen och innehållet är hämtat från (IMO, 2008b, IMO, 2017a).

Tier

Gäller fartyg
byggt från :

Totalt viktat gränsvärde för cykelutsläpp (g/kWh), n =
nominell motorhastighet (rpm)
n < 130

n = 130 – 1999

n ≥ 2000

I

2000-01-01

17,0

45 n(-0,2)

9,8

III

2011-01-01

14,4

44 n(-0,23)

7,7

III

2016-01-01*

3,4

9 n(-0,2)

2,0

* Gäller motorer installerade på fartyg byggda 2016-01-01 eller senare som opererar i NECA områdena
Nordamerikanska havet och Karibiska havet (IMO, 2017b).
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Östersjön är föreslaget att bli ett NECA område 2021-01-01 tillsammans med Nordsjön (IMO,
2016b, IMO, 2016c) vilket betyder att nya motorer från det året måste följa Tier III. För att
uppfylla NECA-kraven krävs att olika tekniker eller alternativa bränslen används, var för sig
eller i kombination. I Tabell 6 visas till vilken grad utsläppsminskningen sker med olika
tekniker och ifall de uppfyller Tier III som gäller i NECA områden.
Tabell 6. Uppskattade minskningar av NOX utsläpp vid olika åtgärder (IMO, 2016a)

Åtgärd

Minskning av NOX utsläpp

LNG som bränsle I “lean-burn” motorer

Uppfyller Tier III

Katalysator - Selective Catalytic Reduction (SCR)

Uppfyller Tier III

Avgasrecirkulering, Exhaust Gas Recirculation (EGR)

Uppfyller Tier III

Kombination av tekniker, t.ex. FWE and EGR

Uppfyller Tier III

Uppfuktning av förbränningsluft, WetPac H, Humid Air Motors

-30-70 %

Vatteninjicering, Direct Water Injection (DWI)

-50 %

Avancerad modifiering av motor ”IEM”

-30 %

Bränsle/vatten emulsion (FWE)

-15-30 %

Modifiering av motor, ”IEM” (endast lågvarviga 2taktsmotorer)

-20 %

Selective Catalytic Reduction (SCR) är den mest använda metoden för att uppfylla Tier III
(IMO, 2016). Man kan uppnå en reduktion av NOX i avgaserna upp till 80 % (IMO, 2016)
genom att de omvandlas till kvävgas och vatten (Hammar and Troeng, 2017). Fördelen med
SCR är att det är en ”add-on” produkt som inte påverkar motordesignen, däremot krävs det att
avgaserna har en viss minimumtemperatur för att metoden ska vara effektiv och vid låg
motorbelastning kan det vara svårt att uppfylla kraven (IMO, 2016a). Detta gör att SCR inte
kan vara i full funktion vid start av motorer, dvs vid kaj. Man behöver också tillsätta en
kemikalie som reagent – vanligen urea (förekommer ibland i tillämpningar på land som ”Add
Blue”)
Det finns även andra utmaningar med att använda selective catalytic reduction (SCR) eller
exhaust gas regeneration (EGR) för att uppfylla NECA eftersom man även har SECA reglerna
att ta hänsyn till. Eftersom SCR kräver en hög temperatur vid drift uppstår problem om den
placeras nedströms en Exhaust Gas Cleaning System (EGCS) eller skrubber. För att få full
funktion på SCR behöver avgaserna då upphettas. Placeras den däremot uppströms en
skrubber skulle SCR få avgaser med högt innehåll av svaveloxider vilket skulle kunna vara
skadligt för dess funktion. Använder man sig av EGR i kombination med Heavy Fuel Oil
(HFO) skulle det kunna bli problem med motorns drift med återcirkulationen av avgaser
innehåller höga koncentrationer av svaveloxider och partiklar. Så länge som fartyg kan
använda bränsle med lågt svavelinnehåll kan kvävereningsmetoderna användas utan problem.
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Sammanfattning
I den sammanfattande figuren 5 samt tabell 7 visas den totala mängd näringsämnen som kan
komma från de respektive sjöfartskällorna under ett år. Som ses i tabell 3 ovan är spridningen
av näring inte jämnt fördelad över Östersjöns olika områden och bidraget varierar även mellan
olika fartygstyper.

Figur 5 Sammanfattning av näringsbelastning från sjöfart till Östersjön per år

Det totala näringsbidraget från förbränning av bränsle som tillförs via luften är dominerande
och detta kvävebidrag är ca 1000 ggr större än tex bidraget från den näst största källan,
svartvatten. Men även om mängderna näring i avloppsvatten och matavfall är mycket mindre,
är utsläppet betydligt mer koncentrerat både geografiskt och tidsmässigt än nedfall från luft.
Som exempel är kryssningsfartygens svartvattenutsläpp fördelat under ungefär 3 månader per
år och följer tydliga geografiska rutter som motsvarar en bråkdel av hela Östersjöns totala yta.
Siffrorna för svartvatten, gråvatten och matavfall visar hur mycket näringsämnen som
genereras i de flödena och som i nuläget enligt regelverket får slängas överbord. Hur mycket
som egentligen hamnar i vattnet beror på avfallshantering ombord på varje fartyg. En rening
av svartvatten ombord med snart kommande reningskrav kan minska mängden fosfor som
kommer ut i Östersjön med 31 ton men om både svart- och gråvatten istället lämnas iland kan
den totala reduktionen av fosfor till Östersjön bli 76 ton (Wilewska-Bien et al 2018a). Hur
renings och eventuella återanvändningsmöjligheter ser ut i den aktuella hamnen bör även
vägas in för att få en komplett bild av näringsämnenas flöde. Om man sätter sjöfartens bidrag
av näring i relation till övriga källor är tex utsläppet NOx i samma storleksordning som för tex
Sverige eller Danmark (Bartnicki & Benedictow 2016).

15

Tabell 7 Beräknade mängder av näringsämnena kväve och fosfor från sjöfart till Östersjön under ett år

Källa

Kväve

Fosfor

Utsläpp till luft
ca 340 000 ton NOx 1

ca 500 ton P 1

(ton N)

(ton P)

Svartvatten

351 2

117 2 , 42 3

Gråvatten

491 * 4

40 3

Matavfall

182 2

34 2 , 24 3

Skrubberavfall

5 closed loop5 , 1 open loop5

P ej påvisat i skrubberavfall

Avgaser

Utsläpp till vatten

1)
2)
3)
4)
5)

HELCOM Baltic Sea Environmental fact sheet
Wilewska-Bien et al 2016 (totalt för Ferry/Cruise/Cargo)
Wilewska-Bien et al 2018a (totalt för Passenger/Cruise/RoPax/Cargo)
Havsmiljöinstitutet 2014 * både svart och gråvatten (totalt för färjor, kryssnings och lastfartyg)
Raudsepp et al 2017 (NO3-N)

Åtgärder för att minska bidraget från de olika källorna
Det största bidraget av kväve från sjöfart kommer minskas då Östersjön blir ett Nitrogen
Emission Control Area (NECA) och Tier III införs för utsläpp från motorer. I många områden
är utsläppen dock redan på en lägre nivå än maximalt tillåtet, mycket genom att lokala
styrmedel som reducerade farledsavgifter funnits under ett antal år (Brynolf, Magnusson,
Fridell, & Andersson, 2014). Bidraget av näringsämnen från svartvatten kommer minskas när
Östersjön som special area for utsläpp av svartvatten börjar gälla 2019 (MARPOL Annex IV).
Reningsutrustning ombord ställer krav på kontroll av funktion och inte bara kontroll att man
installerat godkänd anläggning. Detta undviks när vattnet lämnas iland, vilket förutsätter att
det finns incitament och tillräcklig mottagningskapacitet i de aktuella hamnarna. För
passagerar/RoPax färjor på fasta rutter är detta inte problem, men för kryssningstrafik, där
man ibland ankrar utanför hamnen i brist på lämpliga kajplatser, är hantering av vatten och
avfall en utmaning. Bidragen från fosfor i avgaser är i samma storleksordning som bidraget
från samlande andra utsläppen och skulle kunna reduceras genom minskat fosforinnehåll i
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smörjolja. Näringsbidraget från skrubbervatten är förhållandevis litet och utgör bara någon
procent i jämförelse med övriga bidrag.
Förslag på framtida arbete
Under projektet har det kommit fram saker som behöver utredas vidare. Med avseende på
utsläpp från avloppsvatten och matavfall behöver man dels se mer på hur ledningarna för
olika avfallsströmmar kopplas ombord och vidare på hur avloppsvatten och matavfall sprids
efter utsläpp, dels lokalt men även på större skala och under längre tid. För att kunna säga mer
om näringsämnenas påverkan på Östersjöns ekosystem behöver man ha kännedom om i
vilken kemisk form de når vattnet och är aktiva i när det gäller att starta processer som tillväxt
av mikroalger och algblomning samt i vilken kvot (N/P) de tillförs. Vi har sett att
näringsbidraget från skrubberavfallsvatten är litet men samtidigt att detta vatten innehåller
andra föroreningar och partiklar vilka kan ha negativ effekt på de marina organismerna. Även
gråvatten innehåller andra ämnen än näring (tex kemikalier och läkemedel) som kan innebära
miljörisker för Östersjön. Näringsutsläpp är en belastning i Östersjön som redan har för höga
näringshalter. Samtidigt behövs näringsämnen, tex fosfor vid framställning av mat och då
fosfor globalt håller på att bli en bristvara kan utvinning av fosfor från tex avloppsvatten bli
en framtida resurs. Ett annat exempel på hur avfall kan användas är till produktion av biogas
och för båda dessa alternativ behöver man ha beskrivning och kontroll på avfallets
innehåll/sammansättning.
För uträkningar av utsläpp kan olika modeller användas, vilket i sin tur kan generera lite olika
värden. De siffror som presenteras här är uträknade med de modeller som vi hänvisar till i
rapporten.
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