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LUFTFORURENING
FRA SKIBSFART
Skibsfarten står for omkring 90
procent af den globale varetransport og udgør derved fundamentet
for fortsat stigende international
handel. Men skibsfartens markante
volumen betyder samtidig, at den
afbrænder omkring 6 millioner tønder olie dagligt – svarende til Kuwaits olieeksport - og derved bidrager
med 2-2,5 procent af den globale
CO2-udledning.
Størstedelen af skibsfarten sejler
på tung fuelolie, der må indeholde
op til 3,5 procent svovl. I de særlige
SECA-områder (Sulphur Emission
Control Areas), herunder de danske
farvande, må svovlindholdet dog
maksimalt være 0,1 procent, hvorfor
der i stedet kan anvendes f.eks. let
fuelolie. Til sammenligning er kravet
for svovlindhold i vejdiesel 0,001
procent. I Øresund må skibenes

fuelolie altså indeholde 100 gange
mere svovl end diesel i de biler, der
krydser Øresundsbroen.
Ved fuldstændig forbrænding af
fuelolie oxideres oliens indhold af
kulstof og svovl til CO2 og svovloxider (primært svovldioxid, SO2).
Samtidig oxideres luftens indhold af
frit kvælstof (N₂) til kvælstofoxider
(NOX) i skibsmotoren. Men da der
ikke sker fuldstændig forbrænding,
så indeholder røggassen fra skibes
skorstene desuden kulilte, tjærestoffer, flygtige organiske stoffer og
partikler. Et højt svovlindhold øger
udledning af SO2 og partikler. De
væsentligste forureningskomponenter i forhold til helbredsskader er
SO2, NOX og fine partikler (PM2,5), der
spredes over store afstande og derved øger luftforureningen markant
på landjorden. I havneområder kan

ultrafine partikler (PM0,1) fra skibenes
røggas dog udgøre et væsentligt
arbejdsmiljøproblem for havnearbejdere samt et lokalt miljøproblem;
særligt når krydstogtskibe lægger til
ved beboelses- og opholdsområder
og bruger deres skibsmotor til el- og
varmeproduktion.
Skibes afbrænding af fuelolie giver
derved anledning til samme typer af
luftforurening som dannes i køretøjer, kraftværker m.v. Men i dag er
brændstof til køretøjer afsvovlet
over det meste af verden og køretøjer er udstyret med røggasrensning
ligesom kraftværker. Til sammenligning stilles endnu ingen tilsvarende
krav til skibsfarten. IMO (International Maritime Organization) har dog
i de seneste år truffet beslutninger,
der på sigt vil reducere skibsfartens
emissioner.

Tung fuelolie er egentlig at
anse for et affaldsprodukt fra raffinaderierne. Når alle de lette kulbrinter, der anvendes til jetbrændstof, benzin
og diesel m.v. er destilleret fra råolien, kan
restproduktet anvendes som bl.a. fuelolie til
skibe og asfalt. Tung fuelolie er ekstremt
tyktflydende og har et højt svovlindhold.
Den skal opvarmes og sættes under højt tryk,
før den kan forbrændes i skibsmotoren.
Den meste fuelolie afbrændes i dag på
åben sø uden nogen form for
røggasrensning.
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udenfor SECA også forårsager helbredsskader.

DCE (Nationalt Center for Miljø
og Energi) ved Aarhus Universitet
vurderer, at ca. 50.000 for tidlige
dødsfald i Europa hvert år skyldes
luftforurening fra skibsfart. Den
samfundsøkonomiske omkostning
grundet helbredsskader skønnes
til knap 500 mia. kr. Dertil kommer
skader på naturen, afgrøder, bygninger m.v. I 2015 blev svovlkravene
i SECA i Nordeuropa skærpet. Det
havde positiv indvirkning i SECA,
men det har ikke reduceret skaderne
markant i Europa som helhed. I dele
af SECA er forurening fra skibe dog
fortsat hovedansvarlig for overskridelsen af terrestriske økosystemers
tålegrænser for overgødskning og
syreregn.
I farvandene omkring Danmark er
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der årligt ca. 100.000 gennemsejlinger, og da store fragtskibe kun
sejler 5-10 meter pr. liter fuelolie,
så afbrændes der enorme mængder fuelolie, med en tilknyttet høj
luftforurening, tæt på land. NOX
udledningen fra skibsfart i farvandene omkring Danmark er således
væsentlig større end forureningen
fra alle danske landbaserede kilder.
DCE ved Aarhus Universitet vurderer, at luftforurening fra skibsfart
forårsager ca. 450 for tidlige dødsfald årligt i Danmark og samfundsøkonomiske helbredsskader for ca.
4 mia. kr. Skærpelsen af SECA i 2015
har kun reduceret disse helbredsskader omkring 15 procent, da de fleste
helbredsskader fra skibe skyldes
NOX udledninger, og da emissioner

Dette hæfte fokuserer på luftforurening med CO2, SO2, NOX og partikler
fra skibsfart, de tekniske løsninger
på forureningen, den eksisterende
miljøregulering og håndhævelse
samt danske erhvervspotentialer
ved yderligere miljøregulering af
skibsfart. Formålet med hæftet er at
inspirere beslutningstagere og interessenter til at arbejde målrettet for
yderligere regulering samt håndhævelse af skibsfartens luftforurening
til gavn for danske erhvervsinteresser, folkesundheden, klimaet og
naturen. Desuden er hæftet egnet til
naturvidenskabelig og samfundsfaglig undervisning.
Skibsfarten giver også anledning til
en række andre alvorlige udfordringer på miljøområdet, f.eks. faunaforurening med invasive arter, oliespild,
miljøproblemer ved ophugning af
skibe i ulande m.v. Disse udfordringer er beskrevet andetsteds og
derfor ikke medtaget i dette hæfte.
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MILJØ- OG
HELBREDSSKADER
Skibsfarten er international og sejler
oftest i internationalt farvand, hvorfor den kun er omfattet af internationale miljøregler, der er væsentligt
svagere end f.eks. EU’s regulering
af andre sektorer. Samtidig er det
let at udflage, dvs. at skibe frit og
hurtigt kan skifte nationalitet. Hvis
en flagstat forsøger at miljøregulere
skibsfart via national regulering af
indregistrerede skibe, så vil der blot
ske en hurtig udflagning af skibene
til en anden flagstat med mere lempelige miljøregler.

Globale miljøregler for skibsfarten
fastsættes af IMO, men da verdens
søfartsnationer har meget forskellige holdninger til miljø og klima,
er beslutningsprocessen særdeles
langsom på disse områder. De sidste
år er der dog speedet op på flere
punkter og bl.a. er der besluttet en
stramning af den globale regulering
af svovludledninger fra 2020, samt
regionale SECA og NECA (NOX
Emission Control Area). Samtidig
drøftes CO2-reduktioner fra skibsfart
nu endnu mere intenst end tidligere

- ikke mindst takket være pres fra
EU. Den besluttede regulering (se
side 21) er dog ikke ambitiøs set fra
et miljømæssigt synspunkt, men må
i stedet ses som det bedst mulige
kompromis mellem mange modstridende interesser i IMO.
I tabel 1 er vist væsentlige typer
luftforurening og skadevirkninger i
Europa fra skibsfart samt omkostninger til helbredsskader grundet
emissioner i og udenfor SECA i
Nordeuropa.

Tabel 1: Skader og omkostninger i Europa fra skibsfartens luftforurening (2018-priser)

CO2

SO2

NOX

Partikler

Direkte helbredsskader

X

X

X

Indirekte helbredsskader 1)

X

X

Global opvarmning

X

Forsuring af verdenshavene

X

Syreregn på landjorden

X 2)

X

Eutrofiering (overgødskning)

X

Helbredsskader udenfor SECA (kr./kg)

3)

Helbredsskader udenfor SECA (kr./ton fuelolie) 3), 4)
Helbredsskader i SECA (kr./kg)

3)

Helbredsskader i SECA (kr./ton fuelolie) 3), 4)
1)
2)
3)
4)

X

100

80

160

5.000

5.600

1.120

110

130

335

220

9.100

335

Ved omdannelse til helbredsskadelige sekundære partikler i atmosfæren.
Black carbon (sodpartikler) bidrager til global opvarmning og accelererer is-afsmeltningen - særligt i Arktis.
Da værdisætningen af tabte menneskeliv disse år opskrives markant, så skal disse værdier anses for konservative.
	Ved afbrænding af et ton tung fuelolie udenfor SECA udledes ca. 50 kg SO2, 70 kg NOX og 7 kg partikler, mens der ved afbrænding af
et ton let fuelolie i SECA udledes ca. 2 kg SO2, 70 kg NOX og 1 kg partikler.

Kilde: Beregnet efter data fra DCE ved Aarhus Universitet.
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Andre
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Tørlast
6%

Last (Ro-Ro)
13 %

SECA (jf. tabel 1), da afbrænding
i SECA sker tættere på store befolkningsgrupper. Afbrænding af
tung fuelolie udenfor SECA har til
gengæld de største totale helbredsomkostninger, fordi fuelolien her
indeholder væsentlig mere svovl.

Tankskibe
20 %

CO₂-udslippet

Container
26 %

Passagér (Ro-Ro)
32 %
Figur 1: CO2-udledning i dansk farvand fordelt på skibstyper (2011).
Kilde: DCE ved Aarhus Universitet.

I tabel 1 er de gennemsnitlige helbredsomkostninger fra skibes udledning af SO2, NOX og fine partikler på
den nordlige halvkugle i og udenfor
SECA beregnet pr. kg forurening
og pr. ton afbrændt fuelolie. Oveni
helbredsskaderne skal lægges skader på afgrøder, konstruktioner og
natur. Det er ikke muligt tilsvarende
at værdisætte skader (eksternaliteter) fra CO2, da global opvarmning
på sigt får uforudsigelige effekter
på samfundet. Ud over skader på
landbrugsproduktion, sundhed og
biodiversitet omfatter det bl.a. at
flere områder på kloden risikerer at
blive ubeboelige pga. øget tørke,
oversvømmelser og overophedning
m.v. Det medfører også indirekte
omkostninger til f.eks. integrering af
mange millioner klimaflygtninge i EU
og øget risiko for krige og national
isolering.
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Ofte sker alligevel prissætning af
CO2-udledning. Men her bruges blot
prisen på CO2-kvoter eller på, hvad
det koster at reducere udledningen
af et ton CO2. Denne omkostning
sættes typisk til 200-300 kr pr. ton
CO2. Dette er imidlertid ikke skadeomkostninger fra udledt CO2,
men omkostningen ved at undgå
CO2-udledning. De forsøg, som
er gjort for at opgøre de faktiske
omkostninger ved skader fra CO2
grundet fremtidige klimaforandringer kommer – med stor usikkerhed
– frem til langt højere beløb. Uanset
manglende værdisætning af CO2 er
der behov for at nedbringe både
helbredsskadelig luftforurening og
CO2-udledningen fra skibsfart.

Af tabellen ses desuden, at de
samlede helbredsskader i Europa
ved at afbrænde et ton fuelolie er
godt 11.700 kr. udenfor SECA og
ca. 9.650 kr. i SECA. Til sammenligning koster tung fuelolie ca. 2.400
kr. pr. ton, mens let fuelolie til brug
i SECA koster ca. 3.750 kr. (januar
2018). Hvis skibsrederne også skulle
betale for helbredsskaderne af deres
luftforurening, så ville prisen på de
to typer fuelolie stige til henholdsvis
det 6-dobbelte udenfor SECA og
over det 3-dobbelte i SECA. Dette
ville straks få skibsrederne til at bruge lavsvovldiesel og effektiv røggasrensning både i og udenfor SECA.
Men da det er samfundet og befolkningen, der betaler helbredsskaderne, så sker dette ikke uden politisk
indgriben. Manglende internalisering
af eksternaliteter fra skibsfart giver
således anledning til et traditionelt
markedssvigt, hvor skibene forurener væsentligt mere end det samfundsøkonomisk optimale set fra et
rent økonomisk synspunkt.
I figur 1 ses et estimat af CO2-udledningen fra skibsfart i farvandene
omkring Danmark i 2011 fordelt på
skibstyper. I hovedtræk følger den
relative fordeling af SO2, NOX og
partikler fordelingen af CO2-udledningen på skibstyper, da alle fire
typer forurening skyldes afbrænding
af fuelolie.

Helbredsomkostningerne pr. kg
udledt forurening er på den nordlige
halvkugle større i SECA end udenfor
DET ØKOLOGISKE RÅD

Kuldioxid
Skibsfarten udleder globalt ca. 800
millioner tons CO2 årligt og bidrager
derved med 2-2,5 procent af den
menneskeskabte CO2-udledning. 80
procent af udledningen kommer fra
fragtskibe, mens 20 procent skyldes
fiskerbåde, passagerskibe m.v. Foruden global opvarmning bidrager
den stigende CO2-koncentration i atmosfæren til forsuring af verdenshavene, da koncentrationen af kulsyre
(H2CO3) i havene stiger. Forsuring af
havene og stigende havtemperaturer grundet global opvarmning kan
få fatale konsekvenser for en række
af klodens mest artsrige økosystemer, f.eks. de unikke koralrev.
Selv om skibsfarten næsten udleder
lige så meget CO2 som Frankrig,
Italien og Tjekkiet tilsammen, er
skibsfartens samlede CO2-udledning ikke omfattet af direkte
bindende international regulering.
I teorien er skibsfart omfattet af
Paris-aftalen, hvor alle forurenere
skal bidrage til reduktioner for at
begrænse den menneskeskabte
temperaturstigning til maksimalt 2
grader over før-industrielt niveau.
Men da emissionen fra international skibsfart ikke kan henføres til
en bestemt nation, så kan FN ikke

adressere udledninger og reduktionsforpligtelser ligesom det gøres
for f.eks. kulkraftværker. Skibsfartens CO2-udledninger optræder
således ikke i nationale CO2-opgørelser, men som en selvstændig,
diffus, global sektor, der må reguleres som sådan gennem FN via IMO
eller UNFCCC.
En særlig udfordring ved skibsfart
er, at den stigende globalisering
forventes at øge CO2-udledningen
fra sektoren markant grundet fortsat
stigende skibstransport frem mod
2050, hvor den globale CO2-udledning fra alle sektorer gerne skulle
være halveret i forhold til 1990 for at
leve op til Paris-aftalen. CO2-udledningen fra skibsfart er imidlertid allerede steget væsentligt siden 1990.
Hvis stigningen fortsætter, og alle
andre sektorer reducerer CO2-udledningen i overensstemmelse med
Paris-aftalen, så kan skibsfart ende
med at udlede op mod 10 procent af
den menneskeskabte CO2-udledning
i 2050. Der er derfor akut behov for
regulering af skibsfartens CO2-udledning. Endelig skal det dog nævnes, at insourcing via automatisering
og teknologispring som 3-D printning kan reducere skibstransporten
og den forventede CO2-udledning

fra sektoren frem mod 2050 trods
stigende globalisering.
Svovldioxid
Svovludledningen fra skibsfart i
farvandene omkring Danmark svarer
til ca. 60 procent af udledningen fra
de landbaserede danske kilder. Hvis
Danmark ikke havde ligget i SECA,
så ville udledningen fra skibsfart i
vore farvande have været ca. 15 gange større end fra alle danske kilder.
Svovlindholdet i fuelolien er reguleret af IMO både i og udenfor SECA
(se side 21).
I atmosfæren omdannes en stor
del af SO2 fra skibenes røggas til
sulfat (SO₄ 2-) f.eks. ved dannelsen
af svovlsyre (H₂SO₄) i atmosfæren
og derved syreregn, der bidrager til
bl.a. skovdød. Desuden er SO2 i sig
selv en helbredsskadelig gas. Men
SO2 fra skibsfart bidrager primært
til helbredsskader på land som følge
af sekundære fine partikler dannet
ved atmosfærekemiske reaktioner
mellem SO2 og andre forureningskomponenter (primært ammoniak).
I figur 2 ses udledninger fra skibsfart
i danske farvande. De store færdselsårer er tydelige.

Figur 2: Geografiske udledninger fra
skibsfart i de danske farvande
Høje emissioner
Middel emissioner
Få emissioner

Kilde: DCE ved Aarhus Universitet.
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Kvælstofoxider
Udledningen af NOX fra skibsfart i
farvandene omkring Danmark er ca.
1,5 gange større end udledningen fra
alle landbaserede danske kilder. Udledningen af NOX er reguleret af IMO
(se side 22). Selv i NECA vil NOX-udledningen dog først falde på sigt, da
reguleringen er forholdsvis svag.
NOX i røggassen består primært af
kvælstofmonooxid (NO) og i mindre grad af kvælstofdioxid (NO₂).
NOX kan omdannes til salpetersyre
(HNO3) i atmosfæren og derved
blive til syreregn og bidrage til
skovdød. NOX øger dannelsen af
helbredsskadelig smog. Samtidig
kan NO omdannes til helbredsskadelig NO₂ i atmosfæren. Men NOX
bidrager hovedsageligt til helbredsskader på land i form af skadelige
sekundære fine partikler, dannet
via atmosfærekemiske reaktioner
mellem NOX og andre forureningskomponenter (primært ammoniak).
Endelig kan NOX afsættes i næringsfattige økosystemer, hvor kvælstof
vil virke som gødning og derved
ødelægge de unikke næringsfattige
økosystemer, der er hjemsted for en
lang række af planetens sjældne dyr
og planter.
Partikler
Udledningen af fine partikler fra
skibsfart i farvandene omkring
Danmark svarer til ca. 15 procent af
udledningen forårsaget af danske
landbaserede kilder. Udledningen er
ikke reguleret af IMO.
Partikler inddeles efter størrelse.
Fine partikler (PM2,5) er partikler
med en diameter under 2,5 mikrometer. De måles i partikelmasse pr.
volumen luft, typisk i mikrogram pr.
m³. De har en lang levetid og spredes over store afstande.
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Ultrafine partikler (PM0,1) er partikler
med en diameter under 0,1 mikrometer (100 nanometer). De måles
i antal partikler pr. volumen luft,
typisk i antal pr. cm³. De har kort
levetid og spredes lokalt.
Både fine og ultrafine partikler udledes direkte fra skibsmotorer som
primære partikler, der ofte har et
højt indhold af sod (black carbon).
Derudover dannes sekundære fine
partikler i atmosfæren ved kondensering og kemiske reaktioner mellem
gasser f.eks. SO2, NOX og ammoniak
(se ovenfor).
Partikler øger risikoen for bl.a. kræft,
hjertekarsygdomme, blodpropper,
luftvejslidelser og derved for tidlig
død. Da fine partikler spredes over
store afstande, bidrager disse til
helbredsskader, både når de udledes
på havet og i havneområder. Ultrafine partikler er derimod primært
et problem ved udledning i havneområder, da denne type forurening
alene spredes lokalt.
Den del af de fine partikler, der består af black carbon (sod), har vist

sig at bidrage væsentligt til global
opvarmning. Dels fordi partiklerne
absorberer lys og opvarmer atmosfæren ligesom drivhusgasser,
men også fordi partiklerne transporteres til - og afsættes på - isen
i Arktis. Her absorberer de sollys
og opvarmer isen og accelererer
afsmeltningen, hvorved den globale
opvarmning forstærkes. De fleste
nyere undersøgelser viser, at black
carbon er den næst-vigtigste årsag
til arktisk opvarmning og is-afsmeltning efter CO2. Jo tættere på isen
black carbon udledes, desto større
andel afsættes på isen. I det arktiske
område er skibsfart største regionale kilde til udledning af black carbon,
men skibsfart bidrager dog kun
begrænset til den mængde black
carbon, der afsættes på isen, da hovedparten fortsat er langtransporteret fra brændeovne, dieseltrafik
og kraftværker m.v. Temperaturen i
Arktis stiger med godt dobbelt hastighed sammenholdt med resten af
kloden og havisens udstrækning er
i disse år rekordlav. Dette har åbnet
mulighed for, at skibe skyder genvej
gennem Arktis, hvilket øger udledningen af black carbon tæt på isen
DET ØKOLOGISKE RÅD

og yderligere accelererer afsmeltningen. Der er derfor akut behov
for regulering af skibes udledning af
black carbon i Arktis.
Ultrafine partikler fra krydstogtskibe og færger i havne kan være
et særligt problem både i forhold
til arbejdsmiljø for havnearbejdere

og for befolkningen i tætliggende
beboelses- og opholdsområder. Skibene lægger nemlig ofte til tæt ved
større byer og udleder store mængder ultrafine partikler. For færger er
det særligt de hyppige afgange og
ankomster, der bidrager markant til
forureningen, hvorimod krydstogtskibene er store energikrævende
hoteller, der ofte ligger længe til kaj,
mens de producerer energi (el og
varme) med deres egne forurenende motorer og brændstof. Samtidig
stiger krydstogtturismen voldsomt
disse år i samme takt, som mange
havne i stigende omfang udbygges
med nye beboelses- og opholdsområder. Lokal luftforurening fra færger
og krydstogtskibe ved kaj kan undgås, hvis skibene bruger landstrøm,
frem for deres egne motorer.
I figur 3 ses luftkvalitetsmålinger
af ultrafine partikler fra et krydstogtskib ved Oceankaj både tæt
ved skibet (15-20 m fra skibet) og
50-100 m i vindretningen fra skibet,
målt med P-Traks fra TSI.

Af figur 3 ses, at der ikke måles
under 20.000 partikler pr. cm³, og
at den gennemsnitlige forurening
er ca. 50.000 partikler pr. cm³ både
tæt på skibet og 50-100 m i vindretningen fra skibet. Til sammenligning
er partikelniveauet på kajpladsen
typisk ca. 2.000 partikler pr. cm³,
når der ikke er krydstogtskibe i havneområdet. Et gennemsnitligt forureningsniveau på omkring 35.000
partikler pr. cm³ svarer til forureningsniveauet tæt på Københavns
mest forurenede veje i myldretiden
på en vindstille dag. Når der måles
samme høje koncentrationer 50-100
m fra skibet under forholdsvis kraftig vind (4-4,5 m/s i målehøjde) viser
det, at forureningsfanen fra skibet er
meget kraftig og kan forurene havneområdet. Til sammenligning kan
nævnes, at luftforureningen med
ultrafine partikler fra vejtrafikken 50100 m fra landets mest forurenede
veje næppe ville være målbar ved
en lokal vindhastighed på 4-4,5 m/s
grundet fortynding.

Figur 3: Luftforurening med ultrafine partikler fra krydstogtskibe ved Oceankaj i København
Partikler pr. cm³
180.000

Afgang

160.000

Lokal vindhastighed ved kaj:
4 - 4,5 m/s

140.000
Ved skib

120.000

50-100 m i
vindretningen

100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
16:07
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17:05

17:34

18:02
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Tabel 2: Emissioner fra skibsfart sammenholdt med danske kilder i 2018

SO₂

NOX

Fine
partikler

Skibsfart på den nordlige halvkugle

1.500.000

3.355.000

240.000

Skibsfart i Nordsøen og Østersøen

29.000

955.000

13.000

Skibsfart i farvande omkring Danmark

6.000

173.000

2.500

Landbaserede danske kilder

10.000

114.000

20.000

Udledninger i ton

Kilde: Beregnet ud fra data fra DCE ved Aarhus Universitet.

Tabel 3: Helbredsskader grundet luftforurening fra skibsfart i 2018
Skibsfart på den nordlige halvkugle

Skibsfart i Nordsøen og Østersøen

Danmark

Europa

Danmark

Europa

4.600

570.000

3.500

140.000

Luftvejslidelser

280.000

32.000.000

225.000

7.900.000

Sygedage

430.000

50.000.000

350.000

12.600.000

Tabte leveår

Kilde: Beregnet ud fra data fra DCE ved Aarhus Universitet.

I tabel 2 er vist udledningen af SO2,
NOX og fine partikler fra den totale internationale skibsfart på den
nordlige halvkugle og skibsfarten i
Nordsøen og Østersøen. Desuden
er vist udledningen fra skibsfart i
farvandene omkring Danmark og fra
danske landbaserede kilder.
Af tabel 2 ses, at forureningen med
SO2 og partikler fra skibsfarten på
den nordlige halvkugle i runde tal
er hhv. 50 og 20 gange større end
i Nordsøen og Østersøen, mens
forureningen med NOX kun er ca. 3,5
gange større. Dette skyldes et lavere
svovlindhold i fuelolien i SECA i
Nordsøen og Østersøen, hvilket
også reducerer partikeludledningen. Endelig ses, at forureningen
med NOX fra skibsfarten i farvande
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omkring Danmark overstiger forureningen fra de danske landbaserede
kilder.
I tabel 3 er helbredsskaderne fra udledningen af SO2, NOX og fine partikler fra skibsfarten på den nordlige
halvkugle og i Nordsøen og Østersøen vist for Danmark og Europa.
Helbredsskaderne er estimeret ud
fra viden om, hvor forureningen
udledes, spredning og omdannelse
af forureningen i atmosfæren, dosis-respons sammenhænge mellem
luftforurening og helbredsskader
samt viden om, hvor store befolkningsgrupper, der udsættes for
forureningen.
Af tabel 3 ses, at forureningen fra
skibsfarten på den nordlige halv-

kugle er skyld i ca. 4 gange så store
helbredsskader i Europa som forureningen i Nordsøen og Østersøen.
I Danmark er det derimod 80-90
procent af helbredsskaderne fra
skibsfartens forurening, der skyldes
udledninger i Østersøen og Nordsøen. Dette viser, at til trods for SECA,
der omfatter alle farvande omkring
Danmark, giver forureningen fra
skibsfart i disse farvande fortsat
store helbredsskader.
I tabel 4 er de samfundsøkonomiske
omkostninger som følge af helbredsskader fra skibsfartens luftforurening skønnet for Europa både for
skibsfarten på den nordlige halvkugle og for skibsfarten i Nordsøen og
Østersøen.

DET ØKOLOGISKE RÅD

Tabel 4: Helbredsomkostninger i Europa grundet luftforurening fra skibsfart i 2018
Helbredsomkostninger i Europa (mia. kr.)
SO2

NOX

Fine partikler

I alt

Skibsfart på den nordlige halvkugle

150

270

40

460

Skibsfart i Nordsøen og Østersøen

3

124

4

130

Kilde: Beregnet ud fra data fra DCE ved Aarhus Universitet.

Af tabel 4 ses, at helbredsskader fra
skibsfartens luftforurening på den
nordlige halvkugle giver en årlig
samfundsøkonomisk omkostning på
små 500 milliarder kr. i Europa. NOX
er den største samlede omkostning særlig i Nordsøen og Østersøen, hvor
NOX udgør 95 procent af de samlede
omkostninger relateret til skibsfartens luftforurening. Dette skyldes, at
svovlindholdet i fuelolien er væsentlig lavere i Østersøen og store dele af
Nordsøen som følge af SECA.
I Danmark er den samfundsøkonomiske omkostning fra skibsfartens
luftforurening på den nordlige
halvkugle omkring 4 milliarder kr. årligt, hvoraf omkring 80-90 procent
skyldes skibsfarten i Nordsøen og
Østersøen. Til sammenligning løber
forureningen fra Danmarks samlede
landbaserede forureningskilder op i
omkostninger på omkring 8 mia. kr
årligt. Luftforureningen fra skibsfart
forårsager derved helbredsskader
og samfundsøkonomiske omkostninger i Danmark, der er godt halvt
så store som alle danske landbaserede forureningskilder. Helbredsskader
fra ultrafine partikler indgår dog ikke
i disse estimater.

RENERE SKIBSFART
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Klimaduks og miljøsynder
Gods fragtet med tog udleder 2-7
gange mere CO2 pr. ton transporteret gods, mens godstransport fragtet med lastbil udleder 5-15 gange
mere CO2 end gods fragtet med
skib. I forhold til global opvarmning
er skibsfart altså en favorabel transportform. Men da skibsfart samtidig
udleder flere hundrede gange mere
SO2 og over 50 gange flere partikler end moderne lastbiler pr. ton
transporteret gods, så er skibsfart
samtidig et alvorligt miljøproblem.
Set i et snævert luftforureningsperspektiv er skibsfarten derfor ikke en
oplagt transportform på nuværende tidspunkt. Imidlertid indebærer
skibsfarten en række andre fordele
sammenholdt med landtransport i
form af mindre støjbelastning, færre
trafikulykker, billig infrastruktur m.v.
Omvendt ville en stor del af transporten slet ikke ske, hvis der ikke
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var billig skibsfart til rådighed. Så
ville nogle varer f.eks. blive forarbejdet tættere på produktionsstedet.
Derved giver det ikke altid mening
blot at sammenligne med alternative
transportmidler. Ingen transport er
alt andet lige at foretrække ud fra
en snæver miljømæssig synsvinkel.
Omvendt kan international skibstransport også være en forudsætning for udvikling og en mere jævn
ressourcefordeling.
Alle nye lastbiler i den moderne del
af verden bruger svovlfattigt brændsel, der indeholder ca. 100 gange
mindre svovl end det skibene bruger
i SECA og 2.500 gange mindre svovl
end det skibe bruger udenfor SECA.
Samtidig er der krav om effektiv
NOX-fjernelse og partikelfiltre på
nye lastbiler. Skibsfarten favoriseres
således konkurrencemæssigt på
bekostning af landtransporten.

Løsningen er ikke at standse den
globale handel. Man kan forsøge at
begrænse transport, men først og
fremmest skal luftforureningen fra
skibsfart reduceres, så denne bliver
fremtidens miljørigtige transport.
Dette kræver en målrettet indsats
både teknisk og politisk. Heldigvis er
der udviklet en lang række tekniske
løsninger, der kan minimere skibsfartens forurening. De fleste tekniske
løsninger til skibsfarten har meget
lavere reduktionsomkostninger end
yderligere reduktioner fra landbaserede forureningskilder. Det skyldes,
at der allerede er gjort en væsentlig
renseindsats på land i store dele af
verden, mens der kun er gjort lidt
ved skibsfartens luftforurening. Da
de tekniske løsninger er klar, så skyldes den relativ høje forurening fra
skibsfart således primært manglende politiske beslutninger.
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TEKNISKE
LØSNINGER
Der eksisterer en række tekniske
løsninger, som effektivt kan nedbringe udledningen af CO2, SO2, NOX
og partikler fra skibsfart. Som det
fremgår nedenfor kan en kombination af løsninger på kort sigt
reducere CO2-udledningen markant
og forureningen med SO2, NOX og
partikler over 90 procent pr. ton last.
På længere sigt kan nye skibe og
renere brændstoffer give væsentlig
større reduktioner.
Reduktionsomkostningerne for
tekniske løsninger er ofte mange
gange lavere end helbredsskaderne
ved forureningen. Derved er mange løsninger særdeles favorable
samfundsøkonomisk, da samfundet
sparer (tjener) mange millioner kr.
for hver gang, der blot investeres en
million kr. i rensning. Eksempelvis
kan nævnes, at svovlkravene i SECA
har en reduktionsomkostning på ca.
25 kr. pr. kg SO2 grundet dyrere fuelolie, mens de undgåede helbredsskader (samfundets fortjeneste) er
ca. 110 kr., når der udledes et kg SO2
mindre, dvs. fortjenesten er 4-5 gange større end omkostningerne. Dertil
kommer automatisk en markant
partikelreduktion. For 2020-kravet
udenfor SECA forventes en reduktionsomkostning på 12,5 kr. pr. kg SO2,
mens de sparede helbredsskader er
100 kr. pr. kg. For NOX er en reduktionsomkostning mellem 1 og 15 kr.
(afhængig af skibstype og renseteknologi) pr. kg NOX, hvorimod de
sparede helbredsskader er 80-130
kr. pr. kg NOX.
RENERE SKIBSFART

Helt overordnet er der fire
typer tekniske løsninger:
1. 	Skibenes brændstofforbrug
kan reduceres.
2. 	Skibene kan sejle på renere
brændstof.
3. 	Skibsmotorens forurening
kan reduceres.
4. Skibenes røggas kan renses.

Uden regulering har rederne imidlertid intet incitament til at forurene
mindre, da forureningens helbredsog naturskader betales af samfundet og er usynlige for rederne.
Derfor skal forureningen reguleres,
hvis helbreds- og miljøgevinsterne
skal realiseres.

Nogle løsninger kan uden videre
kombineres, men reduktionerne er
ikke nødvendigvis additive. Samtidig
er det ikke alle løsninger, der kan
anvendes på alle typer skibe. De
største reduktioner kan opnås på
nye skibe.

Helt overordnet er der fire typer
tekniske løsninger:
1. 	Skibenes brændstofforbrug kan
reduceres.
2. 	Skibene kan sejle på renere
brændstof.
3. 	Skibsmotorens forurening kan
reduceres.
4. Skibenes røggas kan renses.
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at nedsat hastighed vil kræve flere
skibe, hvis transportkapaciteten
skal opretholdes, da transporttiden
mellem havnene øges. Reduceret
hastighed øger desuden fleksibiliteten, da hastigheden kan øges
ved uforudsete forsinkelser. Derved
øges sandsynligheden for rettidig ankomst. Ligeledes vil nedsat
hastighed øge efterspørgslen efter
skibe for at opretholde transportkapaciteten, hvilket kan aflive noget
af den eksisterende overkapacitet i
branchen og få fragtraterne op på
et økonomisk bæredygtigt niveau.
Dette vil muliggøre investeringer i
renseteknologi og nye, bedre skibe.
På længere sigt vil større skibe med
bedre motorer og mere energioptimalt design yderligere reducere
brændstofforbruget, dog slet ikke
nok til at kompensere for et øget
brændstofforbrug som følge af stigende skibsfart.

Reduceret brændstofforbrug
Brændstofforbruget kan reduceres
direkte gennem en række operationelle tiltag. Herunder endnu bedre
kapacitetsudnyttelse og logistik
(ruteoptimering), kombineret med
bedre vedligeholdelse af skrog,
skrue(r) og motorer samt optimal
sejlads i forhold til vejr og skibets
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fysiske karakteristika. Samtidig kan
rettidig ankomst forhindre, at skibet
skal vente (i tomgang) på havneadgang. Endelig har skibets hastighed
stor betydning for brændstofforbruget. Ved at nedsætte hastigheden
(slow steaming) kan spares store
mængder brændstof. Helt op til
20-25 procent netto på trods af,

I den ideelle verden udnyttes potentialerne ved operationelle tiltag i et
omfang, der modsvarer de økonomiske gevinster ved de tilknyttede
brændstofbesparelser. Hvis prisen
på fuelolie stiger, så vokser besparelsen, og potentialerne ved de
operationelle tiltag realiseres i større
omfang. I perioder med relativt høje
priser på fuelolie er der da også
sket en hastighedsreduktion, men
generelt udnyttes de rentable operationelle tiltag ikke fuldt ud grundet
forskellige markedsforstyrrelser.
DET ØKOLOGISKE RÅD

Der er en række muligheder for at
nedbringe brændstofforbruget.
Kilde: FORCE Technology

Ved at minimere skrogets vand-,
bølge- og vindmodstand via design,
dimensionering, nye typer maling og
ved at blæse luftbobler under skroget
(air lubrication) kan yderligere opnås
reduktioner. De nævnte tiltag kan
kombineres med at optimere motoren
f.eks. waste heat recovery (WHR) og
skruen/styrefinnen (optimalt design) i
forhold til det konkrete skib.
Dertil kommer en række nye muligheder, hvoraf flere de senere år
har bevæget sig fra forsøgsstadiet
til praktisk anvendelse, f.eks. skibsdrager, skibssejl til større fragtskibe,
Fletner Rotors, solceller m.v.

RENERE SKIBSFART

Som konkret eksempel har
virksomheden Silverstream
Technologies udviklet og
patenteret et air lubrication
system, der kan installeres på
mange typer skibe og i verificeringstests har det sparet op til
10 procent brændstof.
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Renere brændstof
Ved at anvende renere brændstoffer
kan forureningen reduceres markant. Det drejer sig både om velkendte brændstoffer som flydende
naturgas (LNG) og let fuelolie med
0,1 procent svovl; men også andre
energiformer så som elektricitet
(særligt færger og krydstogtskibe i
havn) og på sigt brændstoffer som
vejdiesel, hydrogen, metanol, biobrændstoffer m.v.
Miljøgevinsten ved de enkelte
brændstoffer afhænger af en lang
række faktorer, bl.a. om man alene
ser på udledningen fra skibet eller
anlægger et livscyklusperspektiv,
hvor produktion af brændstoffet
også tages i betragtning. Her er der
selvsagt stor forskel på naturgas

og biogas, og på om elektricitet og
brint er genereret ud fra kul- eller
vindkraft, om biobrændstoffer er lavet ud fra fødevarer eller affald m.v.
Desuden kan udslip af uforbrændt
metan gennem motoren have meget
stor betydning for klimabelastningen, da metan er 25 gange kraftigere (100 årig tidshorisont) som
drivhusgas end CO2. Samtidig kan
støttebrændsler (hvis det ikke er en
ren gasmotor) reducere potentialerne. Endelig kan det gøre stor forskel,
om brændstoffet anvendes i 2-takts
eller 4-takts motorer.
I tabel 5 er vist forureningsreduktioner alene fra skibets skorsten ved
brug af LNG, let fuelolie og elektricitet (færger og krydstogtskibe i
havn) sammenholdt med traditionel

tung fuelolie med ca. 2,5 procent
svovl. Det er antaget, at udslippet af
uforbrændt metan igennem skorstenen er elimineret. Udledningen fra
LNG afhænger af motorteknologi.
De laveste udslip opnås for rene
gasmotorer. Det skal understreges,
at der hersker stor uenighed om
reduktionernes præcise størrelse.
Let fuelolie er i dag et krav i SECA.
Fra 2020 træder et globalt krav
om max. 0,5 procent svovl i kraft
udenfor SECA (se side 21), hvilket
reducerer skibsfartens helbredsog naturskader markant. Som det
fremgår af tabel 5 vil dette dog ikke
give en markant reduktion i NOX-udledningen, der er den absolut mest
helbredsskadelige luftforurening fra
skibsfart (jf. tabel 4 side 11).

Tabel 5: Forureningsreduktioner fra skibets skorsten ved brug af alternative brændstoffer (i procent)

Naturgas (LNG)

Motor

CO2

2-takt

20-25

4-takt

20-25

SO2

NOX

Partikler

1)

> 90 2)

> 20

40-95 2)

1)

> 90

50-90

40-95 2)

2)

Let fuelolie, SECA (0,1 % svovl)

0

95

5-10

33-85

Fuelolie, global 2020 (0,5 % svovl)

0

80

< 10

?

Elektricitet (færger & krydstogt) 3)

100

100

100

100

1) Antaget at udslippet af uforbrændt metan er elimineret.
2) 	Afhængig af svovlindholdet og støttebrændsel/smøreolie.
3) I EU hvor CO2, SO2, NOX og fine partikler fra kraftværker er kvotebelagt.
? 	Angiver at det afhænger af, hvilket brændstof, der anvendes til at opfylde 2020-kravet om max. 0,5 procent
svovl.
Kilde: Udregnet efter oplysninger fra DCE ved Aarhus Universitet, MAN Diesel & Turbo og Clipper Ferries.
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CO2- og NOX-udslippet kan nedbringes
markant gennem større og mere
effektive motorer.

Kilde: MAN Diesel & Turbo

Renere brændstof har også en række andre fordele. Flydende gas og el
eliminerer risikoen for oliespild (bort
set fra støttebrændsel/smøreolie og
last i olietankere). Let fuelolie reducerer risikoen for langtidseffekter
af oliespild. Dette er særlig vigtigt i
Arktis, hvor der ikke umiddelbart er
mulighed for oprydning efter oliespild, og olieforurening nedbrydes
langsomt under de lave temperaturer og har ødelæggende virkning for
områdets unikke og følsomme økosystemer. Endelig vil let fuelolie lette
drift af partikelfiltre til skibe, hvilket
næsten kan eliminere udledningen
af black carbon fra skibsfart.
RENERE SKIBSFART

Bedre motorteknologi
De sidste 50 år er forbruget af
fuelolie pr. container pr. sømil
reduceret over 80 procent gennem udvikling af større motorer (til
fortsat større skibe) med stigende
effektivitet. Denne udvikling vil til
en vis grad fortsætte, dog i et mere
afdæmpet tempo efterhånden som
de ældre og mindre skibe udskiftes
med nye og større. Optimeringen
af motorerne fortsætter bl.a. ved
udvikling af systemer til udnyttelse
af spildvarmen (WHR). Samtidig er
udviklet en lav-NOX ventil til 2-takts
motorer, der uden at øge brænd-

stofforbruget reducerer motorernes
NOX-udledning med 10-20 procent
og samtidig giver reduktion i partikeludledningen.
Exhaust Gas Recirculation (EGR),
hvor noget af røggassen recirkuleres igennem motoren har vist sig
at være en effektiv metode til at
reducere NOX-udledningen. EGR
kan reducere NOX-udledningen
fra 2-takts motorer med over 80
procent. Reduktionen ved EGR på
4-takts motorer er godt det halve.
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Røggasrensning
Røggassen fra skibe kan renses for
SO2 i en scrubber, hvor SO2 vaskes
ud af røggassen ved hjælp af havvand. I scrubberen omdannes SO2
til harmløst sulfat, som kan udledes
med scrubbervandet på åbent hav.
Scrubbervandet indeholder dog
også en lang række giftige tjærestoffer og må derfor ikke udledes i
kystnære områder, hvor det opsamles og recirkuleres (tilsat natriumhydroxid). En scrubber fjerner, ifølge
Alfa Laval Aalborg, over 95 procent
SO2 og normalt 50-60 procent af
partiklerne i røggassen. DFDS ser
samme renseresultater fra deres
scrubbere i drift. Nogle scrubbere
har i test vist fjernelsesrater på 70-80
procent partikler (Venturi scrubber).
Det er dog ikke dokumenteret, om
scrubberne primært fjerner uorganiske partikler, eller i hvilken grad
de også fjerner sodpartiklerne. En
scrubber kan derved give samme
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Udslippet af SO2 og partikler
kan fjernes effektivt i
scrubbere.
Kilde: Alfa Laval Aalborg

SO2-reduktion som let fuelolie og op- derved rent teknisk og juridisk som
et alternativ til let fuelolie. Potentialet
fylde kravet i SECA og 2020-kravet
for scrubberteknologien vil afhænge
om 0,5 procent svovl. Den fungerer
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NOX kan fjernes effektivt
i SCR-systemer.
Kilde: DANSK TEKNOLOGI

af prisudviklingen på fuelolie. Både
DFDS og Royal Arctic Line har valgt
scrubberteknologien, mens Mærsk
Line har valgt let fuelolie.
For 4-takts motorer er selective
catalytic reduction (SCR) en af de
mest lovende teknologier til fjernelse af NOX. I SCR-systemer doseres
automatisk en nøje afmålt mængde
urea til røggassen. Ammoniak frigives fra urea ved høje temperaturer
og reagerer med NOX i røggassen,
hvorved NOX og ammoniak omdannes til uskadelig frit kvælstof (N₂) og
vanddamp. SCR-systemer til skibe
kan fjerne over 90 procent NOX i
røggassen ved høje temperaturer
(over 300 grader). Er temperaturen
lavere kan ammoniak doseres som
ren gas, hvorved der kan opretholdes høj effektivitet ned til 180 grader. Nogle undersøgelser viser også
partikelfjernelse ved SCR. Endelig
kan SCR-systemer have en markant
støjdæmpende effekt. Der eksisterer
i dag gode fuldskalaerfaringer med
SCR systemer på 4-takts motorer.
SCR-systemer er ligeledes en effektiv løsning til 2-takts motorer.
Røggassen fra skibe kan renses for
partikler i partikelfiltre, som det også
kendes fra dieselbiler. Her frafiltreres
RENERE SKIBSFART

partikler ved en fysisk filterproces i
et lukket partikelfilter. Via elektrisk
regenerering (kontrolleret partikelafbrænding i filteret) omdannes partiklerne til CO2 og vanddamp. Et lavt
svovlindhold i fuelolien reducerer
askedannelsen og letter filtreringsprocessen. Forsøg i fuldskala med

partikelfiltre på Ærøfærgen udført
af Dinex A/S har vist 90 % partikelfjernelse for både fine og ultrafine
partikler. Endelig kan partikler fjernes meget effektivt i en tørscrubber.
CCR Denmark har ved fuldskalaforsøg påvist 99,8 procent fjernelse af
ultrafine partikler i en tørscrubber.

Partikler kan fjernes
effektivt i filtre.
Kilde: Dinex A/S.
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Kombination af tiltag
Mange af de tekniske løsninger kan
kombineres på skibe, ligesom det
gøres på nyere lastbiler og busser,
der i den moderne del af verden
bruger afsvovlet brændstof (max.

0,001 % svovl), EGR kombineret
med SCR samt lukkede partikelfiltre
for at leve op til miljølovgivningen.
Ved at kombinere løsninger kan
forureningen fra skibsfart ligeledes
reduceres markant (Tabel 6).

Tabel 6: Reduktion fra kombinerede løsninger i forhold til et traditionelt containerskib (i procent)

LNG

LNG + WHR

LNG + WHR
+ EGR

CO₂-reduktion

20-25

30

30

SO₂-reduktion

> 90

> 95

> 95

NOX-reduktion

> 20

> 25

> 90

Partikelreduktion

> 40

> 45

> 60

LNG: Flydende naturgas. WHR: Waste heat recovery. EGR: Exhaust gas recirculation.
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REGULERING

da øget skibsfart i perioden trækker i modsat retning. Men over 90
procent reduktion i svovludledningen viser, at SECA-områderne er en
tydelig succes, og udstiller i endnu
højere grad skibenes NOX-forurening
som det store tilbageværende problem, der nu er ansvarlig for 95 procent af de samlede helbredsskader
fra skibe i Nordsøen og Østersøen.

Som tidligere nævnt besluttes globale miljøregler for skibsfarten af IMO.

med lavt svovlindhold f.eks. LNG
eller LBG (Flydende biogas).

Svovlregulering
I tabel 7 er vist IMO-reguleringen
af fueloliens svovlindhold. Som
alternativ til et lavere svovlindhold i
fuelolien kan skibene vælge at rense
røggassen for SO2 i en scrubber eller
anvende helt andre typer brændstof

Farvandene omkring Danmark er
SECA-områder. Fra 2006 til 2015
forventes svovlforureningen i farvandene omkring Danmark derfor
nedbragt med 93 procent. Faldet er
procentvis lidt mindre end reduktionen i svovlindholdet (96 procent),

I figur 4 er estimeret SO2-koncentrationen i Danmark i 2007 og 2020.
Det ses, at skibsfarten har helt
afgørende betydning for SO2-koncentrationen i 2007, hvorimod forureningen er næste usynlig i 2020 til
trods for stigende skibsfart mellem
2007 og 2020.

Tabel 7: Regulering af svovlindhold i skibes fuelolie (maximalt svovlindhold i procent)

Svovlindhold

RENERE SKIBSFART

2007

2010

2012

2015

2020

Non-SECA (Verdenshave)

4,5

-

3,5

-

0,5

SECA

1,5

1

-

0,1

-
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Figur 4: SO2-koncentrationen (µg/m³) i Danmark i 2007 og 2020
2,50 <
2,25 – 2,50
2,00 – 2,25
1,75 – 2,00
1,50 – 1,75
1,25 – 1,50
1,00 – 1,25
0,75 – 1,00
0,50 – 0,75
<		0,50

Kilde: DCE ved Aarhus Universitet.

Figur 5: Regulering af NOX fra skibsfart
Tier I: 	Skibsmotorer (over 130 kW)
installeret på et skib bygget efter
1. Januar 2000.
Tier II:	Skibsmotorer (over 130 kW)
installeret på et skib bygget efter
1. januar 2011.
Tier III:	Skibsmotorer (over 130 kW)
installeret på et skib bygget efter
det år NECA trådte i kraft. Gælder
kun i de såkaldte NECA-områder
(NOX Emission Control Areas).

g/kWt
18
16

TIER I

Tier I
Tier II
TIER III
Tier III
TIER II

14
12
10
8
6
4
2
0
0

500

1.000

1.500

Det estimerede fald i svovlkoncentrationen fra figur 4 underbygges af de danske målestationer,
der måler en halvering af luftens
svovlkoncentration på land efter
skærpelsen af SECA-kravet i 2015.
Faldet underbygger, at skibsfartens
luftforurening spredes til land og
har stor indflydelse på den luftkvalitet, som befolkningen indånder og
derved folkesundheden. Ud over det
Nordeuropæiske SECA i Østersøen
og dele af Nordsøen er etableret to
SECA i Nordamerika/USA.
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2.000

2.500 RPM

Kilde: International Maritime Organisation

NOX-regulering
I figur 5 ses den globale reguleringen af NOX-udledningen fra skibe.
NOX-reduktionen på 80 procent for
Tier III kan ud over EGR og SCR opfyldes for nogle motorer med LNG.
Selv om NOX giver de største totale
helbredsskader (jf. tabel 4 side 11),
så er det kun for nye skibe (bygget
efter NECA trådte i kraft) og kun
i NECA, der stilles krav om væsentlige NOX-reduktioner (Tier III).
I øjeblikket er etableret et NECA i

Nordamerika/USA. Det nuværende SECA i Nordsøen og Østersøen
udvides til NECA fra 2021, hvorefter
Tier III vil gælde for nye skibe i danske farvande. Men så snart skibene
forlader NECA skal de udelukkende
opfylde Tier II og kan geare kraftigt
ned for NOX-fjernelsen. Endelig skal
skibsmotorer bygget mellem 1990
og 2000 opgraderes til Tier I, hvis
teknologien vurderes tilgængelig.
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Figur 6: NO2-koncentration (µg/m³) i Danmark i 2007 og 2020
		 > 10.00
9.00 – 10.00
8.00 – 9.00
7.00 – 8.00
6.00 – 7.00
5.00 – 6.00
4.00 – 5.00
3.00 – 4.00
2.00 – 3.00
<		2.00

Kilde: DCE ved Aarhus Universitet.

Bemærk, at det er alderen og motorens energiforbrug, der afgør, hvor
meget skibet må forurene. Gamle
skibe og mindre skibe må således
forurene mere end nye og store
skibe. Dette motiverer til at fastholde gamle små skibe, som forurener
mere end nye store skibe, hvor der
skal investeres i miljøteknologi for at
opfylde miljøkravene.

NOX-udledningen i farvandene i
NECA med ca. 66 procent i forhold
til baseline sammenholdt med omkring 20 procents reduktion uden
NECA.
Endelig reduceres partikelforureningen markant som effekt af svovlog NOX-kravene. Dette gælder både

partikelforureningen direkte fra motoren (herunder black carbon) og de
sekundære partikler, der dannes via
atmosfærekemiske reaktioner. Men
der er fortsat ikke besluttet direkte
regulering af partikelforureningen –
hverken i de klimafølsomme arktiske
områder eller i storbyernes havne.

I figur 6 er estimeret NO₂-koncentrationen (indikator for NOX-forureningen) i Danmark i 2007 og 2020.
I perioden forventes en mindre
stigning i NOX-udledningen i farvandene omkring Danmark grundet
øget skibsfart. Koncentrationen
af NO₂ vil dog alligevel falde markant, men dette skyldes primært
et væsentligt fald i landbaserede
emissioner som følge af strammere
EU-regulering. NOX-reguleringen af
skibsfarten har dog positiv effekt, da
skibenes NOX-udledning uden regulering ville være steget 10-15 procent
fra 2007 til 2020, men stigningen
holdes nede på 2,5 procent grundet reguleringen. I 2040 forventes
det kommende NECA i Nordsøen
og Østersøen at have reduceret
RENERE SKIBSFART
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CO2-regulering
IMO regulerer CO2-udledningen fra
nye skibe via EEDI (Energy Efficiency Design Index), som er obligatorisk for alle nye skibe bygget efter
1. januar 2013. EEDI fremmer mere
energieffektive skibe ved at kræve
øget energieffektivitet for forskellige
skibstyper og størrelser sammenholdt med et referenceniveau. Det
måles i gram CO2 pr. transportarbejde (kapacitets-mil) og beregnes ud
fra en lang række parametre: Skibstype og design, brændstof, motortype og størrelse, skruer m.v. Ved at
stramme kravet hvert femte år bliver
nye skibe fortsat mere energieffektive. Der er alene tale om krav til
skibenes præstationsevne og ikke til
de teknologier, der anvendes for at
opfylde kravet. Derved har skibsdesignere og skibsbyggere frie hænder
til at vælge de mest effektive løsninger og samtidig motiveres der til

udvikling af endnu bedre løsninger.
Over 85 procent af CO2-udledningen
fra skibsfart kommer fra skibstyper,
hvor nye skibe nu er omfattet af
EEDI. Men da skibe typisk har en
levetid på 25-30 år, vil EEDI først få
effekt på CO2-udledningen på længere sigt. I tabel 8 ses EEDI-kravene
for forskellige skibstyper.

IMO har ligeledes besluttet Ship
Energy Efficiency Management Plan
(SEEMP) som et værktøj til operationelle procedurer, der reducerer
skibes brændstofforbrug og derved
CO2-udledningen. SEEMP kan både
anvendes for nye og eksisterende
skibe og tager udgangspunkt i best
practice i forhold til energieffektiv
drift af skibet. Dette kan med fordel
kombineres med Energy Efficiency
Operational Indicator (EEOI), der er
et overvågningsværktøj, som tillader

at følge brændstofeffektiviteten ved
forskellige operationelle ændringer.
IMO har udviklet undervisningsmoduler i SEEMP.
Det forventes, at EEDI/SEEMP i
2050 har skåret helt op til ca. 1.000
millioner ton (30-40 procent) af
skibsfartens CO2-udledning, sammenholdt med en baseline uden
CO2-reduktioner. Ud over EEDI/
SEEMP har IMO igangsat et større
arbejde med yderligere CO2-reduktioner fra skibsfart, der skal føre til
beslutning af en helt ny klimastrategi, som vil anvise CO2-reduktioner
på kort, længere og lang sigt. Ud
over CO2-reduktionerne vil brændstofbesparelser (afbrænding af
mindre fuelolie) alt andet lige også
reducere luftforureningen med SO2,
NOX og partikler.

Tabel 8: EEDI-krav (reduktioner i procent) for forskellige skibstyper bygget forskellige år

Bulk carriers

Størrelse (Dwt)

Reduktion 2015-19

Reduktion 2020-24

Reduktion 2025 - …

> 20.000
10-20.000

10

20

30

0-10 1)

0-20 1)

0-30 1)

20

30

1)

0-20 1)

0-30 1)

> 20.000

10

20

30

4-20.000

0-10 1)

0-20 1)

0-30 1)

Containerskib

> 15.000
10-15.000

10

20

30

0-10

Fragtskib u. køl

> 15.000
3-15.000

10

15

30

0-10 1)

0-15 1)

0-30 1)

Fragtskib m. køl

> 5.000
3-5.000

0-10

Gas tankskib

Tankskib

Kombineret fragtskib

> 10.000

10

2-10.000

0-10

> 20.000
4-20.000

1)

10

15
1)

10
0-10

0-20

1)

0-15

30
1

20
1)

0-20

0-30 1)

0-30 1)
30

1)

0-30 1)

Dwt: Dead weight tonnage.
1) Reduktionsfaktoren er lineær i intervallet (størst for store skibe og mindst for små).
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Tabel 9: Estimeret udledning af forureningen fra skibsfart i farvandene omkring Danmark.

CO2

SO2

NOX

Primære partikler

2011 (tons)

7.850.000

41.000

173.250

4.000

2020 (tons)

9.250.000

6.000

177.600

2.650

Ændring i %

+ 18

-85

+2,5

-34

Kilde: DCE ved Aarhus Universitet.

I tabel 9 er estimeret udledningen
af CO2, SO2, NOX og fine partikler
fra skibsfart i farvandene omkring
Danmark i 2011 og 2020.

Nyere undersøgelser tyder på, at
også fueloliens kvalitet (aromatisk
indhold) er afgørende for partikelformationen og derved udledningen.

CO2- og NOX-udledningen stiger
netto mellem 2011 og 2020 grundet
stigende skibsfart og svag miljøregulering på kort sigt for disse. CO2og NOX-forureningen fra skibsfart vil
således fortsat være de helt store
udfordringer både i og udenfor
NECA. Det mest markante fald ses
for svovl, hvilket giver et direkte
afledt fald i partikeludledningen.
Udenfor SECA vil svovlkravet fra
2020 også give et fald i partikeludledningen. Udledningen af sodpartikler (black carbon) vil dog fortsat
være et problem i arktiske områder
og i storbyernes havneområder.

Selv om IMO-reguleringen er en
skærpelse miljømæssigt og et
stort skridt i den rigtige retning,
så er skibsfarten fortsat underlagt
meget lempeligere krav end den
landbaserede transport. Fuelolien
i SECA-områder må således fortsat indeholde 100 gange så meget
svovl som vejdiesel. Og selv nye
skibe i NECA-områderne (Tier III)
må udlede 5-7 gange mere NOX
pr. kWt motorydelse i forhold til
nye lastbiler, og de udleder over
50 gange flere partikler. Selv den
skrappeste IMO-regulering i SECA
og NECA-områderne sikrer derfor

RENERE SKIBSFART

ikke, at skibsfarten bliver miljørigtig
transport. Resultatet er, at helbredsskaderne fra skibsfartens luftforurening de næste mange år forventes
at være en stor samfundsøkonomisk
byrde; primært grundet en svag
NOX-regulering. Klimamæssigt er
der ligeledes behov for indgreb, da
den besluttede regulering ikke tæmmer CO2-udledningen, så skibsfarten
kan leve op til sin del af Paris-aftalen
om at reducere den menneskeskabte globale opvarmning til et niveau,
så faretruende og irreversible klimaændringer undgås. Der er derfor
akut behov for strengere regulering
af luftforureningen, hvis skibsfarten
skal blive fremtidens miljørigtige
transport i en fortsat mere globaliseret verden.
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HÅNDHÆVELSE

International miljøregulering af
skibsfarten er altså en forudsætning for at høste store samfundsøkonomiske gevinster ved mindre
luftforurening. Regulering er dog
ikke tilstrækkelig i en international
branche, hvor snyd og korruption
er udbredt. Håndhævelse af reguleringen, så den ikke kan omgås
systematisk, er lige så vigtig som

Verdens største
rederier er nu gået
sammen i Trident
Alliance alene med det
formål at få håndhævet
svovlreguleringen

reguleringen selv, hvis de fulde
miljøpotentialer skal realiseres.
Incitamentet til at snyde er nemlig
stort, samtidig med at kontrollen er
beskeden, og bøderne er symbolske
sammenholdt med den økonomiske besparelse ved snyd. Risikoen
er derfor, at redere, der snyder, vil
udkonkurrere lovlydige redere til
direkte skade for miljøet. Endelig
skal snyd undgås, hvis ekstraomkostninger ved miljøregulering skal
kunne viderefaktureres fra rederne
til lastejerne og i sidste ende havne
hos forbrugerne, der ligeledes får
glæde af den renere luft.
Effektiv håndhævelse forebygger
snyd ved at gøre det dyrere at

snyde end at opfylde reglerne. Dette
kræver det rette mix af kontrol og
sanktioner ved snyd. Hvis risikoen
for at blive taget i snyd f.eks. er lav,
så skal de økonomiske sanktioner
være store for at forebygge snyd.
IMO-reguleringen er imidlertid fokuseret på miljøkrav. Håndhævelsen
overlader IMO til de enkelte nationer,
der har meget forskellig interesse
for og prioritering af miljøregulering.
Særlig håndhævelsen af svovlkravene til skibenes fuelolie i SECA og
på globalt plan i 2020 har været
genstand for meget diskussion. I
SECA kan spares op til 1 million kr.
pr. skib (tur-retur fra den Engelske
Kanal til Gdansk) ved at snyde og
sejle på traditionel tung fuelolie med
ca. 2,5 procent svovl i stedet for den
markant dyrere lette fuelolie med
max. 0,1 procent svovl. Derved kan
snydere både tjene flere penge og
tilbyde lavere fragtpriser end de
redere, der opfylder reguleringen.
NOX-kravene i NECA (Tier III) vil give
lignende udfordringer.

Det Økologiske Råd har afholdt flere
store konferencer i København og
Bruxelles om håndhævelse i tæt
samarbejde med Danske Rederier.
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SECA-kravet
For at imødegå udfordringer med
håndhævelse har EU indført fælles havnestatskontrol, hvor skibes
logbøger og brændstofkvitteringer
kontrolleres af havnestaten i 10
procent af alle havneanløb, mens der
tages brændstofprøver til svovlanalyse i 4 procent af alle havneanløb.
Bødestørrelser er alene en national
kompetence og ikke reguleret af
EU. EU har dog indført et krav om,
at bøder skal have en størrelse, der
forebygger snyd. Hvis risikoen for at
blive taget i at snyde i SECA derved
er 4-10 procent, mens besparelsen
ved at snyde med brændstoffet er
1 million kroner, så skulle bøderne
altså være på 10-25 millioner kroner pr. overtrædelse for at snyd lige
netop ikke betaler sig. Typisk ligger
bøderne imidlertid 50-100 gange
lavere (200.000-400.000 kr.). Rent
økonomisk er fordelen ved at snyde
altså 50-100 gange større end ved at
opfylde svovlkravet, hvis kontrollen
udføres tilfældigt i SECA. Målrettet
kontrol via internationalt samarbejde
kan reducere fordelen ved snyd.

digheder anmeldt ca. 20 sager til
politiet om overtrædelse af svovlkravene. I samme periode har der været omkring 300.000 gennemsejlinger i farvandene omkring Danmark.
Det målte fald i svovlkoncentrationen tyder ifølge modelberegninger
på, at over 95 procent af skibene i
SECA opfylder svovlkravet.

De 9.865 inspektioner, der var
foretaget i EU’s SECA frem til foråret 2017 viste, at 92,5 procent af
skibene overholdt kravene i SECA.
Af de 7,5 procent, der ikke overholdt
kravene, var en række af overtrædelserne administrative overtrædelser
(mangler i logbøger, mangel på
brændstofkvitteringer m.v.) og ikke
for højt svovlindhold i fuelolien.

Den lille danske iværksættervirksomhed Explicit har
specialiseret sig i overvågning af svovludledningen via
måleudstyr på helikoptere
og droner.

Som supplement til havnestatskontrol har Danmark sat svovlmålere
under de store broer og udøver
målrettet kontrol i farvandene via
helikoptere med måleudstyr, der
måler direkte i skibenes røggas. Ud
fra forholdet mellem CO2 og SO2 i
røggassen kan svovlindholdet i fuelolien beregnes. Hvis disse målinger
tyder på en overskridelse kontaktes
myndighederne straks i skibets næste havn for at få taget en svovlprøve af fuelolien, der kan bruges som
bevismateriale i en retssag. Endelig
har myndighederne netop taget
initiativ til et offentligt register, der
udstiller rederier, som tages i snyd.
Siden svovlkravene i SECA blev
skærpet i 2015 har de danske mynRENERE SKIBSFART
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Globale 2020-krav
IMO har i foråret 2018 taget et
skridt mod at forbyde, at skibe uden
certificerede scrubbere har fuelolie
med over 0,5 procent svovlindhold
i brændstoftankene, når de globale
krav om max. 0,5 procent svovlindhold træder i kraft i 2020. Hvis
denne beslutning efterleves, kan det
blive et væsentligt element i effektiv håndhævelse af 2020-kravet. En
effektiv håndhævelse af 2020-kravet
vil ligeledes gøre fordelen ved at
snyde med svovlindholdet i SECA
mindre, da prisen på fuelolie med
0,5 procent svovlindhold alt andet
lige vil være tættere på prisen på let
fuelolie (i SECA), hvorved der tjenes
færre penge på at omgås reguleringen i SECA.
NOX-krav i NECA
Der er lagt op til, at NOX-kravene (Tier III) skal kontrolleres ved
standardtest under kontrollerede
testforhold og via log-filer fra systemerne under drift. Det indebærer
et stort potentiale for snyd, og for
at NOX-reduktionerne er væsentligt under 80 procent i praksis. For
dieselbiler er det velkendt, at udledningen af NOX (uden snyd) typisk
er 3-5 gange højere på vejen end i
godkendelsestests. Det ses ligeledes, at lastbilernes SCR-system let
kan chiptunes, så motorsystemet
tror SCR’en er slået til og virker,
men i praksis er SCR’en slået fra,
og der sker ingen NOX-reduktion.
Hvis der ikke findes en løsning
på NOX-kontrollen i NECA, så kan
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skibsfarten stå overfor lignende
udfordringer.
Effektiv håndhævelse
En oplagt mulighed for effektiv
kontrol er at montere plomberede
online målere af SO2 og CO2 i skibenes skorstene (lignende systemer er
obligatoriske for skibe med scrubber) og gøre resultaterne tilgængelige via AIS-systemet (Automatic
Identification System). Derved kan
der hele tiden kontrolleres, om
skibet opfylder svovlkravene både i
og udenfor SECA. Rent juridisk kan
man ikke forestille sig, at IMO vil beslutte dette. Men hvis vigtige regionale enheder (EU, USA/Canada m.v.)
beslutter, at kun skibe med sådant
udstyr må få havneadgang, så vil
det alligevel få væsentlig betydning;
ligesom stigende tilslutning til sådan
et krav fra andre vigtige shippingmarkeder, f.eks. Kina, til sidst kan
gøre kravet globalt. Alternativt kan
havnestatskontrollen intensiveres
og kombineres med flere nationale
tiltag som fly med måleudstyr m.v.
Dette er imidlertid dyrt og kan kun
gennemføres kystnært. Endelig
drøftes kontrol via big-data, hvor
det, på grundlag af brændstofkvitteringer, skibsdata og sejlrute,
estimeres via modeller, om skibet til
enhver tid har haft lovligt brændstof
i tankene.
NOX-kravet (Tier III) i NECA er
sværere at håndhæve, da det kræver kontrol med, at EGR og SCR
til enhver tid leverer de ønskede

NOX-reduktioner, der er defineret
pr. kWh motorydelse (jf. figur 5 side
22). Da det imidlertid også er muligt
at måle NOX-emissionen online i skibenes skorsten, kan disse målinger
sammenkøres med motordata og
CO2-indholdet i røggassen. Herved
kan der laves et skøn over NOX-udledningen pr. kWh, der ligeledes kan
gøres tilgængelig via AIS-systemet.
Derved kan kontrolleres, om skibet opfylder NOX-kravet (Tier III) i
praksis.
Desuden kan sanktionerne muligvis
synkroniseres i EU i form af tilbageholdelses-sanktioner, hvor skibe,
der tages i at snyde med svovl- eller
NOX-krav, f.eks. tilbageholdes i 15
døgn i EU-havne. Ud over ekstra udgifter til havnegebyrer m.v. dækker
ingen fragtforsikring omkostninger
i forbindelse med forsinket last, når
forsinkelsen skyldes overtrædelse
af international lov (svovl- og NOXkrav).
Endelig kan rederier, der dømmes
for snyd, muligvis blive udstillet
offentligt i store, internationale registre, hvorved man kan håbe, at store
forsikringsselskaber ikke vil forsikre
disse rederier, store virksomheder
ikke vil have deres last transporteret
af disse rederier, store pengeinstitutter ikke vil låne disse selskaber
penge, pensionskasser ikke vil investere i disse rederier, havne ikke vil
modtage disse skibe osv.

DET ØKOLOGISKE RÅD

YDERLIGERE
REGULERING
Som nævnt ovenfor reguleres skibsfart (og derved luftforurening fra
skibsfart) traditionelt via IMO, hvorved reguleringen gælder globalt.
Derved løses en række udfordringer
som udflagning af skibe til flagstater
med lempelig miljøregulering samt
de juridiske udfordringer forbundet med at regulere forureningen i
internationalt farvand. Udfordringen
er til gengæld, at beslutningsprocessen i IMO er lang, og at beslutningerne ikke altid er ambitiøse rent
miljømæssigt, da de mange interessenter i IMO har meget forskellig
prioritering af miljø og klima. Fra
en samfundsøkonomisk synsvinkel,
og for at opfylde skibsfartens del af
Paris-aftalen, er der derfor behov for
yderligere miljøregulering via IMO.

Samtidig er markedsbaseret regulering af skibsfarten en overset mulighed. Endelig har regional regulering
(eller trusler herom) af skibsfarten,
f.eks. fra EU’s side, ofte stimuleret
mere ambitiøse beslutninger i IMO.
Nedenfor fokuseres på tre muligheder for yderligere regulering, som er
nødvendige for at gøre skibsfarten
til fremtidens grønne transport:
1. IMO regulering
2. Markedsbaseret regulering
3. Regional regulering
IMO Regulering
Den besluttede IMO-regulering nedbringer svovludledningen med 8090 procent. På kort sigt er der næppe udsigt til yderligere regulering af

skibsfartens SO2-udledning (bortset
fra implementering af endnu flere
SECA). I stedet skal håndhævelse i
og udenfor SECA prioriteres, så de
besluttede IMO-krav opfyldes. På
sigt bliver det imidlertid nødvendigt
at nedbringe udledningen af svovl
fra skibsfart yderligere. Det kan ske
via alternative brændstoffer og/eller
ved overgang til vejdiesel – dette
bliver billigere efterhånden som dieselbiler udfases, og der bliver stort
overskud af vejdiesel.
I forhold til NOX bør Tier (III) kravene
i NECA gøres til globale krav; i første
omgang for nye skibe og snarest
derefter for eksisterende skibe
(f.eks. ved eftermontering af SCR).
NOX er og forbliver den absolut største helbredsomkostning ved skibsfarten, både i og udenfor NECA,
og bør snarest reguleres meget
strengere globalt for at få en samfundsøkonomisk optimal regulering.
Til det sker, bør der etableres flest
mulige NECA.

Forhandlingerne
i IMO skrider ofte
kun langsomt frem
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Partikeludledningen fra skibsfart bør
reguleres med krav om partikelfiltre
(eller lignende teknologier) i følsomme områder. I særdeleshed i Arktis,
hvor sodpartikler (black carbon)
fra skibsfart i relativt stort omfang
deponeres på isen og bidrager til isafsmeltningen og derved global opvarmning. Der er samtidig udsigt til
markant øget skibsfart gennem Arktis efterhånden som havisen smelter
og der derved kan skydes genvej
gennem Arktis. Derfor haster det
med en sådan regulering. Men også
i havne med bolig- og opholdsområder, hvor ultrafine sodpartikler fra
skibsfart kan bidrage markant til
lokal luftforurening, er der behov for
regulering. I Arktis kunne et oplagt
første skridt være et forbud mod at
sejle på tung fuelolie, hvilket reducerer udledningen af black carbon. Der
eksisterer i dag et lignende IMO-forbud i Antarktis. Et sådant forbud vil
samtidig gøre driften af partikelfiltre
meget lettere og reducere følgerne
af oliespild i den følsomme arktiske
natur, hvor der ikke er mulighed for
oprydning, og forureningen meget
langsomt nedbrydes. Et forbud mod
brug af tung fuelolie i Arktis drøftes
nu i IMO takket være arbejdet fra
Clean Arctic Alliance finansieret af
European Climate Foundation via en
specialbevilling fra The Dutch Postcode Lottery. Danske Rederier og
mange flagstater bakker op om dele
af arbejdet.
Selv med den eksisterende regulering forventes CO2-udledningen fra
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skibsfart at stige markant frem mod
2050 grundet øget skibsfart. Dette
er i modstrid med Paris-aftalen.
En oplagt mulighed er at stramme
IMO’s eksisterende EEDI-krav for
2020 og 2025 (jf. tabel 8 side 24)
hurtigst muligt og indføre ambitiøse
EEDI-krav for 2030 og frem. Et CE
Delft studie viser, at en væsentlig
del af de skibe, der kom på markedet tilbage i 2014/15, uden videre
kunne opfylde 2020-kravene. De
bedste skibe kunne endda opfylde
2025-kravene. Dette viser, at de
eksisterende EEDI-krav er blevet
overhalet indenom af den teknologiske udvikling allerede længe før
kravene træder i kraft. EEDI-kravene skal fastsættes på baggrund af
højeste fællesnævner for at få den
ønskede klimaeffekt. Baseret på CE
Delft studiet virker det oplagt som
minimum at hæve EEDI-kravene
for de fleste skibstyper til 35/50
procent i 2020/25 (frem for de gældende EEDI-krav på 20/30 procent
i 2020/25). Da der må forventes en
hastig teknologisk videreudvikling,
kunne 2030-kravet fastsættes til
75 procent, såfremt teknologien er
dokumenteret til rådighed i 2028.

pres for skibsdesignere, skibsbyggere og skibsoperatører henimod
energieffektivitet. Provenuet fra en
sådan skat kunne investeres i forskning og i miljøforbedringer i udviklingslande (for at få udviklingslande
til at bakke op om forslaget i IMO).
Skatten kan hæves frem mod 2050,
såfremt CO2-udledningen ikke falder
hurtigt nok i forhold til Paris-aftalens
mål.

Som et supplement til et højere
EEDI-krav kunne der med fordel
indføres en global skat på fuelolie
til skibe (højest på tung fuelolie). En
sådan skat ville generelt motivere til
brændstofbesparelser og forædle
flåden hen mod de mest energieffektive skibe samtidig med, at det
ville give et endnu større evolutionsDET ØKOLOGISKE RÅD

På kort sigt er det mest effektive
middel til CO2-reduktioner hastighedsreduktioner. Det er derfor
oplagt at indføre en global hastighedsgrænse for skibe, ligesom der
er hastighedsgrænser for lastbiler.
Skibenes fart måles i AIS og vil
derved være let at kontrollere. Der
skal så til gengæld indføres sanktioner, der sikrer at skibe overholder
hastighedsgrænsen. Dette vil være
den mest effektive metode til at
sikre en hurtig CO2-reduktion fra
skibsfart og derved købe tid indtil
de mere langsigtede tiltag får effekt.
Hastighedsgrænsen kan med fordel
differentieres, så CO2-neutrale skibe
kan sejle med den hastighed de
ønsker, mens energieffektive skibe
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kan sejle med højere hastighed end
ineffektive skibe. Dette vil accelerere
udviklingen mod CO2-neutrale skibe.
Endelig vil lavere hastighed øge
behovet for skibe for at opretholde transportkapaciteten, hvilket vil
afskaffe den eksisterende overkapacitet i branchen, og gøre skibsfart til
et meget mere rentabelt erhverv.

Til en stor event
for forhandlingsdelegationer under klimatopmødet i
Marrakesh i 2016 arrangeret af Det
Økologiske Råd foreslog Danske Rederier, at skibsfartens andel af CO₂-udledningen ikke må overskride det nuværende
niveau. Hvis skibsfarten således udleder 2,2
procent af den globale CO2-udledning i
dag, må denne procentsats ikke stige, og
skibsfartens CO₂-udledning skal derved
som minimum reduceres med samme hastighed som den globale
CO₂-udledning fremadrettet.
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Markedsbaseret regulering
Første skridt i en markedsbaseret
regulering er at skabe gennemsigtighed på markedet, så der opstår
information om, hvor meget forurening forskellige skibe udleder.
Derved skabes et markedssignal, så
lastejere, banker og professionelle
investorer kan vælge de mindst forurenende skibe, der derved favoriseres, hvorved udviklingen accelereres
mod mindre forurenende skibe. Markedssignalet skal være let forståeligt
og opgørelsen skal fastsættes ud fra
fuldt ud transparente betingelser.
Miljømærkning af skibe fra A-E, som
det kendes fra andre områder, er et
effektivt markedssignal. Mærkningen
skal baseres på reduktioner i forhold
til baseline (som EEDI), f.eks. fastsat
på basis af, hvor meget tilsvarende
skibe i snit forurenede på samme
rute i 2013-14. Baseline og reduktionerne skal dokumenteres ved en
uafhængig og anerkendt revision.
IMO kan udpege en organisation,
der på basis af revisionen udsteder
miljømærket. I tabel 10 er vist forslag
til reduktionskravene i forhold til baseline for forskellige miljømærker.

For i det hele taget at opnå et
miljømærke (mærke E) kræves en
basal reduktion sammenholdt med
baseline. Reduktionen opnås dog
i høj grad via den allerede besluttede svovlregulering kombineret
med mindre operationelle ændringer og simple tekniske løsninger.
For at opnå et D-mærke skal der
gøres mere end bare småændringer, men mærket opnås automatisk
for gode nye containerskibe med
EGR, for LNG-skibe med WHR og
EGR samt slow steaming, eller for
gode nyere skibe med simpel SCR
og andre operationelle tiltag samt
slow steaming. Bedre miljømærker
kræver både gode nye skibe og/eller
brug af en lang række af de operationelle og tekniske løsninger, der er
beskrevet ovenfor, kombineret med
nye typer brændstoffer. Et B-mærket skib kunne opnås med LBG,
mens et A-mærke kan opnås af eldrevne skibe i EU, hvor både udledningen af CO2, SO2, NOX og partikler
fra elproduktion er kvotebelagt,
og et skib derfor i princippet bliver
emissions-neutralt ved overgang til
el-drift, da antallet af emissions-kvoter ikke forøges ved overgangen.

Tabel 10: Mindste reduktionskrav for miljømærker i procent sammenholdt med baseline.

A

B

C

D

E

CO₂

95

75

50

40

30

SO2

95

95

90

80

80

NOX

95

80

80

50

20

Fine partikler

95

80

50

30

30
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Den norske statslige
pensionsfond, der administrerer mere end 6.000 milliarder kr.,
har bandlyst investeringer i fire rederier, efter de har dumpet deres skibe
til ophugning i Bangladesh og Pakistan
under tvivlsomme miljøforhold. Hvis store pensionsfonde som denne besluttede
kun at investere i rederier, der havde
miljømærkede skibe fra 2025,
så ville mærkningen hurtigt
komme i gang.

Miljømærkningen skal være frivillig
ligesom FSC-mærket og Fairtrade.
Via mærkningen kan store globale
last-ejere, banker og professionelle
investorer integrere krav til forurening fra skibe i deres miljøpolitik
(CSR-mål). F.eks. kunne en lastejer vælge at anvende mindst 40
procent C-mærkede, 30 procent
D-mærkede og 30 procent E-mærkede skibe fra 2025; ligesom banker
og professionelle investorer (f.eks.
pensionskasser) kunne beslutte alene at låne til og investere i rederier
med skibe, der som minimum er
E-mærkede i 2025. Virksomhederne
kunne så stramme kravene år for år.
Mærkningen muliggør derved, at
virksomhedernes grønne regnskaber kan indeholde en kvantitativ
oversigt over aktiviteter, i forhold
til skibsfart, fordelt på miljømærker.
Derved bliver forurening fra skibsfart synlig, og offentlige indkøbere
og store, ansvarlige virksomheder
kan stille miljøkrav til leverandørers
skibstransport. Også grønne NGO’er
kan presse virksomhederne til at
stille fortsat mere ambitiøse miljøkrav. Via pressen kan forbrugerne i
sidste ende gøres opmærksomme
på virksomheders skibsvalg i et
miljømæssigt perspektiv, hvorved
RENERE SKIBSFART

forureningen fra skibstransporten
gøres synlig for slutbrugeren, der
derved kan presse virksomhederne
til endnu mere ambitiøse valg.
Derved vil nogle skibsredere se et
økonomisk potentiale i at få mærket
deres skibe, da dette bliver en forudsætning for at få visse transportopgaver, lån og investorer. Hvis flere
og flere virksomheder stiller miljøkrav til skibe, vil flere skibsredere
få miljømærket deres skibe. Fortsat
mere ambitiøse miljøkrav vil samtidig få rederne til at efterspørge
fortsat bedre miljømærkning, hvilket
er ensbetydende med en fortsat
reduceret forurening fra skibsfarten.
Den største tekniske udfordring i
den foreslåede mærkningsordning
er, at f.eks. containerskibe ofte
transporterer last for mange forskellige kunder, som kan stille forskellige miljøkrav. Der kan derfor blive
behov for noget fleksibilitet i en
overgangsperiode. Lad os antage,
at 10 procent af kunderne stiller
krav om miljømærke C, 20 procent
om miljømærke D, 40 procent om
miljømærke E og 30 procent ikke
stiller krav. Så kan hele lasten selvfølgelig transporteres af et skib med
miljømærke C. Men alternativt kunne
lasten transporteres, så den totale
forurening under hele transporten
svarede til, at 10 procent af ruten
var sket med et miljømærke C skib,
20 procent af ruten var sket med et
miljømærke D skib og 40 procent af
ruten var sket med et miljømærke
E skib. Dette vil selvfølgelig forøge
kravene til dokumentation og kontrol i overgangsperioden.
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Regional regulering
Regional miljøregulering i vigtige
skibsfarts-regioner har flere gange
accelereret IMO-regulering. Som
eksempel kan nævnes, at EU’s
beslutning om at indføre et svovlkrav på max. 0,5 procent i 2020
(udenfor EU’s SECA) i høj grad var
med til at sikre, at IMO besluttede
et globalt svovlkrav på 0,5 procent
i 2020. EU har netop besluttet at
integrere skibsfart i en regional
CO2-regulering fra 2023, hvis ikke
IMO før dette leverer en ambitiøs
klimastrategi. Dette lægger et stort
progressivt pres på arbejdet med
klimastrategien i IMO. Det er derved
alt andet lige med til at stimulere et
hurtigere og mere ambitiøst resultat
end det, der ville fremkomme uden
EU’s beslutning om regional regulering. Regional regulering kan derved
både hæve overlæggeren og øge
sandsynligheden for succesfulde
IMO-aftaler. Endelig har EU besluttet den såkaldte MRV (Monitoring,
Reporting and Verification), der fra
2018 kræver, at alle skibe, der anløber EU-havne, skal rapportere deres
CO2-emisson. Ved at udvide MRV’en
til også at omfatte SO2, NOX og fine
partikler kan dette tjene som basis
for miljømærkning (jf. markedsbaseret regulering ovenfor).
I forlængelse af ovenstående miljømærkning af skibsfarten (jf. side 32)
kunne regionale områder (EU og
USA) indføre havneafgifter alt efter
skibenes miljømærke. Derved kunne
det fra 2025 gøres meget dyrt for
umærkede skibe at anvende havne i
EU/USA, dyrt for E-mærkede skibe
og billigere desto bedre miljømærke.
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Det ville give et direkte økonomisk
incitament til at få skibe miljømærket og implementere tekniske løsninger samt operationelle tiltag for
at få det bedst mulige miljømærke.
Ligeledes kunne træffes en beslutning om, at alle krydstogtskibe
og færger i større EU-havne skulle
anvende landstrøm (eller effektiv
røggasrensning) fra 2025. Regional
regulering vil kræve, at alle havnene
i et større område, f.eks. EU eller
USA, koordinerer indsatsen. Dette
kan med fordel ske via beslutninger
centralt i EU f.eks. om fælles mindste havneafgifter i forhold til skibes
miljømærker (ligesom EU har indført
minimumsafgifter på elektricitet).
Reguleringens konsekvenser
Da skibsfart er CO2-effektiv sammenlignet med andre transportformer er det vigtigt, at reguleringen af
skibsfarten ikke bare flytter godstransport til andre transportformer.
Miljøregulering svarende til de mest
ambitiøse miljømærker (jf. tabel 10
ovenfor) vil øge prisen på skibstransport, mens der ikke vil være
store omkostninger forbundet med
at opfylde kravene til mærke C, D
og E. Skibstransport er imidlertid
så billigt sammenholdt med andre
transportformer, at der næppe vil
ske overflytning af betydning, selv
ved regulering der på sigt svarer til
miljømærke A.
Selve transportomkostningerne for
varer transporteret med skib udgør
typisk få procent af prisen for slutproduktet, så mulige prisstigninger,
selv ved den mest ambitiøse miljøregulering, vil næppe have indflydelse

på efterspørgslen. Hvis transportomkostningerne f.eks. fordobles for
A-mærkede skibe, der transporterer
vin fra New Zealand til EU, så vil
vinen nede i supermarkedet alene
stige omkring 1 procent, dvs. godt
50 øre pr. flaske. Det vil ikke påvirke efterspørgslen. For elektronik
fra Asien er den relative stigning i
vareprisen meget mindre. Kun for
lavpris-produkter som træpiller, kul,
malm m.v. vil vareprisen øges mærkbart ved en ambitiøs miljøregulering
af skibsfarten, men her vil tog og
lastbiler kun i begrænset omfang
være konkurrerende.
Ved at sikre international regulering
eller ensartet regulering i større regionale enheder, f.eks. havne i EU eller
USA, så undgås konkurrenceforvridning og det sikres samtidig, at rederne kan viderefakturere ekstraomkostningerne ved renere skibsfart
til lastejerne, der igen vil fakturere
hele vejen igennem værdikæden til
slutbrugerne. Prisforøgelsen bliver
imidlertid så lille, at slutbrugerne
næppe opdager det. Til gengæld får
slutbrugerne en stor gevinst i form
af renere luft og natur.
Markedsbaseret og regional regulering via miljømærkning af skibe
samt regionale krav til skibsfarten
supplerer IMO-reguleringen og giver
hurtigere forureningsreduktion.
Strengere miljøregulering er ligeledes nødvendig, så længe det er
samfundet og ikke rederierne, der
betaler for skaderne af skibsfartens
luftforurening.
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ERHVERVS
POTENTIALER

Danmark er verdens sjette største
skibsfartsnation målt på tonnage,
mens 80 procent af 2-takts motorer
til skibe stammer fra en dansk leverandør. Skibsfart, inkl. udstyrsproducenter m.v. danner grundlag for
ca. 100.000 arbejdspladser i Danmark. Samtidig er skibsfart landets
næststørste eksporterhverv med en
valutaindtjening, der er vokset støt
fra ca. 25 mia. kr. i 1992 til over 200
mia. kr. i 2017.
I forhold til skibsfart og tekniske løsninger til reduktion af skibsfartens
luftforurening har Danmark en helt
unik position. Danmark er nemlig
både hjemsted for verdens største
containerrederi, verdens
største udvikler og leverandør af
skibsmotorer samt verdens førende
clean-tech virksomheder indenfor røggasrensningsteknologier.
I tilknytning hertil har Danmark
udviklet verdens førende forskningsog rådgivningsmiljøer i forhold til
kortlægning og reduktion af forurening fra skibsfart. På globalt plan er
Danmark desuden anerkendt som
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førende indenfor både søfart og
miljøteknologi.
En række danske nøgleaktører
indenfor skibsfart er gået sammen
i innovationsnetværket Green ship
of the future, med det formål at
udvikle emissionsfrie skibe. Arbejdet
med renere skibsfart er også stærkt
forankret hos både myndighederne
og brancheorganisationerne Danske
Rederier og Danske Maritime, der
agerer spydspidser i de internationale forhandlinger om renere skibsfart.
Danske skibe er generelt større og
nyere end verdensflåden. Derved er
forureningen i gennemsnit mindre
fra danske skibe sammenholdt med
verdensflåden pr. transporteret ton
last. Netop dette unikke forhold
sammen med de mange danske miljøkompetencer gør, at det er muligt
at foretage yderligere miljøregulering af skibsfarten uden at sætte
indtjeningen og beskæftigelsen over
styr. Rigtigt tilrettelagt kan yderligere regulering derimod direkte fremme danske erhvervskompetencer

indenfor skibsfart samt de tilknyttede erhverv, da dette vil øge efterspørgsel på de mest miljørigtige
skibe og tekniske løsninger, der kan
reducere forureningen fra skibsfarten. Yderligere regulering vil samtidig give en hurtigere skrotning af de
ældste og mest forurenende skibe,
som vil blive erstattet af nye skibe,
hvoraf mange vil være udstyret med
dansk motor og miljøteknologi. Alt
i alt vurderes derfor, at yderligere
miljøregulering kun vil forbedre
konkurrenceevnen for den danske
maritime sektor samt både stadfæste og fremtidssikre landets status
som førende grøn søfartsnation.
Men der mangler en endnu bedre koordineret markedsføring af Danmark
som grøn søfartsnation, hvilket bliver
fortsat mere vigtigt i en verden, hvor
den grønne dagsorden i stigende
grad influerer fortsat flere virksomheders transportvalg, samtidig med
at andre søfartsnationer og store
rederier og teknologileverandører i
udlandet også har fået øjnene op for
potentialerne i grøn skibsfart.
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ANBEFALINGER

For at gøre skibsfart til fremtidens grønne transport er
det nødvendigt at reducere luftforureningen yderligere
på både kort og længere sigt. Dette vil kræve en stramning af den eksisterende regulering og en målrettet
indsats på internationalt, regionalt og nationalt niveau.
International Maritime Organization bør:
>	Igangsætte et arbejde, der sikre effektiv håndhævelse
af det globale svovlkrav fra 2020.
>	Globalisere Tier III kravet til NOX, så de gælder alle
nye skibe fra 2025 og alle skibe fra 2030.
>	Forbyde HFO som brændstof og kræve renseteknologier for sod (black carbon) i Arktis fra 2025.
>	Indføre en hastighedsgrænse for skibe på globalt
plan differentieret efter CO2-udledning fra 2023.
>	Beslutte at skibes CO2-udledning ikke må overstige
2,5 procent af den globale CO2-udledning.
>	Hæve EEDI-kravene til 35/50 procent i 2020/25; og
til 75 procent i 2030 hvis teknisk muligt.
>	Beslutte en global MRV for skibes emissioner af CO2,
SO2, NOX og fine partikler fra 2025.
>	Indføre en global skat på fuelolie fra 2025 og investere provenuet i forskning og udviklingslande.
>	Udarbejde en klimastrategi, der leverer CO2-reduktioner i overensstemmelse med Paris-aftalen.
>	Beslutte at nye skibe i 2040 skal opfylde samme miljøkrav, som nye lastbiler i dag opfylder i EU.
>	Igangsætte en ambitiøs og standardiseret miljømærkning af skibe ud fra CO2 og luftforurening.
>	Fremme forskning og udvikling hen mod fortsat renere skibsfart og dele denne viden globalt.
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Regionale enheder (EU, USA m.v.) bør:
>	Sikre effektiv håndhævelse (kontrol og sanktioner) af
globale og regionale svovl- og NOX-krav.
>	Indføre flere SECA og NECA og dele erfaringerne fra
håndhævelse i disse med andre regioner.
>	Offentliggøre rederier, der snyder med svovl/NOXkrav og udelukke dem fra regionale havne.
>	Lave en miljømærkning af skibe og indføre høje havneafgifter for skibe med dårlige miljømærker.
>	Anbefale store internationale virksomheder at fastsætte CSR-krav i forhold til skibes miljømærker.
>	Kræve, at krydstogtskibe og færger i alle større havne skal anvende landstrøm fra 2025.
>	Indføre et MRV-system for CO2, SO2, NOX og fine partikler for skibe fra 2025.
>	Indføre ambitiøs regional miljøregulering, der motiverer IMO til tilsvarende global regulering.
>	Fremme forskning og udvikling mod fortsat renere
skibsfart og dele denne viden globalt.
Nationale myndigheder bør:
>	Presse på for fortsat strammere miljøregulering både
i IMO og på regionalt plan (se ovenfor).
>	Sikre effektiv håndhævelse af miljøkrav og dele nationale erfaringer herfra med resten af verden.
>	Anbefale store nationale virksomheder at fastsætte
CSR-krav i forhold til skibes miljømærker.
>	Markedsføre nationale løsninger og mønstereksempler på grønne rederier på internationalt plan.
>	Fremme miljøkrav til skibstransport i den offentlige
grønne indkøbspolitik.
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MERE
VIDEN
Hjemmesider
Det Økologiske Råd: www.ecocouncil.dk/tluft/3024-skibsfart
Danske Rederier: www.danishshipping.dk/politik/klimapolitik/
Clean Arctic Alliance: www.hfofreearctic.org
Green Ship of the Future: www.greenship.org
ICCT: www.theicct.org/marine
IMO: www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/Pages/Default.aspx
Transport & Environment: www.transportenvironment.org/what-we-do/shipping
Miljøstyrelsen: www.mst.dk/luft-stoej/luft/saerligt-for-borgere-om-luftforurening/skibe/
Nøglepublikationer
NOX controls for shipping in EU Seas:
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2016_Consultant_report_shipping_NOx_abatement.pdf

Cost-benefit analysis of NOX control for ships in the Baltic Sea and the North Sea:
www.ivl.se/download/18.3016a17415acdd0b1f4961/1493194706323/C228.pdf
Prevalence of heavy fuel oil and black carbon in Arctic shipping in 2015 and 2025:
www.theicct.org/sites/default/files/publications/HFO-Arctic_ICCT_Report_01052017_vF.pdf
Nordic Action for a Transformation to Low-carbon Shipping:
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1111495/FULLTEXT01.pdf
CO2 Emissions from International Shipping:
https://www.danishshipping.dk/en/policy/klimapolitik/klima/download/Basic_Model_Linkarea_Link/981/co2-study-appendix-2-technology-assumptions.pdf
Readily Achievable EEDI Requirements for 2020:
www.cedelft.eu/en/publications/download/2281
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ORDLISTE
AIS:
CO2:
DCE:
Dwt:
EEDI:
EEOI:
EGR:
FN:
IMO:
LBG:
LNG:
MRV:
NECA:
NOX:
PM0,1:
PM2,5:
SCR:
SECA:
SEEMP:
SO2:
UNFCCC:
WHR:
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Automatic Identification System
Kuldioxid
Nationalt Center for Miljø og Energi
Dead Weight tonnage
Energy Efficiency Design Index
Energy Efficiency Operational Indicator
Exhaust Gas Recirculation
Forenede Nationer
International Maritime Organization
Flydende biogas
Flydende Naturgas
Monitoring, Reporting and Verification
NOX Emission Control Area
Kvælstofoxider
Ultrafine partikler
Fine partikler
Selective Catalytic Reduction
Sulphur Emission Control Area
Ship Energy Efficiency Management Plan
Svovldioxid
United Nations Framework Convention on Climate Change
Waste Heat Recovery
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Ved at melde dig ind i
Det Økologiske Råd,
privat eller som virksomhed,
kan du aktivt støtte vores indsats
mod luftforurening
– læs mere på www.ecocouncil.dk
eller skriv til
info@ecocouncil.dk
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RENERE
SKIBSFART
Skibsfarten står for omkring 90 procent af den globale varetransport og
udgør derved fundamentet for den fortsat stigende internationale handel.
Men skibsfartens markante volumen og sektorens lempelige miljøregulering
betyder samtidig, at skibsfart bidrager markant til den globale opvarmning
og til luftforureningen med svovldioxid (SO2), kvælstofoxider (NOX) og fine
partikler.
Da skibsfartens luftforurening kan transporteres over store afstande, bidrager den markant til miljø- og helbredsskader på land. Hvert år forårsager
luftforurening fra skibsfart ca. 50.000 for tidlige dødsfald i Europa og koster
samfundet knap 500 mia. kr. i helbredsskader. Dertil kommer global opvarmning og skader på natur, afgrøder og bygningsværker.
I farvandene omkring Danmark sker årligt ca. 100.000 gennemsejlinger. Da
store containerskibe kun sejler 5-10 meter pr. liter. fuelolie, så afbrændes
store mængder fuelolie i danske farvande tæt på land med en tilknyttet høj
luftforurening. For NOX overstiger denne forurening alle danske landbaserede kilders forurening tilsammen.
Løsningen er at nedbringe luftforureningen fra skibsfart på regionalt og
globalt plan, så skibsfarten bliver fremtidens grønne transport. Det kræver
både yderligere miljøregulering af skibsfarten og en effektiv håndhævelse,
så der sikres lige konkurrenceforhold, der tillader rederierne at viderefakturere renseomkostningerne til kunderne.
Dette hæfte fokuserer på luftforurening med CO2, SO2, NOX og partikler fra
skibsfart, de tekniske løsninger på forureningen, den eksisterende miljøregulering og håndhævelse samt danske erhvervspotentialer ved yderligere miljøregulering af skibsfart. Formålet med hæftet er at inspirere beslutningstagere og interessenter til at arbejde målrettet for yderligere regulering samt
håndhævelse af skibsfartens luftforurening til gavn for danske erhvervsinteresser, folkesundheden, klimaet og naturen. Desuden er hæftet egnet
til naturvidenskabelig og samfundsfaglig undervisning.

