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Förkortningar:  

AEG  Advanced Environmental Group LLC (tillverkare) 

AIS  Automatic Identification System 

CAEM  Clean Air Engineering Maritime (tillverkare) 

CAPEX  CAPital Expenditure (investering i anläggningstillgångar) 

CARB   California Air Resource Board 

CCS  Carbon Capture and Storage 

CO2  Koldioxid 

GHG  Växthusgaser (Green House Gases) 

i.u.  ingen uppgift 

LCA   Livscykelanalys 

LNG  Liquified Natural Gas 

NOx  Kväveoxider 

OPEX  OPerational Expenditure (löpande kostnader för att drifta och underhålla) 

PM  Partiklar (Particulate Matter) 

PoLA  Port of Los Angeles 

PoLB  Port of Long Beach 

Ro-Ro  Roll-on Roll-off 

Ro-Pax  Roll-on-off Passanger 

SCR  Selective catalytic reduction/ Selektiv katalytisk reduktion 

SOx  Svaveloxider 

scfm  Standard cubic feet per minute 

VECS  Vessel Emission Control System  
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1 Inledning  

I den här rapporten utvärderas alternativa tekniker till elanslutningar av fartyg vid kaj, 

huvudsakligen vessel emission control system (VECS). Rapporten behandlar de 

luftkvalitetutmaningar som uppstår i hamnar som är integrerade i stadsmiljö. 

Hamnverksamheten, och då främst fartygen, ger upphov till utsläpp vilka har en negativ 

påverkan på den lokala omgivningen. Att ansluta fartygen till elnätet är en befintlig 

lösning men en åtgärd som i många fall inte är tekniskt eller ekonomiskt möjlig. Ett 

alternativ till landströmsanslutning är VECS d.v.s. externa reningssystem för 

fartygsutsläpp. VECS består av mobila plattformar som är utrustade med rökgasrening 

vilka sedan kopplas direkt till fartygens skorstenar då de ligger vid kaj. En sådan lösning 

skulle kunna användas när landström inte är möjligt eller otillräcklig och på så vis 

förhindra utsläpp av partiklar (PM10 och PM2.5), kväveoxider (NOx) och svaveldioxid 

(SO2) men även koldioxid (CO2) i Svenska hamnstäder. 

 Bakgrund  

När Sveriges hamnstäder växer expanderar bostadsbebyggelsen ofta ut mot kusten då 

havsnära tomter är högt eftertraktade. I vissa fall får detta till följd att hamnarna blir 

allt mer integrerade i staden och större volymer av den sjöburna trafiken hamnar i 

stadskärnan och i bostadsområden - och med detta följer också emissionerna från 

fartygen. Ett tydligt exempel på detta går att finna i kryssningstrafiken, ett viktigt inslag 

för städernas turism men som samtidigt innebär att fartygen och dess utsläpp placeras 

mitt i staden. I andra fall förskjuts hamnområdena utåt, från centrala stadsområden. 

Tidigare forskning har visat att det i vissa fall inte är samhällsekonomiskt försvarbart 

eller tekniskt möjligt att el-ansluta alla fartyg som anlöper en hamn. Att därför utreda 

möjligheten till andra tekniker vid sidan av landström, inte bara sett till mobilitet utan 

även till typ av fartyg, för att reducera utsläppen i stort, är av intresse för branschen och 

samhället, i bredare bemärkelse.   

Parisavtalets centrala mål är att stärka det globala svaret på hotet om 

klimatförändringar genom att hålla en global temperaturhöjning detta århundrade 

långt under 2 grader Celsius över preindustriella nivåer och att fortsätta 

ansträngningarna för att begränsa temperaturökningen ytterligare 1,5 grader Celsius. 

Liksom flygtransport ingår inte sjötransport i Parisavtalet. Industrin accepterar 

emellertid att den måste begränsa sig till en "rättvis andel" av de globala 

koldioxidutsläppen till 2,2% av de totala globala utsläppen som accepterades av IMO 

2012. (Freese, 2017) 

IPCC rapporten som släpptes under 2018 beskriver att förbränning av fossila bränslen 

är den största källan till koldioxidutsläpp, det ledande föroreningen som bidrar till 

jordens uppvärmning. Enligt IPCC: s rapport måste koldioxidutsläppen halveras före 

2030 för att stoppa jordens uppvärmning över 1,5 ° C. För att möta detta mål måste 
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stora mängder CO2 sugs ut ur atmosfären med hjälp av kolfångteknik, som för 

närvarande är i sin linda. Under tiden kräver minskning av koldioxidutsläppen en 

drastisk övergång till förnybar energi, som vind, sol och geotermisk energi. (Masson-

Delmotte, o.a., 2018)  

 Syfte  

Projektets målsättningen var att möjliggöra ett underlag för vidare utvärdering av 

möjligheterna till en demonstrator. Målet var vidare i ett längre perspektiv att en 

demonstrator skulle finnas i bruk inom fem år. I ett sånt fall skulle teknikens prestanda 

kartläggas och utvärderas under verkliga driftförhållanden. Det förväntade långsiktiga 

resultatet av projektet och den påföljande demonstrationen är att tekniken appliceras i 

större skala. Eventuellt genom att flera enheter tas i bruk i de berörda hamnarna men 

framförallt att fler svenska hamnar väljer att investera i tekniken.  

 Metod  

I projekt och rapportarbetet har litteratur- och intervjustudier genomförts tillsammans 

med studiebesök och enkäter (till tillverkare). Miljö-och kostnadsanalysen som beskrivs 

i detalj nedan. Litteraturstudier kring regelverk, miljöeffekter och olika alternativa 

lösningar för alternativ till landström för minskat utsläpp i hamnområden som bas för 

omvärldsanalysen och inventering. Intervjustudier med leverantörer, hamnar och 

andra aktörer för att samla in informationer kring VESC:er, användningsområden, 

drivkrafter och erfarenheter. Besök av existerande anläggningar i Kalifornien för att få 

en mer detaljerat bild av tekniken. Frågeformulär (enkät) till existerande leverantörer 

av VESC:er för att kunna beskriva tekniken, kostnader och effekter.  

1.3.1 Miljöanalys 

Miljöanalysen utgår ifrån en teknik och effekten av att applicera tekniken på olika fartyg 

och effektuttag. En LCA (Livscykelanalys) har utförts med utgångspunkt i introduktion 

av VESC antingen från land (kaj) eller från pråm. Analysen ska läsas ihop med 

kostnadsanalysen för att kunna jämföra miljöpåverkan/miljöeffekter inför en möjligt 

investering och väga denna mot ett nollalternativet eller elanslutning. I detta fall 

kommer nollalternativ utgöras av en bibehållen utsläpp men kommer även att jämföras 

med investering i landström.  

Analysen i detta projekt inkluderar de undersökta rökgasreningspråmarna/ -

anläggningar som tagits upp och utvärderas i omvärldsanalysen och 

konceptualiseringsfasen. Miljöanalysen innehåller i korthet:  

- Beskrivning av aktuellt teknik. 

- Miljöförutsättningar i området för eventuellt genomförande av projektet. 

- Troliga miljökonsekvenser vid införandet av tekniken. (Både positiva och 

negativa)  
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- Alternativ till tekniken (inklusive nollalternativ och landström) samt 

alternativens effekter. (Både positiva och negativa)  

- Analys av hur det lokala och kortsiktiga utnyttjandet av miljön förhåller sig till 

ambitionen att långsiktigt förbättra miljön. 

1.3.2 Kostnadsanalys 

Metoden för kostnadsanalysen bygger på en sammanställning av olika kostnader för att 

tillhandahåller VESC tjänster i ett svensk hamn. Kostnader separeras i 

investeringskostnader, operativa kostnader, kapitalkostnader och 

avskrivningskostnader för att ge en sammanlagd bild av tjänsternas kostnader. 

Analysmetoden beräknar den totala kostnadsbilden för en investering. Det vill säga 

inköp samt årliga kostnader (drift/underhåll) under teknikens bedömda livstid och får 

på vis en uppskattning av värdet/kostnaden av investeringen. Analysen görs över 

rökgasreningspråmarna/ anläggningar baserat på varje leverantörs egen affärsmodell 

och jämföras mot en typiskt landströmsinvestering.  

Baserat på relevanta fartygstyper, förväntad anlöpsfrekvens och tid vid kaj tas relevanta 

utnyttjandegrader tas en kostnadskalkyl fram tillsammans med en skalningsförfarande 

som baserad på mängden effekt som avses renas. 

 Avgränsningar 

Rapporten fokuserar på VESC, men behandlar även andra alternativ till landström så 

som LNG-pråmar. Vidare behandlar rapporten VESCers tillverkare och ingående 

renings- och avskiljningstekniker, kostnader och miljöeffekter. Inga detaljerade kost-

nytta analyser för specifka hamnar har genomförts utan en sammanställning för vidare 

analys har tagits fram. 

 

Figur 1: Hamnrelaterade luftföroreningar och växthusgasutsläpp från fartyg  
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2 Omvärldsanalys och inventering  

I detta kapitel beskrivs regelverk och drivkrafter för minskat miljöpåverkan till 

framförallt luft av fartyg vid kaj. Kapitlet redogör även för landström och alternativa 

utöver VECS. Internationella konventioner och regler reglerar både fartyg och hamnar 

påverkar verksamheten i hamnar. FN;s sjösäkerhetsorganisation (IMO) reglerar 

förorening av havet (MARPOL) och säkerheten till sjöss (SOLAS) men även delvis 

arbetsmiljö och emissioner. Inom EU finns gemensamma miljöregler genom direktiv 

och förordningar och specifikt för Östersjöområdet gäller Helsingforskonventionen 

(HELCOM) som reglerar föroreningar och undertecknats av samtliga länder med 

sjögräns mot Östersjön.  

Det finns olika mer lokala kravställare och politiska ramverk för hamnarnas etablering 

och drift, där ett exempel är samhället och dess invånare. Krav kommer också från 

myndigheter och näringsliv, rederier och transportköpare. Företagens miljöpolicys och 

miljökrav omfattar inte bara den egna verksamheten, utan oftast även transportled och 

leverantörer. 

Det är också miljöbalken som kräver tillstånd för att bedriva hamnverksamhet med 

trafik av fartyg med större bruttodräktighet (GT) än 1 350. Miljöprövningen görs i regel 

av länsstyrelsen, och innebär att hamnens miljökonsekvenser ska beskrivas. I 

tillståndet anges sedan villkor och krav för att hamnföretaget ska få bedriva sin 

verksamhet. (Sveriges Hamnar, 2016) 

En stor del av totala miljöpåverkan kommer från fartygstrafiken till och från hamnen. 

Hamnar i sig kan inte styra de utsläppen. Miljökrav på fartyg regleras av internationella 

bestämmelser, främst från IMO och EU. 

Inom transportsektorn, skulle andelen av låg-förorenande bränsle av den slutliga 

energiförbrukningen stiga från mindre än 5% under 2020 till ca 35-65% i 2050 jämfört 

med 25-45% för 2 ° C från den globala uppvärmningen (medium konfidensintervall) . 

 IMO:s mål 2050 

IMO:s beslutade 2018 att anta en strategi för att uppnå en minskning med minst 50% 

växthusgasutsläpp till 2050 i förhållande till 2008 års nivåer. Många experter och 

branschorganisationer anser att IMO:s beslut överensstämmer med Parisavtalet 2015, 

kritiker menar att målet inte är ambitiöst nog och att strategin inte är tydlig nog. IMO:s 

mål menar man då inte heller är förenligt med det internationellt överenskomna målet 

att hålla den globala temperaturhöjningen under 2 ° C jämfört med preindustriella 

nivåer, vilket kräver att utsläppen i hela världen halveras åtminstone från 1990 års 

nivåer till år 2050 (Psaraftis, 2019). 
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 MARPOL Annex VI: Luftföroreningar från sjöfarten 

Utsläppsgränserna för marina NOX i regel 13 i MARPOL Annex VI gäller för alla marina 

dieselmotorer med en installerad effekt på mer än 130 kW per fartyg, konstruerade efter 

2005. Det finns två undantag: motorer som används uteslutande för nödsituationer och 

motorer på fartyg som uteslutande verkar inom vatten i det land där de flaggas. Det 

senare undantaget gäller endast om dessa motorer är föremål för en alternativ NOX-

kontrollåtgärd (Dieselnet, 2018). 

I Annex VI föreskrifter ingår ett tak för svavelhalt i avgaser som en åtgärd för att 

kontrollera SOx-utsläpp och indirekt PM-utsläpp (det finns inga explicita PM-

utsläppsgränser). 

För de globalt gällande kravet måste fartygen använda bränsleolja ombord med en 

svavelhalt på högst 0,50% m/m (massa per massa) från och med år 2020, jämfört den 

nuvarande gränsen på 3,50%, vilket har varit i kraft sedan 1 januari 2012. Tolkningen 

av "bränsleolja som används ombord" innefattar användning i huvud- och hjälpmotorer 

och pannor. Bunkerolja (HFO) är tillåten förutsatt att den uppfyller tillämplig 

svavelgräns (dvs. det finns inget förordning att använda destillatbränslen). Här tillåts 

alternativa åtgärder  (i SOx ECAs och globalt) för att minska svavelutsläpp, till exempel 

genom användning av skrubber. Till exempel, i stället för att använda 1,5% S-bränslet i 

SOx ECA, kan fartyg installera ett avgasreningssystem eller använda någon annan 

teknisk metod för att begränsa SOx-utsläpp till ≤ 6 g / kWh (som SO2) (Dieselnet, 

2018).Undantag ges för situationer som gäller fartygets säkerhet, livräddande åtgärder 

till havs, och om ett fartyg eller dess utrustning är skadad.  

Utsläppskontrollområden har utsetts av IMO, inom vilket det finns bestämmelser för 

att förhindra, minska och kontrollera luftförorening genom antingen kväveoxider 

(NOX) eller svaveloxider (SOX) och partiklar eller alla tre tillsammans, samt åtföljande 

negativa effekter på människors hälsa samt på land- och havsområden. 

(Transportstyrelsen, 2010) 

Svenska hamnar ligger i områden som är klassat som svavelkontrollområde och 

kvävekontrollområde. 

Utöver krav på SOx, NOx och PM så kräver MARPOL Annex VI, kapitel 4, två 

obligatoriska mekanismer med syfte att säkerställa en energieffektivitetsstandard för 

fartyg:  Energieffektivitetsdesignindex (EEDI), för nya fartyg och förvaltningsplanen för 

energieffektivitet (SEEMP) för alla fartyg. EEDI är en prestationsbaserad mekanism 

som kräver en viss minsta energieffektivitet i nya fartyg. Fartygsdesigners och byggare 

är fria att välja teknik för att uppfylla EEDI-kraven i en specifik fartygsdesign. SEEMP 

etablerar en mekanism för operatörer att förbättra fartygens energieffektivitet. 

Tabeller över gällande utsläppsnivåer och vidare resonemang kring IMOs mandat 

återfinns i Appendix I.  



   

 

      

   

Datum 8P05667 Sida 

2019-06-25    9 (56) 

   

   

 

  

 

 

© RISE Research Institutes of Sweden AB 

 

 EU mål och direktiv 

EU har satt upp mål för att minska klimatpåverkan, delvis genom ökad användning av 

förnybar energi i transportsektorn, elproduktion och för värme/ kylning. EU har också 

satt upp mål för energieffektivisering och minskning av emissioner.  

Internationella transporter omfattas inte av EU:s nuvarande mål för minskning av 

koldioxidutsläpp. Viktiga steg för att integrera sjöfartsutsläpp i EU: s politik för att 

minska sina inhemska utsläpp av växthusgaser har dock tagits. Det första steget är 

MRV-förordningen (Regulation 2015/757 (as amended by Delegated Regulation 

2016/2071).) som antogs 2015, som från och med 2018 kommer att tvinga redare att 

övervaka och rapportera det verifierade koldioxidutsläppet från större fartyg (över 

5000 GT) på resor till, från och mellan EU-hamnar.1 

Fler relevanta direktiv anges i  Appendix I.  

 Lagstiftning i Kalifornien – Bakgrunden till VECS 

California Air Resource Board (CARB) har sedan 2010 instiftat en förordning för 

anlöpande fartyg till kajer i Kaliforniens hamnar kallat ”At-Berth Ocean-Going Vessels 

Regulation”.  Syftet är att minska luftföroreningar från fartygen i Kaliforniens hamnar. 

Förordningen bygger på det generella målet att minska utsläppen från sjöfarten och 

godstransporter i stort. (CARB, 2012) 

Förordning gäller för containerfartyg och kyllastfartyg som gör minst 25 anlöp per år 

och passagerarfartyg som gör minst fem anlöp per år, från samma redare. De två stora 

hamnarna i Kalifornien. Port och Long Beach (PoLB) och Los Angeles (PoLA) lyder 

under förordningen. Förordningen som framförallt syftar till att öka utbyggnaden och 

användandet av landström kräver för närvarande (1:e januari 2017 till och med 1:e 

januari 2020) att 70% av anlöp reducerar sina utsläpp med 70% (efter 1:e januari 2020 

gäller 80% utsläppsreduktion för 80% av anlöpen) (Psaraftis, 2019). Om redare inte 

uppfyller kraven riskerar de böter från CARB (Watkins, 2018).  

Förordningen tillåter däremot genom s.k. ”At-Berth Regulation Executive Orders” att 

alternativ till landström används när landström inte är tillgänglig eller redare av olika 

skäl (se delkapitel 2.5) väljer att inte ansluta till landström. Alternativen skall uppfylla 

samma krav på utsläppsreduktion som landström gör, med avseende på SOX, NOX och 

PM (CO2 är inte reglerat i dagsläget). Vid införandet av ”At-Berth Ocean-Going Vessels 

Regulation” efterlyste PoLB och PoLA tekniker och system som alternativ till landström 

och resultatet blev VESCer. Hamnarna delfinansierad initialt framtagningen av 

pilotanläggningar men sedan 2015 så driver företagen sin verksamhet själva direkt mot 

                                                        

1 https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/shipping_en  

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/shipping_en
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redaren. Redaren kan på så vis uppfylla den lokala förordningen utan att behöva 

landströmsansluta.  

Två av tillverkarna av VESCer har idag godkända anläggningar vilka uppfyller CARB:s 

”Executive Orders”, AEG och CAEM. AEG LLC bedriver sin verksamhet i PoLB och 

CAEM i PoLA.  

2.4.1 Andra (lokala) initiativ 

HELCOM mäter och följer upp utsläpp till sjöss baserat på AIS data i Östersjön.2 

HELCOMs målsättning är att minska CO2 utsläppen  och att regionen kan fungera som  

CO2-sänka3. I detta ingår att Östersjön skall var en förebild för gröna hamnar och 

sjöfartssamfundets ansträngningar att minska utsläppen av växthusgaser, med tanke 

på UNFCCC COP 21 Parisavtalet. (Klopott, 2016) 

I Sverige beslutade riksdagen 2017 att införa ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige 

med nya klimatmål till 2030, 2040 och 2045, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. 

Regeringen har beslutat att Sveriges fordonsflotta ska vara fossiloberoende år 2030 och 

att Sverige år 2050 har en fossilfri transportsektor. Internationell handel ligger dock 

utanför denna målsättningen. 

 

Figur 2: Klimatmålen till 2020, 2030 och 2045 enligt det klimatpolitiska ramverket och 

tidigare beslut. Utsläpp inom den icke-handlande sektorn ska minska med 40 procent till år 

2020, 63 procent till år 2030 och 75 procent till år 2040, alla i jämförelse med år4 

                                                        

2http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/environment-fact-sheets/maritime-

activities/emissions-from-baltic-sea-shipping 

3 http://www.helcom.fi/about-us/chairmanship/priorities/ 

4 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-

efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/ 
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 Landström och alternativa utöver VECS 

2.5.1 Landström till fartyg vid kaj 

Landanslutning av fartyg minskar negativ miljöpåverkan genom att fartygets 

hjälpmotorer kan stängas av när fartygen ligger vid kaj. Avgasutsläppen och bullret av 

hjälpmaskineriet både till omgivning och ombord minskar, även om buller från andra 

system, såsom kylaggregat, fläktar, pumpar, ramper, etc. kvarstår. 

Typiska landanslutningar som har realiserats i framförallt USA och Europa har en 

spänningsnivå mellan 6-11kV och en effekt på 1,5-12MVA, förutsatt att fartyget är byggt 

för att ombord kunna transformera ner spänningen till sin driftspänning. Variation på 

fartygen av att ha antingen ett nät på 50Hz eller 60Hz kan kräva anpassningen från 

anslutande nätet på 50Hz. Spänningsnivån styr hur mycket förluster och hur mycket 

effekt som kan överföras, högspänning innebär snabbare anslutningen och förenklar 

infasningen då det räcker att ha en till två kablar ansluten istället för 8-10 kablar. 

Landanslutning kräver stora investeringar både från hamnens och rederiets sida och 

passar därför bäst för fartyg som anlöper samma hamn/hamnar frekvent. (Sveriges 

Hamnar, 2016) 

Incitament har skapats i Sverige genom skattesänkningar för landström till fartyg som 

trädde i kraft 2011. Fartyg som har en bruttodräktighet på minst 400 och elektrisk kraft 

med en spänning på minst 380 V kan få sänkt energiskatt för el som används för fartygs 

elförsörjning när de ligger i hamn (SFS 2011:1 094). Skatten sänktes från 28,0 öre 

respektive 18,5 öre per kWh (dåvarande nivå i södra respektive norra Sverige) till 0,5 

öre per kWh, vilket är samma energiskatt som för tillverkande industri samt 

yrkesmässig växthusodling.  

Kostnads-nyttan med landanslutning är störst Med fartyg som återkommer till samma 

kajläge, t.ex. RoPax och RoRo fartyg. 

 

2.5.2 Landströmanslutningens tekniska och ekonomiska begränsningar 

Landström som teknik har funnits i cirka 50 år. I Sverige går det i dagsläget att hitta ett 

antal hamnar som erbjuder sådana anslutningspunkter. Det finns flera utmaningar för 

nyttjandet av landström som förhindrar både utbyggnad och användning;  

Fartygens förutsättningar: De fartygstyper som är bäst lämpade att ansluta till 

landström är fartyg i linjetrafik. Eftersom de fartygstyperna oftast lägger till på samma 

sätt vid kaj. De kräver heller inga kranar för lossning. Tankfartyg, torrlastfartyg och 

bulklastfartyg kräver flexibla anslutningspunkter då de kan lägga till på olika sätt och 

kan kräva kranar för lossning. Samtidigt är kryssnings- och tankfartyg de fartygstyper 

som har högst effektbehov i hamn. Torrlast- och bulkfartyg har ett lägre effektbehov 
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medan containerfartyg har varierande effektbehov beroende på förmåga att frakta 

kylcontainrar eller ej (Thulin, 2014). 

Merparten av de fartyg som anländer till svenska hamnar saknar de tekniska 

förutsättningarna. Av de anlöp som skedde i Göteborgs hamn under 2016 var bara 35 

% utrustade för att landströmsansluta och då är det en relativt hög siffra i Norden och 

framförallt internationellt. För att åtgärda detta krävs alltså en ombyggnation av 

befintliga fartyg. Samtidigt finns det inga krav på redarna att utrusta fartygen med 

denna teknik vilket gör att incitamenten blir väldigt låga för en sådan investering.  

Speciellt i de fall då fartygen inte är i regelbunden trafik till den hamn som erbjuder en 

sådan anslutningspunkt.  

Flexibilitet: Elanslutningarna är platsbyggda och på så vis knutna till en specifik 

plats/terminal i hamnen. Detta leder inte bara till att fartygen måste lägga till vid en 

specifik terminal, variationen i fartygsdimensioner leder också till situationer då 

placeringen av landanslutningen inte passar med uttagspunkten på fartyget även om de 

ligger vid rätt kajplats.  

Teknikstandard: Avsaknaden av en heltäckande teknikstandard leder också till att 

anslutningspunkterna mellan land/fartyg inte alltid är kompatibla. Fartyg kan antingen 

använda 50 Hz eller 60 Hz.  Det gör att en frekvensomriktare behövs om fartyg som 

använder 60 Hz kunna koppa till hamnpunkten. Frekvensomriktaren motsvarar cirka 

70 % av den totala investeringskostnaden. En landströmsanläggning utan 

frekvensomriktare innebär alltså att alla fartyg inte kommer kunna anslutas och att 

anslutningen kan komma att användas mindre (Thulin, 2014). 

Ekonomi: Installationen av landströmsanslutningar är förknippade med stora 

investeringar; både för hamnen och fartyget (redaren). Då en stor andel fartyg saknar 

incitament eller har möjlighet att ansluta sig på grund av ovanstående anledningar går 

den miljömässiga och samhällsekonomiska vinsten om intet.   

Sammantaget gör fartygens förutsättningar, bristen på flexibilitet, teknikstandarder 

och ekonomiska incitament  att antalet fartyg som kan nyttja landströmsanslutningarna 

är begränsat. Det finns på så vis ett växande behov av att erbjuda alternativa lösningar, 

oberoende av investeringar från redarna och som dessutom är flexibla när det kommer 

till anslutning, för att reducera utsläppen från hamnområdet till övriga staden.  

2.5.3 Kraftpråmar: LNG- eller batteribaserat alternativ  

I Hamburg har AIDA-cruises och Becker Marine Systems tagit fram en lösning där en 

LNG hybrid pråm försörjer fartyg i hamnar med el.  

Becker LNG Power Barge har visat sig minska koldioxidutsläppen med 20% och NOX 

med 80% medan partiklar eller svavelutsläpp undiks helt. Designad som en flexibel och 

mobil lösning, levererar pråmen ström till kryssningsfartyg under sommarsäsongen 
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och kan fungera som en flytande kraft och värmeanläggning på vintern. LNG Power 

pråmen är klassat som ett fartyg,  världens första i drift i hamnen i Hamburg är 76,0 m 

lång, 11,4 m bred med ett djupgående på 2,5 m. Den är utrustad med fem tysta 1,5 MW 

LNG GenSets matade av två 17 t LNG-containers. 

 

Figur 3: Översiktligt jämförelse av de diskuterade alternativen. 

Becker Marine Systems har redan utvecklat ytterligare LNG Power Barge-layouter som 

TWOship Barge med en effekt på 24 MW och möjlighet att leverera två fartyg samtidigt 
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5. I jämförelse med landström finns det fördelar genom att undvika vissa skatter, 

nätavgifter, den belastar inte nätet, den är mobilt och flexibelt när det gäller plats. En 

Power Barge kan även användas av flera kundgrupper t.ex. industriella tillämpningar. 

Power Barge som koncept skulle kunna vidareutvecklas med andra kraftkällor t.ex. 

batterier eller bränsleceller (Pratt & Harris, 2013). 

2.5.4 PowerPacs 

En PowerPac tillverkas och marknadsförs av tyska Becker Marine Systems. En 

PowerPac är två 40-tofs containtrar staplade på höjden. En container innehåller en 

generator och den andra en  LNG-tank, tillsammans genererar de el vilken kan 

förbrukas av ett fartyg i hamn. PowerPac lyfts ombord med terminalens utrustning för 

vanlig containerhantering och kan tillhandahålla el under ca: 30 h med en max. effekt 

på 1,5 MW. Flera PowerPacs kan användas parallellt om plats finns ombord.  

PowerPacs kan användas på olika kajplatser och kan placeras på olika ställen ombord 

på fartyget. PowerPac kräver anpassningar ombord på fartyget, i princip samma 

infrastruktur ombord som landström.  

2.5.5 Andra bränslen och batterier som alternativ 

Användning av alternativa bränslen kan minska den globala utsläppen av växthusgaser, 

PM, SOx och NOx. LNG är ett exempel där signifikanta minskningar av dess utsläpp 

lokalt (SOX 100%, NOx Low pressure engines (Otto cycle) 85%, NOx High pressure 

engines (Diesel cycle) 40%, CO2 25-30% och Particulate matter 95-100%). Ur en 

livscykelperspektiv är dessa LNG system dock mindre gynnsamt och har mindre effekt 

när det gäller CO2. LNG ses som en möjliggörare för inblandning av biogas för att öka 

andelen förnybart energi. Metanol har testats och installerats av Stena. 

Det är dock sällan hjälpmaskineriet drivs med LNG då systemet är komplext och dyrt.  

Det finns ett antal exempel, där rederier har installerat batteripackar för att kunna segla 

och ligger vid hamn med delvis/ enbart batteridrift för att minska utsläppen i hamnar 

och farleder nära städer. En av de är Stena Jutlandica som trafikerar mellan Göteborg 

och Fredrikshavn, andra är de bilbåtar (PCC) som har beställts av Grimaldigruppen. 

Alternativet gör att rening vid kaj inte behövs och att den är även minskat under 

manövreringen. Beroende på konfigurationen kan laddningen av batterier jämnar ut 

motorlasten som i sin tur kan minska totala utsläppen och slitage samt höjer säkerheten 

vid hamnmanövrering. 

  

                                                        

5 https://www.hybrid-port-energy.com/en/products/becker-lng-power-barge.html 
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3 Föroreningar, växthusgaser och tekniker för 

reduktion och avskiljning    

 Luftföroreningar 

Till luftföroreningar behandlas i den här rapporten Svaveloxider (SOx), kväveoxider 

(NOx), partiklar (PM). Förbränningsprocesser, antingen i förbränningsmotorer 

ombord, pannor, förbränningsanläggningar, gasturbiner. SOx - utsläppt när bränslen 

som innehåller svavel konsumeras. NOx - Resultat av endoterm reaktion mellan kväve 

och Syre vid förbränningsprocesser vid höga temperaturer. PM - Summan av alla fasta 

och flytande partiklar suspenderade i luften många av vilka är farliga. Förbränning av 

fossila bränslen som kol, olja och bensinburk producera:  Grova partiklar från 

frigörandet av icke brännbart material som flygaska,  Fina partiklar från kondensering 

av material förångas vid förbränning och  Sekundära partiklar genom atmosfäriska 

reaktionerna hos svaveloxider och kväveoxider som ursprungligen släpptes som gaser 

(EMSA, 2019).  

SO2 bidrar till syraavsättning vilket i sin tur påverkar kvaliteten på mark och vatten. 

SOx är kända som prekursorer för bildning av partikelformiga ämnen. NOx - reagerar 

med ammoniak för att bilda salpetersyraånga och relaterade partiklar som kan 

penetrera djupt i känslig lungvävnad och skada det och orsaka prematur död i extrema 

fall. Från reaktionen med flyktiga organiska föreningar (VOC), i närvaron av solljus kan 

ozon orsaka negativa effekter som skador på lungvävnad och minskning av 

lungfunktionen mestadels i mottagliga populationer (barn, äldre och astmatiker). Ozon 

kan transporteras av vindströmmar och orsaka hälsoeffekter långt från de ursprungliga 

källorna (EMSA, 2019). 

 Växthusgaser 

CO2-utsläppens bidrag till växthusgaseffekten och globalt uppvärmningen är välkänt 

och väldokumenterat. Metan (CH4)-utsläppen i är inte lika omfattande men  har en 

växthusgas potential som är 25 gånger högre än CO2 över 100 år. 

CO2 - Resultat från förbränningsprocesser där oxidation av kol inträffar. Koldioxid och 

vatten är resultatet av fullständig förbränning av fossila bränslen där kolmolekyler 

genomgå en oxidationsprocess. 

Kolmonoxid (CO), en giftig gas, är resultatet av ofullständiga förbränningsprocesser där 

full oxidation av kol molekyler inträffade inte. CH4 - Potentiella utsläpp av metan som 

härrör från användningen av naturgas som bränsle i dubbelbränslemotorer. Metan kan 

emitteras genom metanläckage under bränsle produktion, lagring, transport och 

bunkering och genom metangslipning, oförbrännda metanutsläpp som släpptes under 

fartygsoperation på grund av ofullständig bränsleförbränning i motor (EMSA, 2019). 



   

 

      

   

Datum 8P05667 Sida 

2019-06-25    16 (56) 

   

   

 

  

 

 

© RISE Research Institutes of Sweden AB 

 

 Utsläppsreduktion svaveloxider (SOX) 

Svaveloxider oxideras i atmosfären och bildar svavelsyra, vilket bidrar till försurning. 

Svaveloxidutsläppen har minskat kraftigt den senaste 15-årsperioden vilket har lett till 

att svavelnedfallet över Sverige har minskat med drygt 80 % sedan 1990. Internationell 

sjöfart är fortfarande en stor källa till svaveldioxid föroreningar i luften 

(Naturvårdsverket, 2018).  

För avgasrening av svaveloxid  används idag i huvudsak två typer av tekniker, 

våtskrubber och torrskrubber (Priebe, 2013). 

3.3.1 Våtskrubber (öppet och slutet system) 

I en våtskrubber passerar rökgaserna vattenånga (antingen färsk- eller havsvatten ) 

med en reagent som reagerar med och  tynger ner svaveloxiden.  De reagerade 

partiklarna faller ner till en behållaren och blir till slam som samlas i en separat tank. 

(Kroon, 2013). Skrubbervattnet släpps sedan ut i vattnet (open loop) eller återcirkuleras 

efter filtrering i en sluten slinga (closed loop). I en sluten slinga så kan skrubbervattnet 

släppas ut där och när detta är tillåtet eller deponeras i hamn. Ett öppet 

våtskubbersystem har få rörlig delar. Utöver pumpar består en våtskrubber av 

vattenfilter, slamavskiljare, vattenutflödeskontroll- och avgasmätare. Våtskrubbern 

kräver regelbundet underhåll och driftskontroller men underhållsbehovet är dock lågt 

sett till annan utrustning på t.ex. ett fartyg (Priebe, 2013). 

I ett slutet system med sötvattensköljning används en buffertank, värmeväxlare, 

pumpar och filter, en natriumhydroxidenhet och en vattenreningsanordning. Liksom 

det öppna systemet finns inga inre rörliga delar, och annat än tillfälliga inspektioner 

krävs relativt lite underhåll. En nackdel ett slutet system är att det kräver 

lagringsutrymme (buffertanken) för att hålla avloppsvatten tills det kan släppas ut 

(Priebe, 2013).  

Nackdelen med att använda en våtskrubber, jämfört torrskubber, är att den kyler 

avgaserna mer. Det leder då till att i de fall skrubbern kombineras med en SCR 

anläggning (Selektiv katalytisk reduktion), måste denna placerar innan skrubbern för 

att undvika en värmare som mellansteg. (Priebe, 2013) 

3.3.2 Torrskrubber 

 Torrskrubber använder ett filter eller en bädd av granulerad hydratiserad kalk (CaCO3) 

avskilja svaveldioxid (SO2). Vid svavelavskiljning måste rökgaserna först renas från 

partiklar som avskiljs i ett spärrfilter eller elektrofilter. I skrubbern binds de sura 

rökgaskomponenterna med dem kalciumbaserade slamdropparna. Först blir SO2 + 

H2O = H2SO3 som sedan blir CaCO3 + H2SO3 = CaSO3 + CO2 + H2O. Den kemiska 

reaktionen mellan SOX och kalk skapar kalciumsulfat som sedan kan deponeras eller 

återanvändas i t.ex. tillverkning av gipspaneler. 
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Efter att avskiljningen faller reaktionsprodukten kalciumsulfat till reaktorns botten, där 

den oxideras till kalciumsulfat. Bottenslammet som bildas tas ut i botten och körs sedan 

in till toppen av kammaren igen, för att den fukt som har bildats under avskiljningen 

ska avdunsta på grund av den bildande värmen. (Kroon, 2013) 

En torr skrubber erbjuder flera fördelar. För det första resulterar denna typ av system 

inte i produktion av flytande utflöde som måste bortskaffas överbord. Nackdelen är att 

torrskrubber kräver utrymme för att hantera torreagent och reaktionsprodukterna. I 

detta är materialkostnad och hanteringskostnad för regent en kostnadsdrivare.   

 Utsläppsreduktion kväveoxider (NOX) 

NOx-utsläpp från förbränningsmotorer kan minskas med två typer av tekniker: 

förbränningsmodifiering, och rökgasbehandling (Avgasgasåtercirkulation - EGR, 

selektiv katalytisk reduktion - SCR) (EMSA, 2019). Då SCR är den teknik som är 

relevant för VECSer behandlas den typen här nedan.  

SCR används som reningsteknik för kväveoxider (NOx). I SCR-processen sker NOx-

reduktionen med en  katalysator genom tillsats av en urea-lösning i vatten ((NH2)2CO). 

Den aktiva substansen är ammoniak (NH3), men urea används som en källa till NH3 

eftersom det kan hanteras mer säkert. Tekniken är beprövad och har idag många 

användningsområden, framförallt i dieselmotorer för land- och marintillämpningar. 

För marin tillämpning installerades den första SCR:en 1989 och 2006 hade över 300 

fartyg SCR installerat ombord, senast 2018 var den siffran 1850 fartyg (World-

maritime-news, 2018). Den kemiska reaktionen gör att NOx reagerar till kvävgas (N2) 

med vatten (H2O) och koldioxid (CO2) som biprodukter. Med ett tillsats av omkring 15 

g urea /kWh uppnås en NOx-minskning med upp till 90% (Andersson & Winnes, 2010). 

SCR-processen reducerar alltså halten av NOx i avgaserna men den påverkar också 

fördelningen av andra föroreningar. En betydande förändring är utsläppet av NH3, som 

förvärras när mängden urea som sprutas in i avgaserna är större än vad som krävs för 

den övergripande reaktionen s.k. ammonia slip. Tillverkare av SCRer arbetar aktivt med 

att sänka mängden överinsprutning genom processoptimering (Andersson & Winnes, 

2010). 

 Partikelfilter (PM)  

”Particulate matter”, PM eller sot är samlingsnamnet för sulfat, aska och kolväten som 

förekommer i dieselavgaser. Det finns flera typer av filter för att rena avgaser från 

partiklar. Framförallt används porösa keramer men även filter av metall och papper 

förekommer. Fördelen med porösa keramer är det låga underhållsbehovet och höga 

avskiljningseffektiviteten (Axces, 2019).   

Eftersom porösa keramer är den typ som används av de utredda tillverkarna i denna 

rapport behandlas den typen mer ingående nedan. CEAM t.ex. använder ett kombinerat 
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partikelfilter som även reagerar med NOX och urean, se Figur 4. Den typen av filter har 

nano-delar av regent ingjuten i filtret.  

 

Figur 4: Nano-katalytiskt keramiskt filter som fångar PM, figur använd med tillåtelse av 

CAEM. 

Porösa keramiska filter är kan innehålla flera olika typer av keramiska material som 

blandas för att bilda ett poröst medium. Mediet i sin tur, kan formas till vilken form 

som helst och kan anpassas för att passa olika tillämpningar. Porositeten bestämmer 

kvoten mellan högt flöde, lägre effektivitet eller hög effektivitet med lägre 

volymfiltrering. Keramiska väggflödesfiltrar avlägsnar nästan alla partiklar, inklusive 

fina partiklar med en diameter av mindre än 100 nm med en effektivitet på > 95 

viktprocent och > 99% i antal partiklar. Eftersom det kontinuerliga flödet av sot in i 

filtret så småningom skulle blockera filtret, är det nödvändigt att "regenerera" 

filtreringsegenskaperna hos filtret genom regelbundet avbränning av det uppsamlade 

partikelformiga materialet. Vid avbränning av  

Sotpartiklar från filtret bildas vatten och mer CO2 frigörs i en mindre mängd som 

typiskt uppgår till mindre än 0,05% av ”ordinarie” koldioxidutsläpp från motorn 

(Axces, 2019).  

NOX oxiderar sot vid lägre temperatur än syre och kan bildas genom oxidation av NOX 

över en katalysator innan filtret. Därför placeras oftast PM-rening innan en SCR för 

senare rening av NOX (Axces, 2019). 

 Koldioxidavskiljning (CO2) 

Det finns tre sätt att, i kommersiella tillämpningar, avskilja koldioxid ur avgaser – (1) 

innan förbränning, (2) genom oxyfuelteknik (förbränningsprocess baserad på rent syre 

istället för luft vilket ger nästan ren CO2 som avgas vilket förenklar avskiljning), och  (3) 

efter förbränning. Baserat på VESC-teknikens placering och syfte är avskiljning efter 

förbränning det tekniskt genomförbara alternativet.  
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CO2 kan avskiljas från en förbränningsprocess avgaser genom att absorbera dem i ett  

lösningsmedium, alltså en typ av skrubber likt den teknik som används för SOX. Den 

absorberade CO2 frigörs senare ur absorbenten och komprimeras för transport och 

lagring. Andra förfaranden för separation av CO2 inkluderar 

högtrycksmembranfiltrering, adsorption / desorptionsprocesser och kryogen 

separation. (CCSA, 2019).  

Av de tillverkare som idag bygger och driver VECSer har bara CEAM och STAX uppgivit 

vilka system de ämnar utvärdera och i framtiden integrera i sina system. Det handlar 

då om Indiska ”Clean Carbon Solutions” använder den tidigare nämnda skubber-

varianten för avskiljning och sydkoreanska ” Global Standard Technology” en icke 

termisk plasma reaktor s.k. plasmareformering. Plasmareformering ger i sin tur 

syntetgas av vatten och koldioxid som kan säljas vidare som drivmedel i sig eller 

konvertering till diesel. Plasmareformering i stor skala är ovanligt och det går åt mycket 

elenergi vilket kan göra driftskostnaden är ofördelaktigt hög (Hägglund, 2006). CEAM 

utvärderar båda medan STAX endast prövar det förstnämnda skrubberförfarandet.  
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4 Koncept 

VESC-tekniken möjliggör rening av  SOX  , NOX , PM och, i framtida fall, CO2. Tre 

tillverkare av VECS har utvärderats medan en fjärde, EcoSpec (Singapore-baserad), 

fanns inte längre vara verksam när studien initierades. De tre verksamma finns i 

Kalifornien varav två idag har godkända anläggningar som uppfyller CARB:s ” 

Executive Orders”, Advanced Environmental Group LLC (AEG) och Clean Air 

Engineering Maritime (CAEM). STAX Engineering (STAX) driver liknande koncept 

men har ännu inte en CARB-godkänd anläggning se delkapitel 2.4.   

AEG och CAEM som är verksamma i PoLB och PoLA begär förhandsinformation från 

redaren för att kunna ansluta till tilltänkta fartyg snabbare när det väl anlänt. Generell 

fartygsinformation, motoreffekt, bränslets svavelhalt, antal avgasrör och bilder på 

skorstenen begärs då en vecka innan första anlöp.  

 Generell systembeskrivning av VECS 

För att åstadkomma rening och avskiljning av fartygsavgaser bygger VECS:erna på nio 

huvudsakliga komponenter. Även styr och kontrollsystemet är av väsentlighet men 

utgör inte i detta en egen komponentgrupp. I detta delkapitel beskrivs de ingående 

komponenterna och deras syfte ur ett systemperspektiv och något oberoende av 

varandra, detta därför att olika tillverkare av VECS valt att placera processkritiska 

komponenter (1-5) i olika ordning, mer om det i delkapitel 4.2.  

 

Figur 5: Ingående komponenter i en VECS utan inbördes ordning (modifierad med tillåtelse 

från AEG LLC). 
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1. SCR som den är beskriven i delkapitel 3.4 avser rena NOX. 2. Skrubbern för rening av 

SOX beskrivs som teknik mer ingående i delkapitel 3.3.  

3. Partikelfilter beskrivs mer ingående under delkapitel 3.5  

Till skillnad från avskiljningssystem som installeras ombord på ett fartyg där SCR, 

skrubber och filter monteras i nära anslutning till den motor vars avgaser den renar kan 

en VECS behöva rena avgaser som genererats nästan 100m därifrån. För många av de 

tidigare beskrivna avskiljningsprocesserna krävs en hög driftstemperatur, därför 

behöver ett VESC-system innehålla någon form av 4.Värmare/Värmeväxlare för att öka 

avgastemperaturen efter den transporterats till VESC:n.   

5. Ingen av de utvärderade tillverkarna har en fungerande anläggning för CO2 

avskiljning men arbetar aktivt med att integrera en sådan. Figur 5 visar en tänkbar 

placering.  

6. Kraftkällan driver samtliga komponenter och är idag framförallt baserad på 

dieselgeneratorer. Här finns en utvecklingspotential som beskrivs vidare för varje 

tillverkare. 7. Avgashättans och kranrörets (8) utformning styr dels tätheten och den 

mängd avgaser som VESC:n förmår fånga och de antal skorstensutlopp den förmår rena 

i taget. 8. De pråmbaserade (9) VECS:ernas fördel är att de tillåter rening av 

containerfartyg. På grund av containerkranarna på kajsidan kan inte en VECS ansluta 

till containerfartygs skorstenar från kajen. Ett pråmbaserat system kan även rena fartyg 

som är ligger för ankar på redden.  De tillfrågade tillverkarna föreslår även mobila 

system på land, som då kan flyttas med valfritt dragfordon för att öka flexibiliteten i 

hamnen. 

 Tillverkare och befintliga koncept av VECS 

I det här delkapitlet beskrivs de företag som tillverkar och driver VECS-teknik i 

Kalifornien AEG, CAEM och STAX. De tre tillverkarna har valt olika typ och sekvens för 

rening i deras respektive system, se Figur 6.  

 

Figur 6: Processtegens sekvens för de utvärderade tillverkarna. 
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De tre befintliga systemen har en del liknande egenskaper, sammanfattat i Tabell 1. 

Medan deras reningstekniker, kran, pråm och kapacitet skiljer sig åt, se 

sammanställning i Tabell 2. 

Tabell 1: VECS gemensamma egenskaper och funktioner. 

Egenskaper och funktioner Tillverkaruppgifter 

Fartygstyper som renas för närvarande  
Containerfartyg upp till 18000 TEU 

(20 000 TEU är möjligt) 

Möjliga fartygstyper för rening 

Enl. tillverkarna kan alla typer rena. 

Begränsningen ligger i skorstenshöjd och 

avgasflöde.  

Tid för uppstart (min) 15-20 

Längsta liggetid  
VESC är inte begränsande utan kan 

underhållas medan den används.  

Handhavande 2 personer för uppstart och stopp 

 

4.2.1 AEG: Advanced Maritime Emission Control System (AMECS) 

AMECS drivs av Advanced Environmental Group LLC och är godkända som leverantör 

av reningsteknik av CARB enl. ”At-Berth Regulation Executive Order”. De har renat 

över 200 anlöp med en genomsnittlig liggetid på 22,5 h och har ett system godkänt att 

rena två hjälpmotorer i taget. AEG har även drivit liknande verksamhet för att rena lok 

med dieselgeneratorer, då med konceptnamnen ALECS (Advanced Locomotive 

Emission Control System).  

AEG driver sin verksamhet i PoLB direkt mot redarna. I ett första skede drevs 

verksamheten genom PoLB.  

AMECS  typiska arrangemang börjar med en skrubber, följt av partikelrening och 

slutligen SCR-rening. På grund av att våtskrubbern sänker temperaturen på avgaserna 

måste avgaserna värmas med en värmare innan de behandlas i SCR-enheten, se Figur 

7.   
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Figur 7: VECS med gasflödesbeskrivning (använd med tillåtelse från AEG LLC). 

För AEG:s senaste pråmbaserade design används för närvarande pråm med 

stabiliserande ben (spud-barge). Benen stabiliserar pråmen mot kranens rörelser. 

 

Figur 8: Faktiskt system på pråm (fotografi från AEG LLC:s tilläggningsplats i PoLB) 
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4.2.2 Clean Air Engineering Maritime (CAEM) 

CAEM är godkända som leverantör av reningsteknik av CARB enl. ”At-Berth Regulation 

Executive Order” och har ett system godkänt att rena en hjälpmotor och ett 

änd/avgasrör i taget. CAEM är verksamma i PoLA och har utvecklat sitt system sedan 

2009 (The-OC-Register, 2014) 

 

 

Figur 9: CAEM:s pråm i PoLA renar containerfartyg (använd med tillåtelse från CAEM). 

CEAM utvärderar för närvarande Clean Carbon Solutions och Global Standard 

Technology:s koldioxidavskiljningssystem, se delkapitel 3.6.  

CAEMs pråm är väsentligt mycket större än t.ex. AEGs, detta beror på att systemet är 

deras första. Enl. CAEM kommer pråmstorleken kan minskas i framtida versioner av 

systemet.  

4.2.3 STAX Engineering 

STAX Engineering, drivs av en grupp tidigare medarbetare från CAEM. CAEM drogs 

med lönsamhetsproblem för ett antal år sedan och förlorade då en del medarbetare och 

kompetens (inkl. grundarna) till STAX Engineering. STAX har idag inget CARB-

godkännande men räknar med att få detta innan Q1-2020. STAX menar vidare att de 
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förfinat CAEMs system ut de flesta avseenden, vilka de skyddar genom flera 

patentansökningar.    

STAX system är på sätt och vis modulärt i det att de bygger sitt system på 20-fots 

containrar. En container huserar partikelfilter och SCR  Den andra containern huserar 

closed-loop våtskrubber och koldioxidavskiljning.  

 

Figur 10: STAX:s pråmbaserade system, renderad konceptbild (använd med tillåtelse av STAX 

Engineering). 

 Service och systemunderhåll för VECS 

Alla tre utvärderade tillverkare av VECS rekommenderar två personer för att hantera 

anslutningen och frånkoppling av VECS till fartyget. Systemet är självgående när det 

väl är inkopplat men fackliga regler i Kalifornien kräver att två personer övervakar 

systemet även under drift. Alla tillverkare menar att deras system inte behöver 

frånkopplas eller stängas av för underhåll under ett sammanhängande anlöp och CAEM 

och AEG har som längst renat avgaser i 140h respektive 240h non-stop för ett och 

samma anlöp. De förbrukningsvaror och underhåll som systemet kräver kan göras 

medan det är i drift som påfyllning av urea och tankning av dieselgeneratorn. Vidare 

uppger STAX att deras partikelfilter och SCR genererar en mindre mängd aska som 

töms kvartalsvis. STAX uppger att deras våtskrubber genererar sulfat och sulfiter som 

töms månatligen. AEG uppger att de rengör skrubbern och byter det återcirkulerande 

skrubbervattnet en gång per år, ca 2,3 m3. De tillfrågade tillverkarna har i olika 
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utsträckning tillhandahållit service och underhållsdata och en sammanställning ges 

nedan  

Tabell 2: Sammanfattning av systemunderhåll för VESC. 

Intervall Moment 

Löpande för drift Fylla på urea  Tanka diesel 

Månadsvis Tömma skrubber  

Kvartalsvis Tömma filter  

Årligen Byte skrubbervatten Service 

Diselgenerator 

 

 Handhavande 

För att VECS systemet ska kunna användas måste det bogseras till fartygssidan och 

förtöjas där. Att bogsera är förknippat med vissa utmaningar och de som utför det bör 

ha erfarenhet av bogsering. Vid längre bogsering eller vid dåligt väder och sjögång 

måste systemet bogseras på traditionellt vis dvs att bogserbåten släpar pråmen efter sig 

i en bogsertross. När man närmar sig fartygssidan bör man ”ta pråmen på sidan” vilket 

innebär att man förtöjer bogserbåten utanpå pråmen och ”knuffar” pråmen till 

fartygssidan. Detta görs för att kunna kontrollera manövern på ett bättre sätt. Just 

momentet att lägga till utan på fartygssidan ger upphov till potentiella skrovskador om 

hastighet och eller vinkel mot fartygsskrovet missbedöms.  

De flesta fartygssidor är inte utformade att förtöja utanpå vilket innebär att få trossar 

som håller pråmen på plats kan vara problematiskt. Ofta blir vinkeln på trossarna inte 

optimal. Detta gör att det är svårt att fixera. Pråmen måste passas när fartygets fribord 

förändras vid lastning/lossning. Små rörelser av pråmen blir stora rörelser längst ut på 

kranen.  I hamnar med mycket trafik bör en fartbegränsning sättas vid passage av en 

aktiv operation. 

Risker i handhavandet. Att hantera långa kranar (stabilitet) på pråmar som i sin tur 

huserar insamlad sludge och andra föroreningar innebär en ökad riskbild i 

hamnområdet där de används framförallt i handhavande olyckor där kranen skall resas 

mot och sänkas från fartygets skorsten. (Massport, 2016) För den landbaserade typen 

av VECS blir det en fråga om tillgänglig kajarea. För en fast installation behöver de 

begräsningar på kajen som en installation innebär utredas för att undvika att kajens 

flexibla användning inte gås om miste. Om en landbaserad version rullar utgör den ett 

eller flera extra fordon i hamnens landområde (Massport, 2016).     
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 Tillverkarjämförelse 

VECS-tillverkarna skiljer sig åt vad gäller bland annat genom sin reningsteknik, 

kranarnas räckvidd och kommersiella format, se Tabell 3.  

CAEM och AEG har godkända anläggningar om än med olika kapacitet enl CARB (se 

delkapitel 2.4, Lagstiftning i Kalifornien) godkännandet är viktigt då det jämställs med 

landström vilket är förutsättningen för att redaren skall slippa straffavgifter.  

Samtliga tillverkare tillhandahåller sina system ombord på pråmar då detta möjliggör 

rening av containerfartyg men deras storlek varierar. CAEM har pekat på att minska sin 

pråmstorlek som ett framtida utvecklingsmöjlighet. Alla tillverkare erbjuder också 

land- eller kajbaserad rening vilket ger fördelar ur stabilitets- och 

kraftförsörjningssynpunkt (eldriven VESC istället för diselgenerator). 

STAX hävdar att de inte finns någon fysikalisk begränsning i krandimensioner medan 

det tillhörande transportrörets längd har en direkt inverkar på avgastemperaturen och 

då behovet av att återuppvärmda avgaserna för att uppnå rätt reaktionstemperatur i 

efterföljande reningsprocesser. AEG och CEAM menar att kryssningsfartyg i detta 

avseende är en utmaning pga av de höga skorstenarna. De vindförhållanden som 

tvingar avetablering för en VECS ligger vid ”mycket hård vind” strax innan Storm.  

Den kapacitet som en VECS klarar rena åt gången varierar mellan 3,5 MW/15kscfm 

(AEG) installerad hjälpmaskinseffekt/rökgasflöde och 1,5MW/5,1kscfm (CEAM) med 

STAX på 3 MW (obekräftad).  

De tre tillverkarna använder olika typer av kraftkällor för att driva VESC:n,  AEG 

experimenterar för närvarande med att byta ut sin dieselgenerator mot bränsleceller 

och använder redan delvis solkraft för förvärma VESC:n och kopplar sitt generator till 

reningen självt. STAX som använder också dieselgenerator men har valt att inte ansluta 

den till sin egen rening då detta skulle kräva ny certifiering.    

De uppmätta värdena på reducering av SOX, NOX och PM är snarlika varandra och 

uppfyller alla CARBs krav för att motsvara eller överträffa landström. Däremot skiljer 

sig den mängd CO2 som tillverkarna hoppas kunna avskilja.  

På grund av avgasernas värmeförluster genom transportrören på kranen är hättans och 

dess utformning ett viktigt gränssnitt. I detta avseende klarar AEG största variation. 

STAX menar att de kan hantera fyra ändrör men den siffran är obekräftad.   

STAX menar att deras VECS sänker den totala bullernivån eftersom tratten over 

skorstenen har en ljusdämpande effekt men de har inga uppgifter systemets egna 

ljudförorening. AEG har mätt buller från deras system (82 dB).  
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Tabell 3: Karaktäristik för VECS per tillverkare. 

Tillverkare: STAX Eng.  AEG: AMECS CAEM 

Godkänd enl. CARB Nej Ja Ja 

Pråmstorlek [m] 12,19*36,57 12.19*48,76 40*80 

Landbaserad [m] 2,5*3,0*16,2 (x2)1 i.u.  19*50 

Krandimensioner [m] 

Skräddarsys 

Ingen begr. enl. 

tillv.  

37(torn)*60(bom) 
41(bom), 57(höjd 

kap.) 

Max. vindstyrka för 

kran [m/s] 
23 22 11 

Motorkapacitet [MW] 3 3,5 1,5 

Rökflödeskapacitet 

[scfm] 
i.u. 15000 5100 

Kraftkälla för VESC 

Tier 4 Diesel 

gen.set. 

(El för kajplacerad) 

Tier 4 Diesel 

gen.set. 

Diesel gen.set (75-

125kW behov) 

Kraftkälla själv kopplad 

till VESC 
Nej Ja Ja 

SOx-reduktionsteknik 
Våtskrubber  

(closed loop) 

Våtskrubber  

(closed loop) 

Torrskrubber 

 

SOx reduktion [%] 99 99 95 

NOx-reduktionsteknik SCR SCR SCR 

NOx reduktion [%] 98 98 95 

Partikelreduktion (PM) Egenutv.DPF- filter 
Egenutv. DPF- 

filter 

Egenutv. DPF-

filter 

Partikelreduktion [%] 99 95 95 

CO2-reduktionsteknik Egenutv. filter Under utv.  Under utv. 

CO2 reduktion [%] 50 Upp till 90  CCS >90 ,  

Ändrörskapacitet [n] 

(Smoke stacks) 
2-4 2 1 

Bullernivå [dB] i.u.  82 i.u. 
1För en landbaserat system räknar STAX med deras moduler kan placeras bredvid 

varandra eller i längdled.  
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 Utmaningar vid VECS anslutning till olika fartygstyper 

De utvärderade tillverkarna renar idag huvudsakligen containerfartyg men tekniken 

har även fungerat framgångsrikt på torrbulk, tankers och viss RoPax-trafik.   

4.6.1 Container  

Som tidigare nämnts förhindrar containerkranarnas arrangemang vid en containerkaj 

att en VESC placeras på kajen. Därför placeras systemet och kranen på pråm för 

åtkomst från sjösidan eller aktern.  

4.6.2 Kryssningsfartyg 

I dialog med VECS-tillverkare och sakkunniga inom kryssningssegmentet har följande 

utmaningar identifierats:  

Inga av de utredda tillverkarna renar för närvarande avgaser åt kryssningsfartyg. 

Utmaningarna för att rena kryssningsfartyg anges delvis vara samma som för 

begräsningarna för landström. Alltså den stora effekt och därmed avgasflöde som 

kryssningsfartygen genererar. Alla tre av de utvärderade tillverkarna menar att deras 

system kan parallellkopplas för att uppnå önskad flödesomhändertagande. Det blir då 

en kostnads- och kajplatskapacitets-fråga.  Kryssningsfartyg har ofta fler ändrör och 

använder extra skärmning av dessa  jämfört t.ex. containerfartyg vilket gör 

kopplingsarbetet mer mödosamt, t.ex. CAEM har idag endast tillstånd att rena en 

avgaskälla/ändrör i taget.  

Kryssningsfartygens ofta bredare och ”fylligare” överbyggnad kräver en längre kran och 

anslutningsrör. Anslutningsrörets längd påverkar nedkylningen av avgaserna från 

fartyget till filter och avskiljning vilket stället högre krav på sekundär uppvärmning. 

Detta sänker i sin tur verkningsgraden (t.ex. renad avgas per utsläppt CO2. Detta medför 

även att en VECS skulle typiskt vara kajplacerad i fallet med kryssningsfartyg för att 

kranens fundament och handhavande skall vara så säkert som möjligt. 

AEG är det enda av de utredda systemen som uppger en bullernivå (82dB).  Om 

systemet är kajbundet kan detta upplevas av passagerare som stiger av och på fartyget 

som störande (beroende på landgångens placering).  

Slutligen en frågeställning om systemens kosmetiska påverkan på kryssningsfartygens 

verksamhet har varit återkommande i arbetet med utvärderingen och bör följas upp i 

fortsatt arbete med kryssningsredare. En installation liknande den på omslaget skulle 

oundvikligen förfula ett kryssningsfartygs anlöp i stort. Utöver detta har flera experter 

och lekmän undrat: Vad händer med avgaserna när kyssaren seglar och inte ligger och 

”renas” vid kaj? För en vanlig resenär på ett kryssningsfartyg kan det bli en utmaning i 

sig att förklara de olika motortyperna ombord, deras funktion och individuella 

avskiljningstekniker.  
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4.6.3 Tankers  

VESC ses av tillverkarna själva som ett bättre alternativ över landström för tankers då 

farorna för gnistbildning anses lägre. I denna utredning har dock farorna med långa 

kranar och dess handhavande i en dynamisk hamnmiljö på påpekats, se delkapitel 4.4.    
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5 Miljöanalys  
Miljöanalysen jämför de olika delar ur en förenklad livscykelanalys. De olika 

momenten som jämförs beskrivs översiktligt för de olika alternativen till landström 

enligt bilden nedan. Som underlag för miljöanalysen och kostnadsanalysen är den 

vanliga effektbehov vid kaj avgörande, samt parametrar som liggtider och utsläpp 

från fartygen. Ett särskilt vikt har därför lagts på att sammanställa data relaterat till 

effektbehovet. 

 Fartygens energibehov vid kaj och utsläppsnivåer 

Det finns olika uppskattningar och beräkningar för hur stort energiförbrukningen är 

vid kaj av olika fartyg. Medan vissa studier antar ett procentuellt genomsnitt av 

hjälpmaskineriet av de anlöpande fartygen, finns andra studier som baseras på 

ombord-besök, etc. RISE har samlat in data från olika källor för att kunna beskriva en 

av de mest styrande parametrar för denna studien så verklighetstrogen som möjligt. 

Slutsatsen som kan dras är att effektbehovet variera stort för olika fartygstyper men 

även inom en fartygssegment. Det finns en stor variation av effektbehoven vid kaj 

beroende på verksamheten som utförs, såsom lossning av tankers, lufttemperatur för 

hotellasten på ett kryssningsfartyg eller en större färja (HVA/C system), etc.  

Siffrorna i litteraturen överskattar oftast effektbehovet och utgått från maximalt 

installerat effekt. Osäkerheterna av siffrorna från olika källor har en stor spridning.  

Siffrorna som har används i denna studien har antagits som lägre än litteraturen, 

eftersom de sifforna som har samlats in från fartyg och från studier som baseras på 

besök ombord visar lägre siffror och speglar delar av variationen, för insamlad data i 

denna rapport se Appendix II. 

 Huvudområden för analysen 

Syftet med alternativa lösningar i hamnar på landström är framförallt att minska 

utsläpp och luftföroreningar. En komplett livscykelanalys (LCA) skulle ta i akt även 

andra påverkansfaktorer som användning av naturresurser. Största skillnader mellan 

olika tekniker anses att ske i relation till människans hälsa och påverkan på miljön. En 

lämplig avgränsning görs därför genom att fokusera på skillnader av olika tekniker med 

avseende på de delar som visas i figuren nedan. 
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Figur 11: LCA systematiken och fokusområden av studien [adopterat från (Brynolf, 2014)] 

 

Figur 12: Huvudalternativen som jämförs i analysen med målsättningen att minska 

emissioner 
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 Miljöanalys 

För att säkerställa att slutsatser är så allmängiltiga som möjligt har miljöanalysen 

vinklats till att jämföra olika alternativ. Huvudspåren av analysen har indikerats i 

figuren ovan och omfattar båda fartygsbaserade och landbaserade lösningar.  

Analysen bryter ner de olika områden för varje teknikspår och påvisa semi-kvalitativ 

hur den respektive miljöpåverkan är med avseende på framförallt emissioner och 

utsläpp. Studien jämför de olika driftskeden och tematiska områden för varje 

teknikspår: 

- Energitillförsel till systemet 
- Energiomvandling vid fartyget 
- Drift och operation av systemen 
- Tillverkning av utrustning som krävs 
- Påverkan på utsläppen av systemen 
- Underhåll av systemen 
- End of life, avveckling av systemen 

ch detaljerar analysen för att sammanfatta helheten i slutsatserna.  

 

Figur 13: Jämförande analys av miljöpåverkan av relevanta tekniker i studien 
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5.3.1 Energitillförsel till systemet 
För de olika lösningar krävs tillförsel av energi till 

systemet. För VECS och skrubberlösningar ombord 

sker detta genom bunkring av fartyg med tjockolja, 

i fall med MDO och VECS genom tillförsel av diesel 

till fartyget och till generatorerna som finns i VECS 

anläggningar. För landanslutningen sker detta 

genom tillförsel av el från nätet. Påverkan på 

emissioner och luftföroreningar sammanfattas 

nedan baserat på uppgifter från (Brynolf, 2014), 

(Svensk Energi, 2010) och Energimyndighetens 

hemsida. 

 

 

Emissions 

to air 

[g/MJ 

fuel]   

HFO MGO GTL BTLw LNG LBGar LBGw MeOHng MeOHw Svenska 

energimix 

CO2 6.7 (8.3) 7.1 (8.6) 20 (21) 18 (20) 8.3 25 27 20 17 6.7 

CH4 0.072 

(0.074) 

0.078 

(0.08) 

0.0057 

(0.0073) 

0.048 

(0.049) 

0.033 0.17 0.18 0.011 0.042 0.003 

N2O 1.60E-04 1.70E-04 0.0007 2.30E-04 1.70E-

04 

2.80E-

04 

3.30E-04 2.90E-

04 

2.20E-04 0.001 

NOX 0.021 

(0.025) 

0.023 

(0.026) 

0.035 

(0.038) 

0.043 

(0.046) 

0.01 0.071 0.053 0.047 0.06 0.008 

SO2 0.039 

(0.043) 

0.041 

(0.044) 

0.0011 

(0.0046) 

0.049 

(0.052) 

0.00083 0.062 0.073 0.0021 0.048 0.006 

NH3 0.000074 

(0.0014) 

0.000077 

(0.0014) 

0.000002 

(0.0013) 

0.000056 

(0.0012) 

7.7E-07 0.00007 0.000083 5.10E-06 0.000051 0.000 

PM10 0.0011 

(0.0017) 

0.0011 

(0.0016) 

0.00044 

(9.7-04) 

0.012 

(0.013) 

0.00032 0.016 0.018 0.00057 0.011 0.003 

NMVOC 0.000082 

(0.0015) 

0.000081 

(0.0014) 

0.0018 

(0.003) 

0.0065 

(0.0076) 

0.00069 0.0094 0.0087 0.0109 0.0143 0.003 

CO 0.0092 

(0.0099) 

0.0098 

(0.011) 

0.0092 

(0.0099) 

0.0073 

(0.0079) 

0.0027 0.0076 0.0096 0.0063 0.025 0.025 

* Data inom parentes representerar värden om reduktionsteknologier används för att 

följa 0,1 viktprocenten. % S och NOX Tier III regler, inklusive urea produktion och 
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transport för användning i SCR. Den ökade energianvändningen hos skrubberna 

återspeglas inte i dessa resultat eftersom detta presenteras per MJ. Förkortningar: HFO 

(tjockolja), MGO (marin gasolja), BTLw (syntetisk diesel producerad av vide), LNG 

(flytande naturgas), LBGar (flytande biogas av restprodukter), LBGw (flytande biogas 

från metanering av vide), MeOHng (metanol framställd av naturgas) och MeOHw 

(metanol framställd av vide). " 

 

5.3.2 Energiomvandling vid fartyget 
Förlusterna i nätet och vid omvandling är i 

storleksordning 1-2%. (Sempler, 2009). 

Verkningsgraden i hjälpmaskineriet beror på 

belastningen. Typiska verkningsgrader är kring 

35%, där förlusterna går huvudsakligen till 

kylvatten och avgaser (Gustavsson, 2011) 

Verkningsgraden i värmepannor variera stort 

speciell vid låg värmebehov. (Hüffmeier, 2018) 

 

 

 

 

5.3.3 Drift och operation av systemen 
Operationsfasen som inkluderar dagligbruk av 

utrustningen, en fas där i nästan alla aspekter som 

har störst miljöbelastning. Nedan visas de 

miljöflöden som är förknippade med bränslena 

under utvärdering i basfallet vid förbränning i 

marinmotorer per MJ bränsle som används. Utöver 

det krävs ju transport av VECS systemet till fartyg 

inklusive bogsering,  

Vid vissa väderförhållanden kommer VECS inte 

kunna användas via pråm (höga vindhastigheter, 

höga vågor, havsis eller stark ström), som påverkar 

miljöbilanseringen. Hantering av e.g. urea och 

behovet av mer energi som krävs för hantering och 

rening har ytligare påverkan. 
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HFO MGO GTL BTLw LNG LBGar LBGw MeOHng MeOHw Svensk 

energimix 

CO2 77 73 73 0 54 0 0 69 0 0 

CH4 4.50E-04 4.50E-

04 

4.50E-04 4.50E-

04 

0.63 0.79 0.79 0 0 0 

N2O 0.0035 3.50E-

03 

0.0035 0.0035 0 0 0 0 0 0 

NOX 1.6 (0.28) 1.5 

(0.28) 

1.5 (0.28) 1.4 

(0.28) 

0.11 0.11 0.11 0.28 0.28 0 

SO2 0.69 

(0.047) 

0.047 0.000091 8.90E-

05 

5.60E-

04 

5.80E-04 5.80E-04 0.00E+00 0 0 

NH3 0.0003 

(0.0029) 

0.0003 

(0.0029) 

0.0003 

(0.0029) 

0.0003 

(0.0029) 

0 0.00E+00 0 0.00E+00 0 0 

PM10 0.093 

(0.07) 

0.011 0.011 0.0084 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 0 

NMVOC 0.056 0.058 0.058 0.058 0 0 0 0 0 0 

CO 0.13 0.13 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 

C2H6 0 0 0 0 0.12 0 0 0 0 0 

C3H8 0 0 0 0 0.047 0 0 0 0 0 

* Data inom parentes representerar värden om reduktionsteknologier används för att 

följa 0,1 viktprocenten. % S och NOX Tier III regler, inklusive urea produktion och 

transport för användning i SCR. Den ökade energianvändningen hos skrubberna 

återspeglas inte i dessa resultat eftersom detta presenteras per MJ. Förkortningar: HFO 

(tjockolja), MGO (marin gasolja), BTLw (syntetisk diesel producerad av vide), LNG 

(flytande naturgas), LBGar (flytande biogas av restprodukter), LBGw (flytande biogas 

från metanering av vide), MeOHng (metanol framställd av naturgas) och MeOHw 

(metanol framställd av vide). " 
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5.3.4 Tillverkning av utrustning som krävs 
Fler och komplexa komponenter kräver mer 

resurser för att realisera systemet, vilket innebär 

större miljöpåverkan. Analysen nedan innehåller 

inga detaljerade beskrivningar eller kvantifieringar 

görs nedan, mest en listning av 

huvudkomponenter. 

5.3.4.1 VECS 
VECS komponenter består av reningsverket, el-

generering (gensets/ batterier), värmepannor, etc 

för själva reningen samt de komponenter som 

krävs att fånga upp avgasen, flyttar utrustningen 

(bogserbåt, pråm, lastbil vid installation från kaj).  

5.3.4.2 Landanslutning 
Komponenter som används för landanslutningen är huvudsakligen kabel, transformer 

station med byggnad, utrustning på de fartygen, samt anslutningar, 

hanteringsutrustning( kran) och kopplingar. 

 

5.3.4.3 Skrubber och SCR 
Huvudkomponenter som används är avgasrengöringsenheten, 

tvättvattenreningsverket och slamhanteringen.  

Avgasrengöringsenheten fungerar som en kontaktkammare som gör att avgasflödet 

från en motor eller panna kan blandas med vatten, antingen havsvatten, sötvatten eller 

båda. I kontaktkammaren omvandlas SOx till svavelsyra. På grund av utrymme och 

åtkomstbegränsningar tenderar avgasreningsenheterna att vara högt uppe i fartyget, i 

eller runt skorstensområdet. 

Tvättvattenreningsverket skiljer sig åt med skrubber typ och design. I allmänhet 

används fysiska separationstekniker för att fånga upp suspenderade fasta ämnen, om 

de fångas. Behandlingsprocessen innefattar typiskt en multicyklon eller en 

cyklonseparator liknande den som användes för att separera vatten från kvarvarande 

bränsle före leverans till motorn. Tyngre partiklar kan också fångas i en sedimenterings- 

eller slambehållare för bortskaffande.  Slamhantering för att behålla slam som 

avlägsnats genom tvättvattenbehandlingsprocessen för bortskaffande av stranden. 

5.3.4.4 MDO 
Inga extra komponenter krävs. 
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5.3.5 Påverkan på utsläppen av systemen 
Förbränningen av tjockoljan och MDO medför 

utsläpp under liggtid vid kaj.  

Skillnaden mellan de olika alternativen i tid för 

användningen av tekniken består mestadels av att 

den fastinstallerade tekniken kan köras oavbruten 

medans de andra kräver tid för anslutning och 

idrifttagning, där utsläppen kommer att bestå. 

Påverkan av utsläpp och verkningsgraden av 

reningen beskrivs i kapitlen ovanför för VECS och 

skrubber. Landanslutningen har inga utsläpp 

relaterat i detta steget förutom i fasen innan 

landanslutningen har sats upp vid ankomst och vid 

avgång efter att man har tagit bort kablagen. 

 

5.3.5.1 Hantering av Skrubber och SCR restprodukter 
Slam produceras parallellt med vattenavloppet. Mängden genererat slam med skrubber 

är ungefär 0,1 till 0,4 kg / MWh, beroende på mängden vatten blandat med partiklarna. 

Detta representerar mindre än 10% av den "normala" slamproduktionen, som 

härstammar från reningen av bränslet genom centrifugering. Centrifugering används 

bl.a. för att eliminera vatten och slipmedel av tungmetaller, vanadin, nickel. Slammet 

samlas vanligen i en standard 1m3 plastbehållare. En typisk rapporterad torrvikt av 

slam är mellan 11-21%, beroende på effektiviteten av centrifugering. 10% av torrvikten 

består av kolväten. Slammet som genereras i FW-läge innehöll (COWI, 2012): 

• Höga svavelhaltar (max 79 g / kg dw) 

• THC (max 111 g / kg dw); 

• PAH var signifikant (230 mg / kg dw); 

• dioxiner / furaner (26 ng / kg dw) 

• PCB var under detektionsgränsen (1 μg / kg dw); 

• vanadin (max 12 g / kg dw) 

• nickel (max 5,4 g / kg dw); 

• koppar (max 1,1 g / kg dw) 
 

På grund av innehållet av nickel, vanadin och kolväten klassificeras slammet som farligt 

avfall och måste behandlas och kasseras i enlighet därmed vid transport till land. 

Anläggningar som är lämpliga för mottagning, hantering, transport, behandling och 

deponering av skrubberslam finns generellt eller kan lättillgängliga i hamnar och 
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nedströms installationer / anläggningar men innebär ytligare transporter och hantering 

med mer utsläpp. (Boer & Hoen, 2015) 

Tester och analyser utförda på sötvattenskrubbrar indikerar att egenskaper och 

behandling av slam från skrubber är lik andra slamproduktion i maskinrummet. Detta 

har också bekräftats av operatörer av avfallsmottagningsanläggningar i Finland och 

Sverige (EMSA, 2010). Men intervjuade experter pekar på att värmevärdet av 

skrubberslam är låga och föreslår att man inte blandar skrubberuppslamning med 

maskinrumsslam som kan bearbetas till ett sekundärt bränsle som i sin tur påverka 

utsläpp. 

Speciellt relaterat till denna punkten finns kritiska röster om avgasrening i sin 

nuvarande utformning (Maritime CEO Forum Singapore , 2019) 

Erfarenheten av leverantörer av systemet (NN, 2019) pekar på minskat effekt av rening 

om lågsvavligare bränslen används i förbränningen och VECS ska rena avgasen. 

Avfallshantering kan ses som en av de allra största utmaningar med systemet, som 

påverkar milljöbalans, komplexitet av systemet och ekonomin. 

5.3.5.2 Hantering av CO2 
CO2 som samlas in kan användas i ett begränsat antal användningsområden i en 

cirkulär process.  

Koldioxid kan användas som en kemisk mellanprodukt, ett flytande kylmedel och en 

inert gaskälla. Det produceras från naturgasutvinning, kalkugnsoperationer och flera 

andra processer. Metoder för rening inkluderar reaktion och kaliumpermanganat, 

reaktion med kaliumdikromat, adsorption med användning av aktivt kol, flytande och 

stelning. Koldioxid används därför av livsmedelsindustrin, oljeindustrin och den 

kemiska industrin (utgångsmaterial för vissa kemikalier som används i 

framtagningsprocesser), inklusive matfrysning, förbättrad oljeutvinning, kemisk 

tillverkning, kylning och karbonering är slutanvändare. (Pierantozzi, 2003) 

Carbon Capture and Storage (CCS) är en teknologi som forskas intensiv kring. CCS-

tekniken innebär att man från stora punktutsläpp av koldioxid avskiljer koldioxiden 

varefter den komprimeras och transporteras, i till exempel pipelines, till en 

lagringsplats där den pumpas ner i en geologisk formation djupt under marken eller 

havsbotten. I dagens läge är det osäkert om mindre punktutsläpp kommer att vara 

relevant för att samla in koldioxid för lagring på ett effektivt sätt. (Sgouridis, Carbajales-

Dale, Csala, Chiesa, & Bardi, 2019) 
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5.3.6 Underhåll av systemen 
Underhåll av system innebär byte av komponenter 

som slits ut, inspektioner, förebyggande och 

avhjälpande underhåll och reparation. Framförallt 

rörliga delar och delar utsatt för direkt inverkan av 

havsmiljö har störts behov av underhåll. Je fler 

komponenter som används för de olika systemen 

styr utfallet på arbetsvolymen för underhållet. Ur 

ett miljöperspektiv är det framförallt material, 

förbrukningsvaror och reservdelar som styr 

miljöpåverkan.  

5.3.6.1 Underhållsinsatser på olika 
komponenter 
Det finns väldigt lite beskrivet när det gäller exakt 

vilka insatser som görs med avseende på underhåll. 

Anläggningarna i sig liknar processindustrin. 

Tidigare erfarenheter från processindustrin (Bertilson, 2019) visar årliga kostnader 

som procentandel av investeringskostnad, som i sin tur kan relateras till arbetsinsatser 

och materialåtgång:  

• 10% för roterande utrustning såsom motorer, pumpar, etc 

• 3% för mekanisk utrustning; tryckkärl, värmeväxlare, mm 

• El och instrument ligger kring 3% där instrument kräver större insatser.  

• 2% för rör, piping inklusive isolering 

• 1-1,5% för ”passiv” utrustning; stål, tankparker, pipelines, civil engineering 
När det gäller utrustning som ska placeras i mer utsatt miljö som havsmiljö eller 

offshore så ökar underhållsbehovet mer än investeringen, dvs att man kan närmare 

dubblerar procentsatserna ovanför. Storleksordningen kan konfirmeras även med data 

från liknande industrier (Norsk Petroleum, 2019). 

5.3.6.2 Elektriska komponenter för landström 
Underhåll av elektriska komponenter består mestadels av inspektion och oljeprov i 

transformatorer, men lite fysiska arbeten krävs på framförallt alla passiva komponenter 

har lite behov av underhåll. Oljeprov tas från transformatorn i samband med den 

utökade teknisk service för att kontrollera renheten och eventuell förekomst av ämnen 

eller kombinationer av ämnen som tyder på lokal värmeutveckling i transformatorn och 

oxidering av oljan. (Sundberg, 2015). En fullständig oljeanalys görs vid det 

förebyggande underhållet efter ett antal år. Kabelsystem och kopplingar som hanteras 

för att ansluta fartygen är de mest utsatta komponenter. 

Vid användning av landström minskas underhållsbehovet (som ofta styrs av 

driftstimmar) av fartygets hjälpmaskineri. 
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5.3.7 End of life, avveckling av systemen 
Ju fler och komplexare komponenter används med 

olika, ibland även starkt förorenade komponenter, 

desto större arbetsinsatser och energi krävs för att 

säkerställa en miljömässigt hållbart avveckling. 

Inga detaljerade beskrivningar och kvantifieringar 

görs här. 

 

 

 

 

 

 Slutsatser miljöanalys 

Med den svenska energimixen som används i elproduktionen är det svårt att uppnå 

miljömässigt konkurrenskraftiga lösningar till landström, så den svenska energimixen 

bidra till stora fördelar med landström ur en miljöperspektiv jämfört med andra länder. 

Generellt är de fossilberoende lösningar ur en livscykelperspektiv sämre när det gäller 

utsläpp och emissioner. Ju fler komponenter och ju mer komplexa system med rörliga 

delar desto större påverkan på miljön förekommer.  

Det finn en ökat energiförbrukning totalt vid användning av VECS jämfört med 

landström. Det gäller för användning vid kaj, men ännu mer ur en livscykelperspektiv.  

LNG har obetydliga fördelar när det gäller klimatpåverkan jämfört med HFO och MDO, 

men stora när det gäller lokala föroreningar. 

Det finns stora osäkerheter kring avfallshantering/ recycling av Skrubber, SCA och 

CC(S), här finns likheter till frågeställningar om avfallshantering för slutna Skrubber/ 

SCA system på fartyg som blir mer och mer aktuellt.  
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6 Kostnadsanalys  

Kostnader för olika storlekar (1500-6000kW) och typer (pråmbaserad och kajbaserad 

installation) har beräknats se Tabell 4 och Tabell 5 och kan sedan jämföras med de 

kostnadsuppgifter som tillverkare av VESC:er i Kalifornien uppgett se Tabell 6. 

 Beräknad kostnadsbild 

Kostnader har sammanställts i för komponenter och delsystem och sammansatts till en 

helhet. Uppgifter från olika källor har tagits fram samt ett antal antaganden, som 

sammanfattas i detta kapitel. För en uppfattning om kostnadsposternas art redovisas i 

Tabell 5 3000kW-versioner för både pråmbaserad och kajbaserad VECS. Inga 

vinstmarginaler har tagits med i kostnadssammanställningen och ett max-kapacitet 

utnyttjande vid drift har antagits, dvs man rensar alltid avgaser från 3 000kW från ett 

3 000kW anläggning. För den fullständiga uträkningen se tabell med samtliga 

alternativ i Appendix III. Kostnadsanalysens antaganden redovisas också i Appendix 

III. Kajbaserade lösningar resulterar i mindre kostnader. Viss kostnad skalas upp med 

ökat effekt som anläggningen kan ta hand om, medans andra förekommer oavsett 

storlek av anläggningen (t.ex. personal). 

Kostnader för olika komponenter har validerats med ett antal leverantörer av bl.a. 

pråmar, SCR eller skrubberanläggningar. Inga kostnader har tagits med för 

ingenjörsarbete, sammansättning av systemet och testkörningar/ certifieringar. 

Tabell 4: Beräknade kostnader för olika VESC-storlekar och slag. 

 [SEK] Pråmstorlek 1 Pråmstorlek 2 Pråmstorlek 3 Pråmstorlek 4 

kW 1500 3000 4500 6000 

CAPEX 23 582 113 41 846 865 61 357 538 82 295 090 

OPEX per trip 44 217 44 967 45 717 46 467 

Fixed OPEX 1 660 810 1 680 810 1 700 810 1 720 810 

Kapitalkostnader  3 514 442 6 236 438 9 144 114 12 264 437 

Kostnad per anlöp vid: 

Utnyttjandegrad 25% 126 775 177 591 231 807 289 917 

Utnyttjandegrad 50% 85 496 111 279 138 762 168 192 

Utnyttjandegrad 75% 71 736 89 175 107 747 127 617 

 Kaj Storlek 1 Kaj Storlek 2 Kaj Storlek 3 Kaj Storlek 4 

kW 1500 3000 4500 6000 

CAPEX 20 582 113 38 096 865 56 857 538 77 045 090 

OPEX per trip 21 484 24 234 26 984 29 734 

Fixed OPEX 1 088 810 1 088 810 1 088 810 1 088 810 

Kapitalkostnader  3 067 352 5 677 576 8 473 479 11 482 030 
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Kostnad per anlöp vid: 

Utnyttjandegrad 25% 89 586 140 136 194 086 251 930 

Utnyttjandegrad 50% 55 535 82 185 110 535 140 832 

Utnyttjandegrad 75% 44 184 62 868 82 685 103 799 

Tabell 5: Kostnadssammanställning för olika alternativ för VECS 

[SEK] Barge Storlek 2 Kaj Storlek 2 

kW 3000 3000 

CAPEX Komponenter     27 897 910  25 397 910 

Barge  2 500 000  -   

Skrubber    19 314 323  19 314 323 

SCR  1 931 400    1 931 400 

Kranen  2 795 520    2 795 520 

Kranstorlek (ton lyftkraft)   80   120 

Tratten    50 000 50 000 

m piping 100   100 

Piping 376 667   376 667 

Värmeväxlare 100 000   100 000 

Andra komponenter 450 000   450 000 

Genset 380 000   380 000 

Genset size (kW) 450 450 

Ingenjörsarbete  5 579 582  5 079 582 

Installation/ integration av 
systemen 

 6 974 478  6 349 478 

Certifiering  1 394 896  1 269 896 

CAPEX total  41 846 865  38 096 865 

 

OPEX per trip    44 967 24 234 

Bogserbåt    12 000  -   

Lastbil    -      6 000 

Manskap    29 467 14 733 

Sludge-deponeringen 119   119 

Förbrukningsvara  2 000    2 000 

Energi till genset 604   604 

Urea 778   778 

Katalysator byte 342   342 
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[SEK] Barge Storlek 2 Kaj Storlek 2 

 

Fixed OPEX  1 680 810    1 088 810 

Tillgång till kajplats for idle 540 000  -   

Tillgång till kajyta per år  -  48 000 

Underhåll  1 040 810    1 040 810 

Underhåll pråm 100 000  -   

   

Avskrivningstid 10 10 

Räntekostnader 8% 8% 

 Kapitalkostnader  6 236 438 5 677 576 

 

Kostnad per anlöp vid:    

Utnyttjandegrad 25%  177 591  140 136 

Utnyttjandegrad 50%  111 279  82 185 

Utnyttjandegrad 75%  89 175  62 868 

 

 Kostnader från befintliga VESC-tillverkare 

De olika leverantörer har uppgett kostnader för deras anläggningar samt 

driftskostnader. En sammanställning visas i tabellen nedan. 

Tabell 6:  Uppgivna kostnader från befintliga leverantörer (Kalifornien).  

 STAX AEG 
CAEM 

(pråm) 

CAEM  

(på kaj) 

Uppskattat inköpspris [$] hyrs ut 4 milj. 6 5 milj. 

7 år 

uthyrningsavtal 

(minst 4500 h 

drift) 

Driftskostnad för närvarande 

[$/h] 
500-1000 400 350 350 

Service- och 

underhållskostnader? [$/h] 
inkl. i drift 90 inkl. i drift  

 

Ur ett kostnadsperspektiv så finns det en samstämmighet mellan de kostnader som 

VESC-tillverkare i Kalifornien uppger och den kostnad som uppskattats i kapitel 6.1. 
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För de högre effektbehoven >3000kW finns dock inga jämförbara fall, det råder även 

viss osäkerhet kring under vilka förhållanden och bemanning som en VECS i Sverige 

skulle användas med avseende på gällande lagstiftning och arbetsmiljörätt.  

För att få en perspektiv kopplat till kostnader för redaren för elförsörjningen  brukar 

kostnader per kWh ligger kring 15EURct~1.5 SEK. (Rohde, 2019) 

Kostnader i jämförelsen med totalen för hamnanlöp kan relateras till en studie för bl.a. 

RoRo fartyg i Sverige  (ISEA, 2017). Det är viktigt att poängtera att avgifterna variera 

beroende på miljöprestanda  storlek av fartyg  typ av gods  etc. Jämförelsen är mest 

tänkt exemplifiera extrakostnader som uppkommer vid anlöp i relation till totalen (med 

kostnadsindikation for en kajbaserad VECS av storlek 1 (1 5 MW): 

Tabell 7: Exempel på extrakostnader vid anlöp i relation till VESC. 

Samtliga hamnar Göteborg Kapellskär Trelleborg 

Fartygshamnavgift           27 520            57 190            34 830  

Godshantering         205 970          248 970          250 260  

Förtöjning                    -                       -                1 290  

Säkerhetsavgift             3 870            11 180                     -    

Farledsavgift           26 660            26 660            20 210  

Lots           28 380            22 360            22 360  

Agent             3 010              3 010              3 010  

Bogsering                    -                       -                       -    

Ex. VESC kaj 1 utnj. 50% 55 535 55 535 55 535 
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 Slutsatser kostnadsanalys 

Kostnader domineras av utnyttjandegraden, arbetskostnader, storlek på anläggningen 

och komponentkostnader för reningen. Kostnader för pråmalternativet är högre i inköp 

och i drift och underhållsfasen. Ur ett kostnadsperspektiv så finns det en 

samstämmighet mellan de kostnader som VESC-tillverkare i Kalifornien uppger och 

den kostnad som uppskattats i kapitel 6.1, framförallt när man räknar in 

vinstmarginaler, och variation i kapacitetsutnyttjande. För de högre effektbehoven 

>3000kW finns dock inga jämförbara fall det råder även viss osäkerhet kring under 

vilka förhållanden och bemanning som en VECS i Sverige skulle användas med 

avseende på gällande lagstiftning och arbetsmiljörätt.  

Stängda system sätter större krav på utrustningen och antal komponenter och är 

kostnadsdrivande. Stor osäkerhet radar kring kostnader för recycling av slutprodukter 

från SCR och skrubber anläggning  i framtiden kanske även för CCS. För att få en 

perspektiv kopplat till kostnader för redaren för elförsörjningen  brukar kostnader per 

kWh ligger kring 15EURct~1.5 SEK.  

Kostnader i jämförelsen med totalen för hamnanlöp ökar med 13-16% för en 

genomsnittligt anlöp med ett RoRo fartyg om man antar 50% utlastning av VECS 

anläggningen.   
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7 Slutsatser 

VESC är en fungerade och använd teknik idag  i Kalifornien fungerar drift och underhåll 

på ett naturligt sätt i hamnmiljön och en teknikmognad och jämvikt finns för tillfället i 

affärsmodellen där. Däremot är tekniken inte redo för att avskilja koldioxid ännu vilket 

ligger VESC i fatet i en jämförelse med landström. VESC ses också av alla tillfrågade i 

arbete med den här rapporten som ett plåster och tillfällig lösning på vägen mot en mer 

utbyggd landströmskapacitet  i land såväl som ombord. Som en lösning på vägen fyller 

VESC den tänkta funktionen och kan under givna förutsättningar minska 

föroreningarna i hamnen med avseende på NOX  SOX och PM. Det kräver dock att VESC-

nyttjandet är kopplat till ekonomiska incitament.    

Ur ett kostnadsperspektiv så finns det en samstämmighet mellan de kostnader som 

VESC-tillverkare i Kalifornien uppger (6.2) och den kostnad som uppskattats i kapitel 

6.1. För de högre effektbehoven >3000kW finns dock inga jämförbara fall  det råder 

även viss osäkerhet kring under vilka förhållanden och bemanning som en VECS i 

Sverige skulle användas med avseende på gällande lagstiftning och arbetsmiljörätt.   

Rapporten visar också att vid högre effektbehov så ökar anläggningens 

kapitalinvestering på ett linjärt sätt och baserat på den uppskattade kostanden för 

investering och drift bör en jämförelse med landström kunna genomföras för de 

hamnar eller operatörer med den här rapporten som beslutsunderlag. Ökningen gäller 

även anläggningens storlek  idag är den största omhändertagna effekten 3 5MW.  

För att driva VECS med pråm krävs då även insatser för att underhålla pråmen och 

bogserbåten inklusive regelbundna dockningar  vilket ökar driftskomplexiteten. 

Resonemanget kan därför föras att ju fler och ju mer komplexa systemen är  desto större 

är påverkan av underhållet ur ett miljöperspektiv. Minskade körtimmar av fartygens 

system för att genera el och värme på fartyg minskar dessutom underhållsbehovet 

ombord  där fler komplexa system ska underhållas än med landström. Detta är fördelar 

som landström har över VECS.  

I utvärderingen av tillverkarna STAX  CAEM och AEG finns det osäkerheter kring exakt 
hur vissa delsystem är konstruerade och utvecklingspotentialen ser ut för varje system. 
Detta beror på gängse restriktivitet med avseende på immaterialrättsliga frågor men 
även den rivalitet VESC-tillverkarna  i Kalifornien  emellan. STAX är en avknoppning 
från CAEM som i sin tur haft flera patenträttsliga konflikter med AEG (American-
Shipper, 2014). Avfallshantering efter det att föroreningarna avskiljts är också ett 
område som skulle behöva närmre utredning. Sammanfattningsvis redovisas VECS 
fördelar och nackdelar gentemot landström i Tabell 8. 
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Tabell 8: Fördels- och nackdelslista för VESC jämfört landström.  

Aspekt Fördel Nackdel 

Utsläpp 

Minskar utsläppen (till luft) 

av NOx  SOx och PM 

Inte moget för CO2 

avskiljning än 

- 
Ökning i faktisk 

fossilbränsleförbrukning 

Flexibilitet 
Kan hantera fartyg utan 

investering från redaren. 

Frågetecken om användning 

på kryssningsfartyg 

Ljud 

Enl tillverkare: Ljuddämpar 

skorsten (ingen fördel då 

landström inte låter alls) 

Buller ökar med generatorn 

för drift av systemet 

Investering 
Relativt Oberoende av 

oljepris/ bunkerpris 

-Kortsiktighet och 

osäkerheter kring 

driftsmodeller 

Energibehov - 
Kräver tillgång till externt 

energiförsörjning 

Handhavande 

Relativt oberoende 

gränssnitt 

 

Risk med stor kran och svår 

arbetsmiljö (föroreningar 

och buller). 

Omhändertagande och 

deponi av avfall. 

Drift - 
Relativt stort 

underhållsbehov av VECS 

Utanför hamnen 

Möjlighet att rena på redden 

under gynnsamma 

väderförhållanden. 

Ingen miljövinst till havs 

  

VESC fungerar och används i Kalifornien, idag är den största omhändertagna effekten 

3,5MW.  

Ur ett kostnadsperspektiv så finns det en samstämmighet mellan de kostnader som 

VESC-tillverkare i Kalifornien uppger och den kostnad som uppskattats av RISE.  

Analysen visar också att vid högre effektbehov så ökar anläggningens kapitalinvestering 

på ett linjärt sätt. Eftersom fartygenseffektbehov styr mycket av slutsatserna för valet 

av alternativ för utsläppsminskning i hamnar bör denna fråga utredas vidare för varje 

individuell hamn.  
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Avgörande för nästan alla alternativ är den faktiska effektbehov vid kaj. Studien har 

kommit fram till ett antal nya slutsatser och vidare studier: 

• Det har framkommit att det finns stora variationer i effektbehov även inom 

samma fartygskategori och storlek.  

• Stor variation under lastning och lossning på framförallt tankers och för 

självlossande bulk samt vid krandrift. 

• Direkt koppling av effektbehovet finns till yttertemperatur vid anlöp av stora 

färjor och kryssningsfartyg (HVA/C – värme och ventilation) 

• Litteraturen överskatta oftast förbrukningen och vissa jämställ installerat effekt 

till behov. 

• Stor potential för batteridrift för olika förbrukare ombord för peak shaving 

• Nya installationer med batterier som laddas under färd och kan användas vid 

kaj och nära kusten 

• Ingenting har hittats kring kombination av landström och fartygsbaserat 

elproduktion 

• Stor potential till kunskap för verkliga effektbehoven genom MRV lagstiftning 

och dess rapportering. 

Rapporten har också kort avhandlat andra alternativ till landström så som LNG-pråmar 

och LNG-generatorer i containrar. Det arbete skulle kunna fortsätta med en mer 

övergripande analys likt den som är gjord för VESC i den här rapporten. 

För att driva VECS med pråm krävs insatser för att underhålla pråmen och bogserbåten 

inklusive regelbundna dockningar, etc. som är kostnadsdrivande. Resonemang kan 

därför föras att ju fler och ju mer komplext systemen är, desto större är påverkan av 

underhållet ur ett miljöperspektiv. Minskade körtimmar av fartygens system för att 

genera el och värme på fartyg minskar dessutom underhållsbehovet ombord, där fler 

komplexa system ska underhållas än med landström. 

Rapporten har också i mindre omfattning avhandlat andra alternativ till landström så 

som LNG-pråmar och LNG-generatorer i containrar. Det arbete skulle kunna fortsätta 

med en mer övergripande analys likt den som är gjord för VESC i den här rapporten.  

Tveksamhet har nämnts i branschen om nyttan med VECS tekniken, affärsmodell och 

incitament, som ses mest som ett temporärt lösning och speglas även i den ökade 

kritiken mot SCR och öppna skrubbrar. 

Eftersom fartygenseffektbehov styr mycket av slutsatserna för valet av alternativ för 

utsläppsminskning i hamnar bör denna fråga utredas vidare för varje individuell hamn.  

  



   

 

      

   

Datum 8P05667 Sida 

2019-06-25    50 (56) 

   

   

 

  

 

 

© RISE Research Institutes of Sweden AB 

 

I utvärderingen av tillverkarna STAX, CAEM och AEG finns det osäkerheter kring exakt 

hur vissa delsystem är konstruerade och utvecklingspotentialen ser ut för varje system. 

Detta beror på gängse restriktivitet med avseende på immaterialrättsliga frågor men 

även den rivalitet VESC-tillverkarna, i Kalifornien, emellan. STAX är en avknoppning 

från CAEM som i sin tur haft flera patenträttsliga konflikter med AEG.  

Avfallshantering efter det att föroreningarna avskiljts är också ett område som skulle 

behöva närmre utredning (samma som för stängda fartygsbaserade SCR och 

skrubberanläggningar). 
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Appendix I: Gällande regelverk och förordningar 

 

7.1.1 Fortsättning MARPOL Annex VI: Luftföroreningar från sjöfarten 

NOX-utsläppsgränser gäller för dieselmotorer beroende på motorns maximala varvtal  

Figur A1 (n  varv / min) Fel! Hittar inte referenskälla.. Gränsvärdena I (2000) och I

I (2011) är globala  medan Tier III (2016) endast gäller i NOx-utsläppskontrollområden 

(Dieselnet, 2018). 

 

Figur A1: NOx begränsning per Tier och motorvarvtal (Dieselnet, 2018). 

Speciella bränslekvalitetsbestämmelser finns för Svavelkontrollområde (SOx ECA eller 

SECA). Svavelgränserna och genomförande år anges i Figur A2Fel! Hittar inte r

eferenskälla.  (Dieselnet, 2018). Kvävekontrollområde utsett av IMO inkludera även 

hamnområde  inom vilket det finns bestämmelser för att förhindra  minska och 
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kontrollera luftförorening genom kväve-oxider (NOx) samt åtföljande negativa effekter 

på människors hälsa samt på land- och havsområden. 

 

Figur A214: SOx begränsning per år och område (Dieselnet, 2018). 

 

IMO har satt upp ett globalt MRV-system. Vid den 69: e sessionen av IMO: s marina 

miljöskyddskommitté (MEPC) godkändes ändringsförslag till MARPOL bilaga VI och 

inrättade ett obligatoriskt system för insamling av uppgifter om bränsleförbrukning 

från fartyg på 5 000 GT och däröver. Avsikten är att anta det formellt på MEPC 70  vilket 

ledde till ikraftträdande 2018. Uppgiftsinsamlingen ska inledas under 2019. Detta är 

det första steget i IMO: s tre stegs strategi för att hantera växthusgasutsläpp från 

sjöfarten (det andra steget skulle vara en analys av de insamlade uppgifterna och den 

tredje som bestämmer vilka marknadsbaserade åtgärder  om någon måste tas). Det är 

rimligt att förvänta sig att IMO: s globala datainsamlingssystem ska ersätta EU: s MRV 

i längden. Detta är utgångspunkten för en diskussion om internationell "rättvis andel" 

av fartygets strävan. De syftar till att förbättra fartygens effektivitet och kräver att alla 

fartyg som byggts år 2025 måste vara 30% mer effektiva jämfört med dem från år 2000. 

(Klopott, 2016) 

Relevanta EU-mål och Direktiv:  

1) EU Directive 2005/33/EC amending Directive 1999/32/EC: Förbättring av 

luftkvalitén i kustområden genom att reducera utsläpp från fartyg av framförallt 

SOx och PM. Svavelinnehållet begränsas i tjockoljan och andra bränslen or 

medlemmar stöds i utveckling och test av nya tekniker. Direktivet stödjer 

landanslutning av fartyg genom att undanta dessa från svavelkraven. 
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2) Commission Recommendation 2006/339/EC: Den Europäiska Kommissionen 

stödjer användning av OPS för fartyg i områden med befolkning i omedelbar 

närhet. Den är ej bindande och försökte huvudsakligen att låter medlemsstater 

ta fram incitament för OPS eller alternativa lösningar för att förbättra 

luftkvalitén och minskar bullar i hamnar i en stärkare utsträckning än de 

internationella kraven som har tagits fram av IMO. Fokus är mycket på OPS och 

i en bilaga bekrivs de socio-tekniskt-ekonomiska effekter of OPS  

3) Commission Communication (2007) 575 and Proposal for a Council Directive 

amending Directive 2003/96/EC (2011): Dokumentet förslår en gemensamt 

europeisk maritimt policy för att skydda och stödja marina resurser. I första 

fokusområde “Maximising the Sustainable Use of the Oceans and Seas” 

(COM(2007) 575  4.1.) beskrivs rollen som hamnar har och deras påverkan på 

de anslutande urbana miljöer och naturområden. Kommissionen beskriver där 

att man vill se en minskning av luftföroreningar från fartyg i hamnar genom 

framförallt OPS  som stöds av skattereduktion (COM(2007) 575  4.1.). I den 

efterföljande  

4) Amendment till Energy Tax Directive (2003/96) togs i 2011 fram en 

skattereduktion som lägger samtidigt en grund för CO2 beskattning. 

Skattereduktionen ska gälla i 8 år och löper däremed ut efter 2019.  

5) EU Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe: 

Avsikten med direktiven är att minska luftföroreningar i känsliga områden 

såsom städer. Artikel 24 kräver av medlemsländer att ta fram aktionsplaner för 

föroreningsnivåer är höga och överstiga riktvärden. Här nämns bl.a. emissioner 

frpn fartyg till kaj som en källa. 

6) EU Proposal for a Directive on the deployment of alternative fuel infrastructure 

som bl.a. också beskriver OPS som en lösning för minskning av emissioner i 

hamnar. Alternativen nämns inte och tas inte upp som del av TENT-T nätverket. 

7) Stödprogram såsom TENT-T Programme är avsett att utveckla och uppgradera 

transportinfrastrukturen i Europa. Marco Polo Programme är ett program med 

syfte att får fram innovativa lösningar som minskar utsläpp av fartyg. 

8) Europaparlamentets direktiv 2014/94/EU: Direktivet anger att 

”medlemsstaterna ska säkerställa att behovet av landströmsförsörjning till 

fartyg i inlandssjöfart och havsgående fartyg i havs- och inlandshamnar 

utvärderas i deras nationella handlingsprogram. Installation av sådan 

landströmsförsörjning ska prioriteras i TEN-T- stomnät och i andra hamnar  

och ske senast den 31 december 2025  om det inte saknas efterfrågan och om 

inte kostnaderna är oproportionella i förhållande till fördelarna  inbegripet 

miljöfördelarna”. 

9) EU: s system för handel med utsläppsrätter: I slutet av 2016 beslutade 

Europaparlamentets miljöutskott att EU: s utsläpp från sjöfarten skulle ingå i 

EU: s emissionshandelssystem från 2023 om IMO inte levererar en global 

överenskommelse år 2021. Systemet är emellertid starkt motsatt av industrin 



   

 

      

   

Datum 8P05667 Sida 

2019-06-25    4 (5) 

   

   

 

  

 

 

© RISE Research Institutes of Sweden AB 

 

inom EU  vilket fruktar att de europeiska rederiernas konkurrenskraft kommer 

att falla om de möter sådana extra kostnader. Industrin gynnar lika globala 

regler. (Freese, 2017) 

 

7.1.2 Miljödifferentierade hamnavgifter 

En annan möjlighet att påverka fartygsflottan som anlöper hamnen är differentierade 

hamnavgifter för fartyg med t.ex. lägre NOX och SOX utsläpp. Genom differentierade 

avgifter kan hamnen på sikt påverka luftemissionerna. Utöver kan hamnföretagen 

påverka och föra dialog med rederierna. Därför arbetar hamnföretagen med 

ekonomiska incitament för att påverka och uppmuntra sjöfarten till att förbättra sina 

miljö-prestanda. 

Lägre hamnavgifter för fartyg som drivs med renare bränsle  installerat 

reningsutrustning för kväveoxider  ansluter till landström  sorterar sitt avfall och 

minimerade avfallsmängder är exemplen på sådan uppmuntran. Att skapa ett system 

för att även kunna uppmuntra ytterligare miljökriterier  t ex minskade koldioxidutsläpp  

är en fråga som det arbetas med. (Sveriges Hamnar, 2016) 

Det kan även nämnas att Sjöfartsverket tillämpar miljödifferentierade farledsavgifter 

som medverkar till minskning av luftutsläppen från fartygen. 

7.1.3 Exempel på  hamnarnas hållbarhetsmål  

Stockholm 

Stockholms stad som ägare av hamnen har målsättning att vara fossil-oberoende 2035. 

Så satsningar i hamnen riktar sig in på det målet. Däremot finns det inga tydliga mål 

uppsatta för fartygsutsläpp i hamnområden  då det anses att vara svårt att påverka. 

Satsningar i nuläget går mot landanslutning för finlandsbåtarna (Värtahamn) och även 

containerterminalen i Norvik förbereds. Effektbristen i delar av hamnen gör att en 

anslutning för alla fartyg inte är aktuellt. Olika alternativ för att påverka utsläpp från 

fartygen i hamnarna pågå. (Molitor & Solerud, 2019) 

Det finns tydliga mål på bullernivån  som mäts och följs upp. Utsläppberäkningar görs 

varje år. 

Göteborg 

Göteborgs hamn har uppsatta miljömål för hamnen och fartygen  den är dock under 

revidering  då man har insett att påverkansmöjligheter på fartygen är begränsat. 

Västragötalandsregionen och  
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Vart femte år ska landanslutningar av ett antal kajlägen utredas med start 2016 enligt 

de tillstånd som Göteborgs Hamn har för Skandiahamnen  Älvsborgshamnen och 

Arendalshamnen  samt för Energihamnen. De kajplatser som enligt tillstånden kräver 

utredning är kajplats 600  601 och 602 i Bilterminalen  kaj 751 (kryssningskajen) samt 

samtliga kajplatser i Energihamnen. Om effekterna kan minskas med alternativa 

tekniker  skulle det påverka effekter som landanslutningen har. 

Här tas höjd för hamnspecifika och externa kostnader. (Molitor & Solerud, 2019). 

Utredningar som har gjorts pekar på att linjetrafiken ska utrustas med landström  

undantaget containertrafiken och kryssningstrafiken där effektbehovet är stort och 

kajbeläggning är lågt. Tankfartygen skulle kunna utrustas med landström  men EX 

klassning medför en betydligt kostnad för hamnen och fartygen  som gör investeringar 

mer svårt genomfört. 

Det finns tydliga mål på bullernivån även för Göteborg  som mäts och följs upp. 

Utsläppberäkningar görs varje år. 

Tabell 1: Jämförelse av CO2 emissioner med olika bränslen (DNV GL Maritime 

Communications, 2015) 

  

CO2 ekvivalent [g/MJ] (Tab 3  DNV-2012-

0719) 

% CO2 (HFO=100 

%) 

Data från 

DNV No 2011-

1449  

rev 1 (Tab 16 ); 

DNV NO 

2012-0719 

Well Till 

Tank CO2 

emissioner 

(WTT) 

Tank Till 

Propeller 

CO2 

emissioner 

(TTP) 

Total CO2 

emissioner 

% 

Total 

% Tank Till 

Propeller 

(TTP) 

Bränsle 

(HFO) 9.8 77.7 87.5 100 100 

Bränsle 

(MGO) 12.7 74.4 87.1 99.54 95.75 

LNG (från 

Qatar använt i 

Europa) 10.7 69.5 80.2 91.66 89.45 

LNG (from 

Qatar använt i 

Qatar) 7.7 69.5 77.2 88.23 89.45 



   

 

      

   

Datum 8P05667 Sida 

2019-06-25    1 (9) 

   

   

 

  

  

 

© RISE Research Institutes of Sweden AB 

 

Appendix II.    

RISE har som del av studien ställt frågan till olika rederier för att få uppdaterade siffror kring energiförbrukning vid kaj. Dess siffror har en stor bäring på potentialen 

med tekniken och har beskrivits tidigare som en av de största osäkerheterna i relaterade studier. De flesta fartyg trafikerar Göteborgs eller Stockholms hamnar. 

Nedanför redovisas anonymiserat uppgifterna som har kommit in. 

 

Tabell AII:1: Beskrivning av insamlat data från olika fartyg som anlöper Stockholm och Göteborg 

Typ av 

fartyg 

Storlek av 

fartyg 
Lastvolym 

Genomsnitts 

effekt lastning 

Max 

effekt 

lastning 

Genomsnitts 

effekt 

lossning 

Max effekt 

lossning 
Källa/ Kommentar 

Tanker  

Loa: 143 

97 m 

Breadth: 

21 82 m 

Cargo capacity (98%):18822 

cbm 

Segregations: 14  possible to 

discharge 7 at same time 

Cargo pumps: Framo 12 * SD 

150  330 cbm/h 

Sloptank pumps: Framo 2 * SD 

100  100 cbm/h 

ca 300 kW 
ca 400 

kW 
ca 700 kW ca 1600 kW 

När vi ligger och lossar så är effektbehovet för 

hotell + ballastpumpar + Ballast water treatment. 

Vid lossning så är effektbehovet för hotell + 

ballastpumpar + Ballast water treatment + 

lossepumpar. 

En framtida landströmsanslutning skulle 

innebära att vi måste modifiera för att kunna 

koppla elkabel från land. 

Har i nuläget ingen direkt uppfattning hur mycket 

en sådan ombyggnad skulle kosta. 
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Typ av 

fartyg 

Storlek av 

fartyg 
Lastvolym 

Genomsnitts 

effekt lastning 

Max 

effekt 

lastning 

Genomsnitts 

effekt 

lossning 

Max effekt 

lossning 
Källa/ Kommentar 

Tanker  

Loa: 149 5 

m 

Breadth: 

22 8 m 

Cargo capacity (98%): 19 812 

cbm 

Segregations: 6 

 Cargo pumps: Svanehöj 12 x 

300 cbm/h 

ca 300 kW 
ca 400 

kW 
ca 700 kW ca 1600 kW  

Tankers 

Length: 

99.7-183 

m 

Breadth: 

15-32.2 m 

7 099 cbm-54 000cbm 

Cargo Heating: Thermal Oil 

Plant Cargo Pumps: 8 pcs 

Marflex 250cbm/hr Slop 

Pumps: 1C 4pcs Marflex 100 

cbm/hr Loading Capacity: 

1500 cbm/hr Disch. Capacity: 

1000 cbm/hr 

Cargo Heating: Deepwell 

900cbm/hr 

Cargo Pumps: Marflex 

550cbm/hr 

Slop Pumps: Marflex 300 

cbm/hr 

Loading Capacity: 4 900 cbm/hr 

Disch. Capacity: 3 600 cbm/hr 

800 kW 
2800 

kW 
800 kW 2800 kW 

Det är helt beroende på lastning eller lossning 

(med vilken kapacitet)samt storlek på fartyg. 

Det behöves en elektrisk ombyggnad av fartygen  

för att i princip kunna ansluta strömmen från land 

i en kontakt ombord  2800 kw är ju ingen 10 A 

säkring direkt. Sedan är det ju ett problem att ha 

en lös kabel i en oljeterminal  det måste ju vara en 

ATEX klassad anslutning hela vägen. 
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Typ av 

fartyg 

Storlek av 

fartyg 
Lastvolym 

Genomsnitts 

effekt lastning 

Max 

effekt 

lastning 

Genomsnitts 

effekt 

lossning 

Max effekt 

lossning 
Källa/ Kommentar 

Färja 

Length: 

171.5 m 

(562.7 ft)  

Beam: 

28.2 m 

(92.5 ft) 

 

Length: 

176.60 m 

(579 ft 5 

in)  

Beam: 

29.00 m 

(95 ft 2 in 

Capacity: 2 136 passengers 

450 vehicles 

 

Capacity: 2 200 passengers 

2 394 berths 

450 cars 

1600 2000 1600 2000 

effekt beroende på säsong; 

https://en.wikipedia.org/wiki/MS_Crown_Seaw

ays 

https://en.wikipedia.org/wiki/MS_Pearl_Seaway

s 

 

RoRo 

Length: 

129.0 m 

Width: 

18.0 m 

 

Cargo capacity: Grain: 11.271 m³ 

/ 398.268 ft³ 

Deck area: 4.070 m² 

 

Lanemetres 2.772 

600 900 600 900 
6-900 kW depending on ventilation need and 

number of reefers on board primarily.  

https://en.wikipedia.org/wiki/MS_Crown_Seaways
https://en.wikipedia.org/wiki/MS_Crown_Seaways
https://en.wikipedia.org/wiki/MS_Pearl_Seaways
https://en.wikipedia.org/wiki/MS_Pearl_Seaways
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Typ av 

fartyg 

Storlek av 

fartyg 
Lastvolym 

Genomsnitts 

effekt lastning 

Max 

effekt 

lastning 

Genomsnitts 

effekt 

lossning 

Max effekt 

lossning 
Källa/ Kommentar 

SUECIA 

SEAWAY

S 

Length: 

196.0 m 

Width: 

26.0 m 

Färja  

Length: 

177 m 

(580 ft 9 

in)  

Beam: 28 

m (91 ft 

10 in 

 

Kapacitet: 1.800 passagerare  

734 hytter/1.800 bäddar. 
500kW     

Färja 

ECKERÖ 

Längd 121 

m  bredd 

24 5 m. 

Kapacitet

. 

1.630 passagerare. 

Lastkapacitet: 265 bilar  515 

längdmeter 

300kW  300kW   
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Typ av 

fartyg 

Storlek av 

fartyg 
Lastvolym 

Genomsnitts 

effekt lastning 

Max 

effekt 

lastning 

Genomsnitts 

effekt 

lossning 

Max effekt 

lossning 
Källa/ Kommentar 

Tankers 

Length: 

183 m  

Beam: 

27.45m m 

 

Length: 

245 m 

Beam: 

44.03m 

42 000 m3 

CUBIC 

35 - 37 000 dwt 

Cargo capacity 

 

117 - 122 000 m3 

CUBIC 

90 - 114 000 dwt 

Cargo capacity 

When loading 

we need between 

400-550kW  

 

discharging 

with deep 

well pumps 

between 

800-

1500kW 

whereas 

500-800kW 

when 

discharging 

with turbine 

pumps. 

 

Our power connection would need to be 440V  

60Hz and the vessels are equipped with 150-

250kW shore connection. 

  

Bulk  

4-5000 tonnare 

 

10000 tonnare/självlossare. 

Kan väl säga att i 

laster hamn så 

ligger vi enligt 

följande:  

4-5000 tonnare-  

runt 60kW  

 

10000 

tonnare/självlos

 

Lossningsha

mn ligger de 

på följande  

 

4-5000 

tonnare runt 

60kW  

 

Vi har alltid strävat för att få så lite effekt behov 

som möjligt.  

Vi har tagit beslut om att montera kWh räknare på 

alla fartyg och generatorer.  

Samt rapporteras i bränsle rapporten / resa.  

Ser detta i ledet att få en energi medvetenhet och 

förståelse av besättningen 
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Typ av 

fartyg 

Storlek av 

fartyg 
Lastvolym 

Genomsnitts 

effekt lastning 

Max 

effekt 

lastning 

Genomsnitts 

effekt 

lossning 

Max effekt 

lossning 
Källa/ Kommentar 

sare. -runt 80 -

100kW  

10000 t 

/självlossare

. 400kW  

Stena 

Scandinav

ica 

Length: 

241.06 m  

Beam:29.

9 m 

1040 passengers 

4220 lane meters[1] 

Typiskt mellan 

1300-1800 kW  

ibland ner mot 

1000 

Maxima

lt 

1950kW 

Typiskt 

mellan 

1500-1800 

kW  ibland 

ner mot 

1000 

Maximalt 

1950kW 

Maskineri. Fyra MAN-B&W 9L40/54 dieslar. 

Effekt. 25920 kW. 

https://en.wikipedia.org/wiki/MS_Stena_Scandi

navica_(2003) 

Vi har 4st hjälpmotorer på 1200 kw. I hamn ifall vi 

inte använder landströmmen så får vi använda 2st 

kärror. Vid landströms inkoppling så stoppar vi 

alla kärror. 

Color 

Magic Length:2

24 m (734 

ft) 

Beam:35 

m (115 ft) 

2 600 passengers 

2 975 passenger beds 

1016 cabins 

550 cars 

1 270 lanemeters 

4342kW 

 

4342kW 

 

Landanslutningen i Kiel vid Norgeterminalen har 

en maximal belastning på 4 5 megawatt (MW) 

med en spänning på 10 kilovolt (KV) och en 

nätfrekvens på 50 Hertz (Hz). Investitionen är på 

1 3 Mio. Euro. http://www.veus-

shipping.com/2018/10/port-of-kiel-startet-bau-

erster-landstromanlage/  

https://en.wikipedia.org/wiki/MS_Stena_Scandinavica_(2003)
https://en.wikipedia.org/wiki/MS_Stena_Scandinavica_(2003)
http://www.veus-shipping.com/2018/10/port-of-kiel-startet-bau-erster-landstromanlage/
http://www.veus-shipping.com/2018/10/port-of-kiel-startet-bau-erster-landstromanlage/
http://www.veus-shipping.com/2018/10/port-of-kiel-startet-bau-erster-landstromanlage/
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Typ av 

fartyg 

Storlek av 

fartyg 
Lastvolym 

Genomsnitts 

effekt lastning 

Max 

effekt 

lastning 

Genomsnitts 

effekt 

lossning 

Max effekt 

lossning 
Källa/ Kommentar 

http://www.klimabuendnis-kieler-bucht.de/wp-

content/uploads/2014/09/Landstromanbindung

-im-Kieler-Hafen.pdf 

Color 

Fantasy 
Length:2

23.70 

meters 

Beam:35.

00 

meters 

Passengers 

2750 

968 cabins 

2799 passenger beds 

Vehicles 

750 car capacity 

1280 lanemeters 

3003kW 

 

3003kW 

 

Aux Power plant: 4 x 2450 kVA Diesel generators 

http://www.klimabuendnis-kieler-bucht.de/wp-

content/uploads/2014/09/Landstromanbindung

-im-Kieler-Hafen.pdf 

 

Stena 

Germanica Length:2

40 m  

Beam:29 

m  

Capacity: 

1300 passengers 

300 cars 

1879kW 

 

1879kW 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/MS_Stena_Germa

nica_(2001) 

http://www.klimabuendnis-kieler-bucht.de/wp-

content/uploads/2014/09/Landstromanbindung

-im-Kieler-Hafen.pdf 

RoPax   555kW 633kW 555kW 633kW (Thiem & Albers, 2016) 

M/s 

Finnclippe

r 

Length 

188 30  

Passagerare. 440.  

Hyttplatser. 452.  

520kW 

 

520kW 

 (Gustavsson, 2011) 

http://www.klimabuendnis-kieler-bucht.de/wp-content/uploads/2014/09/Landstromanbindung-im-Kieler-Hafen.pdf
http://www.klimabuendnis-kieler-bucht.de/wp-content/uploads/2014/09/Landstromanbindung-im-Kieler-Hafen.pdf
http://www.klimabuendnis-kieler-bucht.de/wp-content/uploads/2014/09/Landstromanbindung-im-Kieler-Hafen.pdf
http://www.klimabuendnis-kieler-bucht.de/wp-content/uploads/2014/09/Landstromanbindung-im-Kieler-Hafen.pdf
http://www.klimabuendnis-kieler-bucht.de/wp-content/uploads/2014/09/Landstromanbindung-im-Kieler-Hafen.pdf
http://www.klimabuendnis-kieler-bucht.de/wp-content/uploads/2014/09/Landstromanbindung-im-Kieler-Hafen.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/MS_Stena_Germanica_(2001)
https://en.wikipedia.org/wiki/MS_Stena_Germanica_(2001)
http://www.klimabuendnis-kieler-bucht.de/wp-content/uploads/2014/09/Landstromanbindung-im-Kieler-Hafen.pdf
http://www.klimabuendnis-kieler-bucht.de/wp-content/uploads/2014/09/Landstromanbindung-im-Kieler-Hafen.pdf
http://www.klimabuendnis-kieler-bucht.de/wp-content/uploads/2014/09/Landstromanbindung-im-Kieler-Hafen.pdf
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Typ av 

fartyg 

Storlek av 

fartyg 
Lastvolym 

Genomsnitts 

effekt lastning 

Max 

effekt 

lastning 

Genomsnitts 

effekt 

lossning 

Max effekt 

lossning 
Källa/ Kommentar 

Beam: 29 

30 

Lastmeter. 2500. /Efter 

ombyggnad. 3079. 

https://www.faktaomfartyg.se/finnclipper_1999.

htm 

Finntrader Length 

183 m  

Beam 28 

7 m 

Hyttplatser 270  

Lastikapacitet 3 052 m 

700kW 

900 kW 

700kW 

900 kW 
(Andersson & Andersson, 2017) 

https://fi.wikipedia.org/wiki/M/S_Finntrader 

Bulk 
20 000d

wt 
Bulk 

300-400kW 1400 

(krandri

ft) 

300-400kW 
1400 

(krandrift) 
Möte med rederirepresentant 

RoPax Length 

111 m 

Breadth 

28 m 

Cars 240 

Passengers 1 250 

Lanemetres 528 m 

400kW 

500kW 

400kW 

500kW  

 

Andra studier pekar på andra siffror  som oftast ligger högre. Här anges ett effektbehov för olika fartygstyper enligt följande:  

1. Stockholms hamn (Johansson, Fridell, Wisell, & Winnes, 2016) roro-fartyg behöver oftast bara 0 4-1 5 MW  containerfartyg ca 1-4 MW  tankfartyg ca 5-7 
MW  medan kryssningsfartygen ofta kan kräva 7-15 MW  ibland ännu mer.  

2. Göteborgs Hamn: IVL (Winnes & Parsmo, 2017) använder de följande siffror: I den ursprungliga modellen används en lastfaktor på 40 % för alla fartyg. I 
tillägg görs ett påslag för tankfartyg som antas använda el för att driva lastpumpar och undantag görs för fartyg där ett ungefärligt effektuttag är känt. 
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3. Port of Los Angeles (Port of Los Angeles; Starcrest Consulting Group, 2018) and Long Beach (Agrawal, Aldrete, Anderson, Muller, & Ray, 2018) Uppgifterna 
baseras delvis på besök på fartyg för att får fram uppgifterna. Olika steg av ett anlöp visas i tabellerna 2 och 3 nedan.  

4. USEP (Bailey, 2009) använder sig av siffror i procent av hjälpmaskinseffekt för olika fartyg. De är presenterat i tabell 4. 
5. ENTEC (Entec UK Ltd, 2002) antar effektbehovet enligt sifforna i tabell 5. 
6. ABB (Guryev, 2014) nämner ett antal olika effektbehov för olika fartygstyper i tabell 6. 
7. För kryssningsfartyg anges (Blohm & Rautenberg, 2012) en elförbrukning av ca 2.7kW-4kW per passagerare utan värme/ kylbehov.
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Tabell AII:2: Port of LA effektbehov vid kaj 

Port of LA Average Auxiliary Engine Load Defaults  kW Auxiliary Boiler Load Defaults by Mode  kW 

Vessel Type Transit 

Maneu-

vering 

Berth/ 

Hotelling 

Anchorage 

hotelling Transit 

Maneu-

vering 

Berth/ 

Hotellin

g 

Anchorage 

hotelling 

Auto Carrier  520 1 238 859 622 87 184 314 305 

Bulk   255 675 150 253 35 94 125 125 

Bulk - Heavy Load 255 675 150 253 35 94 125 125 

Container - 2000 981 2 180 1 035 1 008 141 282 361 358 

Container - 3000 602 2 063 516 559 164 328 420 416 

Container - 4000 1 434 2 526 1 161 1 200 195 371 477 472 

Container - 5000 1 811 3 293 945 967 247 473 579 572 

Container - 6000 1 453 2 197 990 1 645 182 567 615 611 

Container - 7000 1 107 3 086 2 456 1 000 259 470 623 619 

Container - 8000 1 494 2 753 902 986 228 506 668 673 

Container - 9000 1 501 2 942 1 037 968 381 613 677 675 

Container - 10000 2 300 2 350 1 450 1 129 384 458 581 581 

Container - 11000 2 500 3 500 1 500 2 000 330 575 790 790 

Container - 12000 2 460 3 300 1 780 2 000 330 575 790 790 

Container - 13000 1 853 2 684 1 210 1 194 181 318 598 598 

Container - 14000 1 427 2 268 1 216 1 190 205 451 304 304 

Cruise Passenger 

Range na na na na 282 361 612 306 

<1 500 3994 5268 3069           

1 500 < 2 000 7000 9000 5613           

2 000 < 2 500 11000 11350 6900           
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Port of LA Average Auxiliary Engine Load Defaults  kW Auxiliary Boiler Load Defaults by Mode  kW 

Vessel Type Transit 

Maneu-

vering 

Berth/ 

Hotelling 

Anchorage 

hotelling Transit 

Maneu-

vering 

Berth/ 

Hotellin

g 

Anchorage 

hotelling 

2 500 < 3 000 9781 8309 6089           

3 000 < 3 500 8292 10369 8292           

3 500 < 4 000 9945 11411 10445           

General Cargo  516 1 439 722 180 56 124 160 160 

Ocean Tug 

(ATB/ITB) 79 208 102 79 0 0 0 0 

Miscellaneous   643 597 228 200 33 65 96 96 

Reefer   513 1 540 890 513 104 237 304 304 

RoRo   434 1 301 751 434 67 148 259 251 

Tanker - Chemical 658 890 816 402 59 136 568 255 

Tanker - Handysize 537 601 820 560 144 144 2586 144 

Tanker - Panamax 561 763 623 379 167 351 3421 451 

Tanker - Suezmax 860 1 288 2 509 773 144 191 6483 503 

Auxiliary Boiler Load Defaults by Mode for Diesel Electric Vessels  kW 

  
Cruise - Diesel-

Electric 0 0 1 414 0 
   

Tanker - Diesel-

Electric 0 145 220 220 
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Tabell AII:3: Port of Long Beach  effektbehov vid kaj 

Port of Long Beach Average Auxiliary Engine Load Defaults  kW Auxiliary Boiler Load Defaults by Mode  kW 

Vessel Type Transit 

Maneu-

vering 

Berth/ 

Hotelling 

Anchorage 

hotelling Transit 

Maneu-

vering 

Berth/ 

Hotelling 

Anchorage 

hotelling 

Auto Carrier  1 079 2 391 1 284 622 87 184 314 305 

Bulk   313 822 210 253 35 94 125 125 

Bulk - Heavy Load 462 1 223 272 253 35 94 125 125 

Bulk - Self Discharging 305 807 179 305 44 103 132 132 

Container - 1000 957 2 245 720 1 000 106 213 273 270 

Container - 2000 985 2 188 1 039 1 012 141 282 361 358 

Container - 3000 747 2 562 641 694 164 328 420 416 

Container - 4000 1 403 2 472 1 136 1 200 195 371 477 472 

Container - 5000 1 333 4 487 1 107 967 247 473 579 572 

Container - 6000 1 248 2 567 832 1 645 182 567 615 611 

Container - 7000 1 220 2 721 845 1 000 259 470 623 619 

Container - 8000 1 457 3 249 1 008 986 228 506 668 673 

Container - 9000 1 458 2 323 924 968 381 613 677 675 

Container - 10000 1 318 1 791 981 1 129 384 458 581 581 

Container - 11000 1 618 3 210 1 500 2 000 330 575 790 790 

Container - 12000 2 100 3 425 1 650 1 650 330 647 754 754 

Container - 13000 2 246 4 254 1 317 1 015 203 420 612 612 

Container - 14000 3 000 5 500 3 000 1 015 203 420 612 612 

Cruise Passenger Range na na na na         

<1 500 3994 5268 3069           

1 500 < 2 000 7000 9000 5613           
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Port of Long Beach Average Auxiliary Engine Load Defaults  kW Auxiliary Boiler Load Defaults by Mode  kW 

Vessel Type Transit 

Maneu-

vering 

Berth/ 

Hotelling 

Anchorage 

hotelling Transit 

Maneu-

vering 

Berth/ 

Hotelling 

Anchorage 

hotelling 

2 000 < 2 500 11000 11350 6900           

2 500 < 3 000 9781 8309 6089           

3 000 < 3 500 8292 10369 8292           

3 500 < 4 000 9945 11411 10445           

General Cargo  421 1 060 572 180 56 124 160 160 

Miscellaneous   793 2 100 467 200 33 65 96 96 

Reefer   630 1 889 1 091 630 104 237 304 304 

RoRo   132 396 229 132 67 148 259 251 

Tanker - Chemical 611 833 967 402 59 136 568 255 

Tanker - Handysize 559 768 605 560 144 144 2586 144 

Tanker - Panamax 596 801 679 379 167 351 3421 451 

Tanker - Aframax 576 719 724 474 179 438 5030 375 

Tanker - Suezmax 860 1 288 2 509 773 144 191 5843 503 

Tanker - VLCC 1 080 1 486 1 171 1 080 240 720 6000 840 

Tanker - ULCC 1 080 1 486 1 171 1 080 240 720 6000 840 

Auxiliary Boiler Load Defaults by Mode for Diesel Electric Vessels  kW 

  
Cruise - Diesel-Electric 0 0 1 414 0 

   
Tanker - Diesel-Electric 0 145 220 220 
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Tabell AII:4: USEPAs siffor för andel av installerat effekt av hjälpmaskineriet vid kaj 

Ship-Type Cruise RSZ Maneuver Hotel 

Auto Carrier 0.15 0.3 0.45 0.26 

Bulk Carrier 0.17 0.27 0.45 0.1 

Container Ship 0.13 0.25 0.48 0.19 

Cruise Ship 0.8 0.8 0.8 0.64 

General Cargo 0.17 0.27 0.45 0.22 

Miscellaneous 0.17 0.27 0.45 0.22 

OG Tug 0.17 0.27 0.45 0.22 

RORO 0.15 0.3 0.45 0.26 

Reefer 0.2 0.34 0.67 0.32 

Tanker 0.24 0.28 0.33 0.26 

Self-Unloader - Great Lakes 0.17 0.27 0.45 0.3 

Bulk Carrier - Great Lakes 0.17 0.27 0.45 0.22 

Passenger Ship - Great Lakes 0.8 0.8 0.8 0.64 

General Cargo - Great Lakes 0.17 0.27 0.45 0.22 

ITB - Great Lakes 0.17 0.27 0.45 0.22 

Shuttle - Great Lakes 0.17 0.27 0.45 0.3 

Tanker - Great Lakes 0.13 0.27 0.45 0.67 
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Tabell AII:5: ENTECs siffor för andel av installerat effekt av hjälpmaskineriet vid kaj 

 

% load of MCR for 

ME operation 

% of time all MEs 

operating 

% of electric power 

from shaft generators 

% load of MCR 

for AE operation 

at sea 80 100 50 30 

in port (tankers-using pumps) 20 100 0 60 

in port 20 5 0 40 

manoeuvring 20 100 0 60 

 

Tabell AII:6: Företagssiffor för effektbehov av hjälpmaskineriet vid kaj 

Fartygstyp 

Genomsnittligt 

effektbehov 

Kryssning (250+m  regional trafik) 10000 

Kryssning (250+m  global  trafik) 10000 

RoRo/RoPax/Färjor 1500 

Container (2.500+ TEU Feeder) 1200 

Container (5.000+ TEU global traffic) 2500 

Tanker 1200 

Bulk 800 

AHT/WSV (Anchor Handling Tugs/Well Stimulation Vessels) 80 
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Appendix III.    

Antaganden och fullständig tabell över beräknade kostnader. Det antas att reningen 

av avgaser sker med maxeffekt  dvs. om anläggningen ska rensa avgås för effekter 

upp till 1500kW kommer den att köra för den effekten. Bogserbåten används enbart 

för bogseringen till och från kaj/ fartyg  dvs att den inte ligger intill under själva 

reningsarbete. Inga vinster har tagits in i kostnad sammanställningen.  

 
Antagande Värde Enhet 

Seglingstid enkel väg för bogserbåten och pråmen 1 h 

Bogserbåtskostnader 12 000 SEK/h 

Lastbilskostnader 4 000 SEK/h 

Timrat personal: 650 SEK/h 

Antal personal för pråmen 2 personer 

Antal personal för kajbaserat lösning 1 person 

Liggtid vid kaj per anlöp 20 h 

Effektiv tid av VECS per anlöp 19 h 

Aktiveringstid inför och efter anlöp 2.67 h 

Sludgeproduktion 2.83 kg/ton HFO/ MDO 

Sludgedeponeringskostnader 5.22 SEK/kg 

Urea kostnader  2.1 SEK/kg 

Urea förbrukning: kg/MWh 6.5 kg/MWh 

Katalysator byte 6.0 SEK/MWh 

Exchange rates used 10.73 SEK/EUR 

Exchange rates used 9.58 SEK/USD 

Energipris (kWh) 1.341 SEK/kWh 

Energiförbrukning genset 15% kWh/kWh ship 

Det antas att reningen av avgaser sker med maxeffekt  dvs. om anläggningen ska 
rensa avgås för effekter upp till 1500kW kommer den att köra för den effekten. 
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Bogserbåten används enbart för bogseringen till och från kaj/ fartyg  dvs att den 
inte ligger intill under själva reningsarbete. 

Inga vinster har tagits in i kostnad sammanställningen.  

De följande företag har använts ihop med RISE internt tillgänglig information samt 
information från nätet: 

Informationsinsamling i möten och via mail med anställda av bl.a. Alfa Laval  
Langh Tech  Mobilteknik  Inocean  Yara Marine. 
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 [SEK] 
Barge Storlek 
1 

Barge Storlek 
2 

Barge Storlek 
3 

Barge Storlek 
4 

Barge Storlek 
5 

Kaj Storlek 1 Kaj Storlek 2 Kaj Storlek 3 Kaj Storlek 4 

kW 1500 3000 4500 6000 7500 1500 3000 4500 6000 

CAPEX Komponenter 15,721,408 27,897,910 40,905,025 54,863,393 68,203,308 13,721,408 25,397,910 37,905,025 51,363,393 

Barge 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 - - - - 

Skrubber 9,657,162 19,314,323 28,971,485 38,628,647 48,285,808 9,657,162 19,314,323 28,971,485 38,628,647 

SCR 965,700 1,931,400 2,897,100 3,862,800 4,828,500 965,700 1,931,400 2,897,100 3,862,800 

Kranen 2,120,213 2,795,520 4,301,440 6,758,613 8,597,333 2,120,213 2,795,520 4,301,440 6,758,613 

Kranstorlek (ton 
lyftkraft) 

50 80 120 200 250 80 120 200 250 

Tratten 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

m piping 50 100 150 200 250 50 100 150 200 

Piping 238,333 376,667 515,000 653,333 791,667 238,333 376,667 515,000 653,333 

Värmeväxlare 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 50,000 100,000 150,000 200,000 

Andra komponenter 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 

Genset 190,000 380,000 570,000 760,000 950,000 190,000 380,000 570,000 760,000 

Genset size (kW) 225 450 675 900 1125 225 450 675 900 

Ingenjörsarbete 3,144,282 5,579,582 8,181,005 10,972,679 13,640,662 2,744,282 5,079,582 7,581,005 10,272,679 

Installation/ integration 
av systemen 

3,930,352 6,974,478 10,226,256 13,715,848 17,050,827 3,430,352 6,349,478 9,476,256 12,840,848 
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Certifiering 786,070 1,394,896 2,045,251 2,743,170 3,410,165 686,070 1,269,896 1,895,251 2,568,170 

CAPEX total 23,582,113 41,846,865 61,357,538 82,295,090 102,304,963 20,582,113 
38,096,86

5 
56,857,538 77,045,090 

          

OPEX per trip 44,217 44,967 45,717 46,467 47,218 21,484 24,234 26,984 29,734 

Bogserbåt 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 - - - - 

Lastbil - - - - - 4,000 6,000 8,000 10,000 

Manskap 29,467 29,467 29,467 29,467 29,467 14,733 14,733 14,733 14,733 

Sludge-deponeringen 60 119 179 238 298 60 119 179 238 

Förbrukningsvara 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Energi till genset 302 604 905 1,207 1,509 302 604 905 1,207 

Urea 389 778 1,167 1,556 1,944 389 778 1,167 1,556 

Katalysator byte 171 342 513 684 855 171 342 513 684 

          

Fixed OPEX 1,660,810 1,680,810 1,700,810 1,720,810 1,740,810 1,088,810 1,088,810 1,088,810 1,088,810 

Tillgång till kajplats for 
idle 

540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 - - - - 

Tillgång till kajyta per år - - - - - 48,000 48,000 48,000 48,000 

Underhåll 1,040,810 1,040,810 1,040,810 1,040,810 1,040,810 1,040,810 1,040,810 1,040,810 1,040,810 

Underhåll pråm 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 - - - - 
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Avskrivningstid 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Räntekostnader 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

 Kapitalkostnader  3,514,442 6,236,438 9,144,114 12,264,437 15,246,509 3,067,352 5,677,576 8,473,479 11,482,030 

          

Kostnad per anlöp vid:          

Utnyttjandegrad 25% 126,775 177,591 231,807 289,917 345,495 89,586 140,136 194,086 251,930 

Utnyttjandegrad 50% 85,496 111,279 138,762 168,192 196,356 55,535 82,185 110,535 140,832 

Utnyttjandegrad 75% 71,736 89,175 107,747 127,617 146,643 44,184 62,868 82,685 103,799 

 

 

 


