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1 Allmänt  

Vopak LNG Holding BV och Swedegas AB planerar genom det gemensamma 

projektet GO4LNG, att bygga en mottagnings-, lagrings- och distributionsan-

läggning för flytande naturgas (LNG) i Göteborgs hamn. Den huvudsakliga 

drivkraften för projektet är introduktionen av svavelkontrollområdet (SECA), 

med krav på kraftigt minskade svavelhalter i maritimt drivmedel.  

LNG är en engelsk förkortning av Liquified Natural Gas och står för flytande 

naturgas. Naturgas, precis som biogas, består huvudsakligen av metan (CH4). 

När gasen vid normalt atmosfärstryck, kyls ned till -162°C kondenserar gasen 

till vätska (LNG). Metangas är en helt ren gas utan svavelinnehåll och den bil-

dar inga partiklar vid förbränning. LNG bedöms komma att ersätta olja som 

drivmedel för fartyg när nya miljökrav gör att sjöfartens svavelutsläpp måste 

minskas avsevärt från år 2015. 

I detta PM redovisas översiktliga beräkningar på utsläppen från de beräknade 

transportrörelserna som LNG terminalen innebär. 

2 Utsläpp från transporter 

Transportsektorn är både globalt och lokalt en stor utsläppskälla. Både land- 

och sjötransporter påverkar och många emissioner är långväga och gränsöver-

skridande. Sjöfarten totalt står för mellan 3 % och 15 % av världens emissioner 

till luft (koldioxid, kväveföreningar och svavelföreningar). Fram till 2020 be-

räknas sjöfarten öka globalt med ca 3 %/år, vilket medför att även utsläppen 

kommer att öka om inga åtgärder görs, se figur 1. 

Med ökade krav, både aktuella och kommande, för teknik på motorer och av-

gasrening samt bränslekrav och nya miljövänligare bränslen kommer utsläppen 

inte följa ökning av transporter. På lång sikt kommer utsläppen dock att öka ge-

nom en trolig fortsatt ökning av transporter globalt och lokalt.  

 

Figur 1 Beräknade globala trender för emissioner. (källa: IMERS) 
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3 Luftföroreningar 

Luftföroreningar i form av bland annat partiklar, kväveoxider, svaveloxider och 

kolväten utgör påtagliga risker för människors hälsa och miljö. För Sveriges del, 

liksom för andra länder, handlar det, förutom hälsobesvär, ökad sjuklighet skador 

på naturen, även om försurning och övergödning. De påskyndar även nedbrytning-

en av byggnadsmaterial och konstruktioner och det medför stora kostnader för 

samhället. En av de stora källorna till luftföroreningar är transportsektorn.  

Tabell 1. Huvudsakliga utsläppskällor för olika förorenande ämnen (Naturvårdsverkets handbok 

2006:2 Luftguiden -Tabell 4.2) 

Källor till föroreningarna Ämnen 

Vägtrafik PM10, NOX, bensen, CO 

Småskalig vedeldning PM10, bensen 

Sjöfart PM10, NOX, SO2 

Industriell verksamhet PM10, bensen, (SO2) 

Arbetsmaskiner PM10, NOX, bensen 

Värmeverk PM10, NOX, SO2 

Intransport från omgivande regioner 

och länder 

PM10, SO2, O3 

3.1 Partiklar 

Enligt Naturvårdsverket bedöms partiklar vara den luftförorening som medför 

störst hälsoproblem i svenska städer (NSV rapport 5765, 2007). Men stoftet 

upplevs även som en olägenhet för omgivningen genom visuellt nedfall på ytor, 

till exempel bilar eller trädgårdsmöbler. Partiklar och nedfall från trafik är ex-

empelvis ofta ett stort problem för boende i närhet till en tungt trafikerad väg. 

På samma sätt kan drift av partiklar från annan motsvarande utsläppskälla gene-

rellt bidra till ett nedfall som påverkar verksamheter, enskilda och boende i när-

området. Långdistanstransport har även stor betydelse. 

Källorna till partiklar bedöms vara vägslitage till följd av användning av dubb-

däck men även till följd av de antropogena utsläpp av till exempel sulfater, ni-

trater, organiska ämnen och sot som sker genom förbränningen av biobränslen 

och oljeprodukter (PM10) medan mindre partiklar (PM2,5) främst härrör från 

förbränningsprocesser som till exempel motorer och energiproduktion.  

3.1.1 Partikelmått – normer, PM10 och PM2,5 

Partiklar är inte en homogen förorening och effekterna av partiklarna i luften 

beror dels på dess storleksspektrum, utseende, kemisk sammansättning, men 

också vilka källor de kommer från. De kan delas upp i många grupper och olika 

typer av partikelmått förekommer därför relaterat till storlek, massa, antal, ke-
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miska eller fysikaliska egenskaper, men också relaterat till provtagningsmetod. 

Det partikelmått som används både nationellt och internationellt som ett mått 

för beräkning av partikelförekomst och påverkanspotential är PM (partikulär 

material, "particulate matter"). Enkelt uttryckt visar PM-måttet på massan av 

alla partiklar per kubikmeter luft upp till en bestämd partikelstorlek. PM10 anger 

alltså mängden partiklar upp till storleken 10 mikrometer och PM2,5 partiklar 

upp till 2,5 mikrometer (PM2,5 fraktionen är en del av PM10). Eftersom alla par-

tiklar har olika storlek och utseende skulle en faktisk beräkning vara mycket 

komplicerad, därför är PM-måttet en förenkling med antagandet att alla partik-

lar är perfekt runda/sfäriska. 

PM10 är den partikelfraktion som har störst utbredning som mått och utgör till 

stor del det som i arbetsmiljömätningar kallas respirabelt (och torakalt damm). 

Förenklat uttryckt är det dessa partikelfraktioner som till stor del passerar förbi 

svalget. PM2,5 är de partiklar (under ca 2,5 µm) som når längst ner i luftrör och 

lungornas alveoler. Denna fraktion har kommit mer och mer i fokus ur miljö- 

och hälsosynpunkt. 

3.1.2 Hälsomässiga effekter partiklar 

Bland de hälsoeffekter med stor betydelse för folkhälsan som man relaterar till 

förhöjda halter av partiklar hör hjärt/kärl- och lungsjukdomar. Framför allt i 

våra större städer riskerar befolkningen en förkortning av livslängden till följd 

av långtidsexponering för partiklar och luftföroreningar. Ökade partikelhalter i 

luften medför inte bara en ökning i upplevda besvär från luftvägarna bland 

känsliga personer, även dödligheten och antalet nyinlagda på sjukhus påverkas.  

Hälsopåverkan från grova partiklar (PM 2,5 -10) och fina partiklar (PM <2,5) 

skiljer sig. Grova partiklar fastnar framförallt i de övre luftvägarna medan fina 

partiklar tränger längre ner i lungorna. Grova partiklar verkar främst ge ökad 

dödlighet vid kortvarig exponering. Höga halter av både fina och grova partiklar 

ökar antalet sjukhusbesök på grund av luftvägs- och hjärtkärlsjukdom. De på-

verkar också astmatiker och försämrar tillståndet för människor med obstruktiv 

lungsjukdom. 

Forskning pågår för att klargöra vilka källor och partikelfraktioner som har den 

största påverkan på hälsan. Det är känt sedan länge att till exempelvis slitage-

partiklar från vägtrafik medverkar till negativa hälsoeffekter. På samma sätt 

som det är väl dokumenterat hur damning inom vissa industrier påverkar arbe-

tarnas hälsa. Förståelsen av hur de biologiska mekanismerna, genom vilka luft-

föroreningar påverkar hälsan, har ökat under det senaste årtiondet. Flera mekan-

ismer har föreslagits och vetenskapliga bevis visar att partiklar (PM) verkar ge-

nom flera vägar men där oxidativ stress och inflammationer i luftvägarna, astma 

och kronisk bronkit lyfts fram som väsentliga.  

3.1.3 Miljöeffekter partiklar 

Generellt anses nedfall av partiklar och damm även ha en effekt på miljön och 

omgivningen. Effekterna är till stor del knutna till de förorenande ämnen som 

finns bundna till eller utgör partiklarna. Exempelvis försurande ämnen eller 
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tungmetaller. Se även under 3.2.1 nedan. Miljöeffekter från partikelavdrift i 

form av damning är inte undersökta på samma sätt.  

3.2 NOX SOX HC CO/CO2 

I samband med utsläpp till luft från förbränningsmotorer är, förutom koldioxid, 

även kväve-, svavel och flyktiga kolväten ett stort problem. Både hälsomässigt 

och som miljöstörande ämnen. I knutpunkter så som Göteborgs hamn står far-

tygsmotorer för en stor del utsläppen till luft. Både huvudmaskineriet vid gång i 

öppet vatten och hjälpmotorerna vid bland annat manövrering och i hamn ger 

betydande utsläpp. Åtgärder för begränsningar av utsläpp som diskuteras inter-

nationellt är bland annat andra typer av bränsle, hastighetsbegränsningar, motor 

och reningskrav, extern hjälpkraftanslutning (elförsörjning) i hamn mfl.  

Kväveoxider NOx 

Sedan början av 1980-talet har halterna av kvävedioxid minskat i Sverige och 

utsläpp från fordonstrafik beräknas ha en fortsatt nedåtgående trend de närmaste 

20 åren, se figur 2. De totala utsläppen av kväveoxider minskade med ca 5 % 

mellan 2010 och 2011 och har minskat med 46 % jämfört med 1990. Detta är 

till stor del till följd av skärpta avgaskrav på motorfordon. På grund av den sam-

tidigt ökande trafikmängden har dock minskningen varit långsam. I förhållande 

till miljökvalitetsnormen ligger halterna fortfarande högt vid vissa hårt trafike-

rade vägar i storstäderna. För tunga fordon kommer det att från och med de-

cember 2013 att införas avgaskrav enligt Euro6 vilka innebär en beräknad 

minskning av kväveoxidutsläppen med ca 80 %.  

De största källorna till utsläpp av kväveoxider är vägtrafik, arbetsmaskiner, el- 

och värmeproduktion, men den internationella sjöfarten är också en mycket be-

tydande källa. Utsläppen av kväveoxider från den internationella sjöfarten i lä-

net gav upphov till motsvarande ca 40 % av länets totala utsläpp (naturvårds-

verket- miljömål). 

Kolväten och flyktiga organiska ämnen, VOC 

Transportutsläpp av flyktiga organiska ämnen har minskat med ca 3 % under de 

senaste åren och med ca 50 % jämfört med 1990. Efter en kraftig minskning har 

utsläppen planat ut men det totala utsläppet i länet har legat strax under målni-

vån enligt Naturvårdsverket. De huvudsakliga källorna är förbränningsmotorer, 

vägtrafik, vedeldning inom bostadssektorn och produkter som innehåller lös-

ningsmedel.  

Svaveloxider, SOx 

Sedan 1990 har utsläppen av svaveldioxider (SOx) minskat med ca 72 %. 

Minskningen beror framför allt på en övergång till lågsvavelhaltiga bränslen, 

både inom uppvärmning, sjö- och vägtrafik. Dagens svaveldioxidutsläpp härrör 

främst från energiproduktion, transporter och industriprocesser. För sjöfart 

kommer de nya kraven för SECA områdena i Östersjön, Nordsjön och Engelska 

kanalen att innebär kraftigt minskade svaveldioxidutsläpp. Regleringen innebär 
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att svavelhalten i bränslet ska vara högst 0,1 % från år 2015, se figur 3. Även 

ökade krav på kväveoxidrening kommer att införas inom SECA områdena. 

Kolmonoxid och koldioxid 

Utsläppen av kolmonoxid (CO) har minskat med ca 55 % sen 1990 och omkring 

96 % av utsläppen kommer från energisektorn, varav ca 40 procent av dessa 

kommer från transporter. Trenden för koldioxid pekar snarare på att utsläppen 

kommer att ligga på en oförändrad nivå. 

 

 

Figur 2 Exempel på trend för minskande utsläpp från vägtrafik, avgaspartikelutsläpp och NOx 

utsläpp. Beräknade utsläpp kton/år.(Trafikverket – vägtrafikens utsläpp) 
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Figur 3. Beräknade utsläpp av CO2 för svensk sjöfart fram till år 2025. Beräkningen är gjord på 

antagandet om tankerfartyg (liquefied gas tankers) och utsläpp till luft från hu-

vudmotor i kton CO2 /år (beräkningar enligt Ex-Tremis maritime emission) 

 

 

Figur 4. Beräknade utsläpp för svensk sjöfart fram till år 2025. Beräkningen är gjord på anta-

gandet om tankerfartyg (liquefied gas tankers) och utsläpp till luft från huvud-

motor i kton emissionsämne /år (beräkningar enligt Ex-Tremis maritime emiss-

ion) 

3.2.1 Miljöeffekter och Hälsomässiga effekter NOX SOX HC 

Kvävedioxid har negativa effekter på luftvägarna, såsom irritation samt nedsatt 

lungfunktion. Personer med astma är särskilt utsatta.  

Kväveoxider bidrar till försurning och övergödning av mark, skog och vatten.  

Effekterna kan påverka markbalanser av näringsämnen så väl som kemin i både 

mark och vatten. Väl känt är till exempel att kväve och sulfathaltigt nedfall på-

verkar näringsbalans och surhetsgraden i mark och vatten (det vi i dagligt tal har 

kallat försurning och främst är en fråga om bland annat avgaspartiklar från till 

exempel förbränningsmotorer). Utöver detta har man i vissa system sett effekter 
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på både terrestra och aquatiska miljöer med till exempelvis direkt påverkan på 

bladfysiologi och växtmetabolism. Detta kan exempelvis påverka skördeutfallet 

för grödor exponerad för damning. Förutom detta finns undersökningar som vi-

sar samband mellan nedfall och direkt påverkan på bland annat korrosion på 

byggnader. Det är främst utsläpp av försurande föroreningar och partiklar från 

förbränningsmotorer som står för denna typ av effekt.  

Utsläppen av kolväten ger inte bara en hälsomässig effekt utan kan också i vissa 

fall var miljöförstörande och en kraftig växthusgas. Exempelvis PAH:er respek-

tive metan.   

4 Lagstiftning och normer 

4.1 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft  

1998 utfärdade regeringen en förordning om miljökvalitetsnormer. De ämnen 

som reglerades var kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid och bly. 

Förordningen har sedan dess reviderats ett antal gånger och kompletterats med 

ytterligare normer, för partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, 

arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Normerna baseras huvudsakligen 

på krav i EU-direktiv.  

Regeringen har därefter utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer 

(MKN) för utomhusluft, Luftkvalitetsförordning (2010:477). Normerna syftar 

till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs ge-

nom vårt medlemskap i EU.  

4.2 Luftkvalitetsdirektivet (2008/50/EG) 

I EU:s gemensamma regelverk återfinns Luftkvalitetsdirektivet (2008/50/EG). 

Dess huvudsakliga syfte är att ”skydda människors hälsa och miljön som hel-

het”. I direktivet fastställs att det är nödvändigt att minska föroreningarna till en 

nivå som minimerar de skadliga effekterna på miljö och hälsa. Övervakningen 

och bedömningen ska förbättras och information till allmänheten ska tillhanda-

hållas utifrån ett luftkvalitetsperspektiv. 

Framför allt är det viktigt att begränsa källutsläppen av föroreningar och där åt-

gärderna för minskning av utsläpp, på både lokal och nationell nivå, måste ge-

nomföras. Enligt direktivet skall därför utsläpp av skadliga luftföroreningar 

undvikas, förebyggas eller minskas samt att lämpliga mål för luftkvalitet fast-

ställas med beaktande av WHO:s normer, riktlinjer och program. 

4.3 Luftkvalitetsförordningen, (SFS 2010:477). 
Naturvårdsverkets miljökvalitetsnormer  

Genom luftkvalitetsförordningen (2010:477) genomförs viktiga delar av luft-

kvalitetsdirektivet (2008/50/EG) och direktivet om metaller och PAH i luft i 

svensk rätt. I förordningen preciseras bland annat gränsvärdesnormer och mål-

sättningsnormer för partiklar (PM10 och PM2,5), se tabell 2. Förordningen in-
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nehåller också regler om åtgärdsprogram och rapportering. I förordningen 

framgår även vem som ska genomföra kontrollen av att normerna uppfylls och 

på vilket sätt kontrollen ska ske.   

Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och kväveoxider ingår i Luftkvali-

tetsförordning (2010:477). Normerna är så kallade gränsvärdesnormer eller 

skallnormer och får inte överträdas. Den norm som bedöms vara svårast att upp-

fylla är dygnsmedelvärdet. Naturvårdsverket ansvarar för kontroll av miljökva-

litetsnormen för kväveoxider till skydd för växtligheten. 

4.4 Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av 
luftkvalitet (NFS 2010:8) 

Föreskrifterna (NFS 2010:8) är en del av införlivandet av EU-direktiven. Före-

skrifterna anger kraven för mätning och beräkning vid kontroll av normerna ge-

nom att ange regler om kontinuerliga mätningar, indikativa mätningar, mätme-

toder samt beräkningar. Den anger också bl.a. regler om val av provtagnings-

plats, placering av mätutrustning och antal mätstationer. 

Tabell 2. Utdrag ur Naturvårdsverkets handbok om luftkvalitetsnormer. Jämförelse mellan 

gränsvärden(GV)/ rikt- och målvärden(MV) från WHO och EU samt Svenska 

miljökvalitetsnormer för partikelutsläpp. 

Ämne  WHO (rikt-

värden) 

EU Gränsvärde 

(GV)/målv

ärde (MV) 

MKN 

PM10 

 

 

Dygn 50 µg/m
3
 50 µg/m

3
 

Får över-

skridas 35 

ggr/år 

GV 50 µg/m
3
 

Får över-

skridas 35 

ggr/år 

År 20 µg/m
3
 40 µg/m

3
 GV 40 µg/m

3 

PM2,5 

 

Dygn 25 µg/m
3
 -   

År 10 µg/m
3
 25 µg/m

3
 

 

 

 

 

 

25 µg/m
3
 

MV 

 

 

 

 

 

GV 

25 µg/m
3
 

Bör efter-

strävas till 

och med 

den 31 de-

cember 

2014 

25 µg/m
3 

Får ej 

överskridas 

från och 

med 1 ja-
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nuari 2015 

Tabell 3. Utdrag ur Naturvårdsverkets handbok om luftkvalitetsnormer.  

MKN för kvävedioxid till skydd för människors hälsa, NOx 

Medelvärdestid Värde Anmärkning 

1 timma 90 µg/m3 Får överskridas 175 gånger per kalenderår för-

utsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 

200 mikrogram per kubikmeter luft under en 

timme mer än 18 gånger per kalenderår. 

1 dygn 60 µg/m3 Får överskridas 7 gånger per kalenderår. 

1 år 40 µg/m3 - 

MKN för svaveldioxid till skydd för människors hälsa, SOx 

Medelvärdestid Värde Anmärkning 

1 timme 200 µg/m3 Värdet får överskridas 175 gånger per kalen-

derår förutsatt att föroreningsnivån aldrig övers-

tiger 350 mikrogram per kubikmeter luft under 

en timme mer än 24 gånger per kalenderår. 

1 dygn 100 µg/m3 Värdet får överskridas 7 gånger per kalenderår 

förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 

125 mikrogram per kubikmeter luft mer än 3 

gånger per kalenderår. 

MKN för kväveoxider till skydd för växtligheten, NOx 

Medelvärdestid Värde Anmärkning 

1 år 30 µg/m3 I områden där det är minst 20 km till närmaste 

tätbebyggelse eller 5 km till annat bebyggt om-

råde, industriell anläggning eller motorväg. 

MKN för svaveldioxid till skydd för växtligheten, SOx 

Medelvärdestid Värde Anmärkning 

Vintermedelvärde 

(1 okt-31 mars) 

20 µg/m3 - 
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MKN för kvävedioxid till skydd för människors hälsa, NOx 

1 år 20 µg/m3 - 

 

5  Utsläpp till luft från hamnverksamhet  

Utsläpp till luft inom Göteborgs hamnområde och specifikt för den nya LNG 

terminalen kommer främst att vara från transportrörelser. Dessa utsläppskällor 

är framför allt från fartygsrörelser och lastbilsrörelser. Persontransporter och 

tågtransporterna beräknas ge ett försumbart tillskott av utsläppen.  

Fartygsrörelserna kan delas upp i dels sjögående utsläpp och dels manövre-

ring/kaj relaterade utsläpp där skillnader i användning av huvudmaskineri och 

hjälpmotorer spelar en avgörande roll. Även möjligheten till anslutning till 

landström har avgörande betydelse för utsläppen. Framdrivningen av fartyg sker 

nästan uteslutande genom stora dieselmotorer. Dessa kan indelas efter dels ef-

fekt och dels varvtal (lågvarviga, medelvarviga, högvarviga). Den stora skillna-

den i bränslekvalitet gör att luftutsläppen till stor del är beroende på vilket 

bränsle som används. Bränslet är normalt tjockolja (Residual Oil, RO), diesel 

(Marine Gasoil, MG) eller en blandning (Marine Diesel, MD). Flytande natur-

gas, LNG är ett alternativ som kan ge stora fördelar och kraftigt minska utsläp-

pen både lokalt, regionalt och internationellt, se figur 5. Även andra alternativa 

bränslen som till exempel metanol diskuteras. 

 

Figur 5. Jämförelse mellan HFO (heavy fuel oil), MDO (marin dieselolja) och LNG. Jämförel-

sen visar att LNG per energienhet reducerar NOx med ca 80%, SOx med näst-

an 100%, CO2 med ca 29% och PM med 90%. (Tri-Zen, LNG Markets Per-

spective 2012) 

De stora utsläppen av svaveldioxid (SO2) är en direkt konsekvens av det höga 

svavelinnehållet i traditionellt fartygsbränsle (bunkerolja, marin diesel etc). 
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Med kommande begränsningsdirektiv kommer dessa utsläpp att minskas betyd-

ligt.  

Vid förbränning i motorn bildas stora mängder kväveoxider (NOX). Eftersom de 

flesta fartyg saknar rökgasrening går dessa ut i luften. Vid ofullständig förbrän-

ning bildas även kolmonoxid och en rad olika kolväten. De sistnämnda utsläp-

pen är dock inte så betydande då förbränningen sker vid syreöverskott. Slutligen 

emitteras stora mängder partiklar av olika storlek och kemisk sammansättning. 

Oförbrända kolväten (HC =hydro carbons, kolväten) i förbränningsmotorer är 

ett problem utsläppsmässigt oavsett bränsle (dieselolja, LNG, bensin). Enkelt 

kan det beskrivas att genom bränslet inte hinner förbrännas på grund av det 

snabba förloppet i motorn. Även motortyp, ventilernas överlappningstid, storlek 

och förbränning (diesel- eller Otto-cykel, 2 eller 4-takt, mm) avgör hur mycket 

HC-slipp det blir. Metan är dock fördelaktigt jämfört med t.ex. diselolja i detta 

sammanhang. En uppskattning av HC-slippet och metanutsläppen ger ett ut-

släpp strax under 4 % för en modern Wärtsilä Lean-Burn motor (100 % gas). 

Det är kraftig skillnad mellan olika fabrik och motorteknik, samt övergång till 

nytt bränsle i gamla motorer. En högtrycks "Dual fuel engine" uppskattas ha 

försumbart metan-slip, och en total växthusgasreduktion på upp till 30% vid an-

vändandet av LNG jämfört med så kallad HFO (heavy fuel oil). Enligt Rolls-

Royce har deras marina gasmotor 92 % mindre utsläpp av NOx , i princip för-

sumbara SOx och partikelutsläpp och med ett eventuell metan/HC-slip blir to-

tala växthusgasutsläppen ändå mer än 22 % lägre än en motsvarande dieselmo-

tor. Uppskattningen är dock att utsläppen av kolväten blir mindre vid ett fullt 

utnyttjande av LNG som bränsle och anpassning till moderna motorer. 

  

LNG som bränsle har därför liten inverkan på havsmiljön. NOX utsläppen redu-

ceras kraftig och utsläppen av SOX är i det närmaste obefintliga. Etablering av 

en LNG-terminal i Göteborgs hamn inverkar inte negativt på miljömålen Bara 

naturlig försurning, Ingen övergödning och Hav i balans. Fler fartyg ska kunna 

ersätta olja med LNG som bränsle och genom en effektiv distribution med fly-

tande naturgas förbättras förutsättningarna för användningen av gas som for-

donsbränsle och inom industrin. Användningen av LNG och naturgas istället för 

olja minskar utsläppen av koldioxid, svaveldioxid och kvävedioxid, det minskar 

bildning av PAH och partiklar samtidigt som miljöriskerna minskar vid till ex-

empel olyckor och bränsleläckage. 

6 Transporter Göteborgs Hamn  

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn. Exempelvis passerar ca 60 

procent av Sveriges containertransportflöde (import och export) Göteborgs 

hamn.  

Den samlade godsvolymen för Göteborgs hamn var 42 miljoner ton gods under 

2012. Trenden för olika godsslag har de senaste åren varit starkt beroende av 

konjunkturläget och påverkats av nedgångar i ekonomin. Godsmängden energi-

produkter (tex olja, diesel) ökade från 2011 till 2012 med ca 9 % och den totala 

mängden gods ökade med ca 1 %. Jämförelsen mellan första kvartalet 2012 och 
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2013 visar en ökning på ca 5 %. Trenden från tidigare år visar på en ökning och 

förväntningarna är att ökningen kommer att fortsätta och gå snabbare.   

Fartygsanlöpen till Göteborgs hamn är ca 11 000 per år och varje år anlöper 

över 2 500 tankfartyg till Energihamnen (antalet anlöp under 2011 till Skarviks-

hamnen var 3 700, varav ca 2 000 var bunkerbåtar som mestadels uppehöll sig i 

hamnområdet). Tanktransporterna till Energihamnen står för ca hälften av all 

råolja som tas in i Sverige. Storleken på fartygen som transporterar LNG varie-

rar men till den planerade terminalen kommer de mindre fartygen att lossa max 

3 500 m
3
 per gång och de större mellan 6 000 och 17 500 m

3
. Det innebär att 

mellan 50 och 170 lossningar per år kommer att genomföras vid kajen och piren 

Tillsammans med bunkerfartyg utgör dessa ca 4 % av den totala fartygstrafiken 

och ca 10 -15 % av tankfartygen till oljehamnen. Lastning av LNG kommer att 

göras till så kallade bunkerfartyg. Dessa är av storleken 300-3 000 m
3
 och har 

för uppgift att transportera LNG för att kunna bunkra större fartyg som använ-

der LNG som drivmedel. 

Den kommande LNG terminalen beräknas maximalt hantera ca 1 miljon m
3
 

LNG per år. LNG har en densitet av ca 450 kg/m3 vilket skulle innebära att 

godsmängden LNG, jämfört med den totala mängden gods och energiprodukt-

mängden som hanteras inom hamnen, kommer att utgöra endast 1 respektive 

2 % procent av godsflödet och energiproduktmängden. Detta skall också jämfö-

ras med den ökande trenden i energigodsmängd som passerar hamnen (ca 9 % 

2011 – 2012, Göteborgs Hamn). 

På grund av den stora mängden gods som passerar hamnen finns även ett väl 

utbyggt järnvägsnät kopplat till hamnen.  Hamnens järnvägsnät transporterar till 

exempel ca hälften av alla containrar till och från hamnen, ca 400 000 st/år. Det 

är ca 70 tåg om dagen (2012) där man räknar med att miljövinsten är upp till 

60 000 ton CO2 och 12 ton partiklar per år jämfört med om dessa transporter 

skulle gjorts med vägtransporter. I och med utbyggnaden av hamnbanan kom-

mer transportkapaciteten för järnväg att öka. En större andel av transporterna av 

LNG kommer därmed också att kunna flyttas över till järnväg i större utsträck-

ning vilket kommer att minska utsläppen ytterligare genom minskad lastbilstra-

fik. 

Under år 2012 lastades och lossades totalt nästan 290 miljoner ton gods i Sve-

rige. En dryg fjärdedel av det inrikes transporterade godset lastades och lossa-

des inom de tre storstadsregionerna. Av dessa ligger Västra Götaland (VG) i 

topp med 48 miljoner ton gods. VG regionen står för ca 16 % av den totala 

mängden gods i Sverige, se figur 6. Den övervägande delen av alla transporter, 

76 %, fraktades inom det egna länet, VG. Lastbilstransporter till och från ham-

nen utgör ca hälften av alla godstrafikrörelser. Till området Skarvikshamnen 

passerar mer ca 30 000 fordon per månad i genomsnitt, varav tung trafik utgör 

ca 20-25 % av passagerna. Under första fem månaderna 2013 var motsvarande 

siffror ca 27 000 st och antalet tung trafik under april ca 6000 st. (Enligt uppgif-

ter från 2009-2010 var fördelningen ca 27 000 respektive ca 7100 st.). Lastbils-

rörelserna är ca 300 st per dygn varav merparten (ca 70%) är relativt jämnt för-

delat mellan 06.00 och 15.00. Den planerade utlastningen till lastbil beräknas 

vara ca 3700 st/år och ca 10-20 st /dygn. Det innebär att den beräknade ökning-
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en av lastbilstrafik som LNG terminalen medför kommer att utgöra mellan 3 

och 6 % av den totala mängden lastbilsrörelser.  

 

Figur 6. Lastade och lossade godsmängder med svenska lastbilar, transporterade inom respek-

tive utom länet, år 2012. (källa: trafa.se) 

7 Beräkning av utsläpp från transporter 

Beräkningarna har genomförts för dagens verksamhet baserat på uppgifter för 

transporter till hamnen under 2009 till 2012. I en framtida verksamhet kommer 

ökningen av transporter att gradvis öka beroende på LNG terminalens utveckl-

ing. Målet är att ta terminalen i drift under våren 2015 med en fullt utbyggd 

terminal 2017.  

7.1 Beräkning av utsläpp från fartyg 

7.1.1 Metod  

Utsläpp till luft från fartygen har uppskattats utifrån de modeller som framtagits 

av ”Nätverket för godstransporter och miljö”(NTM), samt rapporter och veten-

skapliga artiklar om fartygsemissioner. 

7.1.2 Beräkning 

Beräkningar av luftutsläpp har gjorts för verksamheten enligt dagen fartygstra-

fik, 2500 anlöp av tankfartyg och för bidraget från framtida LNG verksamhet 

Beräkning avser största möjliga utsläpp vid maximalt antal fartyg till LNG ter-

minalen i storlekskategorin mindre fartyg. Beräkningen är gjord utifrån stan-

dardbränsle och utan hänsyn till en eventuell generell ökning av fartygstrafik i 
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hamnen. En grov beräkning av utsläpp från fartygstrafik till terminalen med 

LNG som bränsle har också gjorts. Beräkningsresultat framgår av tabell 2. 

7.1.3 Förutsättningar  

För beräkningarna gäller följande förutsättningar: 

 2500 anlöp av tankfartyg 

 Ca 5 km insegling 

 Såväl huvud som hjälpmotor är medelvarvig (4-takts) 

 Effektuttaget från huvudmaskin vid in- och utfart till/från kaj och farled 

har uppskattats till 20 %. 

 Gångtiden för huvudmaskin i samband med anlöp har uppskattats till 2 

timmar. 

 Effektuttaget från hjälpmaskinen vid liggtid vid kaj är 60 %.  

 Liggtiden vid kaj är i genomsnitt 38 timmar för fartygen 

 Svavelhalten i bränslet är 1 vikts-% 

I SJÖFS 2007:15 (samt MARPOL Annex IV) anges att svavelhalten i fartygs-

bränslet maximal får vara 1,5 vikt %. För fartyg som ligger i hamn är reglerna 

strängare och enligt EG direktiv 2005/33 får svavelhalten i bränslet maximalt 

uppgå till 0,10 vikt %. Därmed blir ovanstående förutsättning med en svavelhalt 

på 1,0 vikt % något högt räknat i förhållande till dagens krav.  

För beräkningarna av utsläpp till luft från fartygen har antagits en ökning av far-

tygsanlöp med 230 anlöp per år med ett normalfartyg på större än 21 000 GT 

(gross tonnage = bruttodräktighet). Beroende på exportmarknaden kommer för-

hållandena större och mindre fartyg att påverkas. I en framtida verksamhet är 

det troligt att förhållandet väger över mot större fartyg vilket då totalt sett ger 

mindre utsläpp per volym produkt.  
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Tabell 4. Utsläpp till luft i ton per år från fartyg år 2011 och vid full verksamhet i hamnen inklu-

sive andelen fartygsanlöp till LNG-terminalen. (beräknat på mindre fartyg). En 

beräkning av utsläppen från den utökade fartygstrafiken med fullt nyttjande av 

LNG som bränsle har också gjorts. 

  NOx CO  CO2 THC Tot PM Svavel 

Anlöp till Skar-

vikshamnen 
230 17 10 000 3 7 120 

Utsläpp till luft från 

Fartyg, totalt 
310 22 14 000 5 9 165 

Bidrag från ökad 

fartygstransport till 

LNG terminal, 

standardbränsle 

80 5 4000 2 2 45 

Bidrag från ökad 

fartygstransport till 

LNG terminal. 

LNG som bränsle 

16 1* 3000 1* 0,2 <1 

*Uppgifter bristfälliga man räknar med att ca 75-90% reduktion av CO och 40 -60% för THC. 

7.2 Beräkning av luftutsläpp från järnvägstransporter 

Det förekommer i dagsläget inga transporter av LNG på järnvägsvagn i Sverige, 

men är ett intressant transportalternativ på sikt, när regelverk för järnvägstrans-

port av LNG är fastställda. Man räknar med att transporter på järnväg kommer 

att svara för den huvudsakliga långväga transporten av LNG från terminalen. 

Från år 2020 beräknas tågrörelserna vara ca 1200 st/år.  

En ny järnvägssträckning inom terminalens område planeras, med lastningsplats 

för att minimera avståndet för transport av LNG i ledning. En fullt utbyggd 

järnvägstransportlösning med eldrivna lok anses inte generera någon direkt ök-

ning av avgas/luftföroreningar.  

7.3 Beräkning av luftutsläpp från lastbilstransporter 

7.3.1 Metod  

Utsläppen från lastbilstransporterna har beräknats med utgångspunkt från 

emissionsfaktorer (g/tonkm) hämtade från ”Nätverket för godstransporter och 

miljö”, samt körd sträcka per rörelse och reell lastmängd. Den beräknade mäng-

den tankbilsrörelser från 2020 kommer att vara ca 3700st/år, Transporterna 

kommer att vara dels enkla tankfordon och dels tankbil med semitrailer.  
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7.3.2 Beräkning 

Beräkningar av luftutsläpp från lastbilstransporterna har gjorts för verksamheten 

baserat på totala antalet transporter och lastbilstransporter som passerar porten 

till Skarvikshamnen, enligt uppgifter om fordonsrörelser 2009-2010 (7 100 st x 

12 månader). Samt utifrån den uppskattade mängd lastbilstransporter som be-

räknas komma i och med LNG terminalen.  

Beräkningarna är utförda utifrån att transporten sker med en ”normlastbil” utgö-

randes av en tung lastbil med trailer. Lastmängden har fastlagts till ca 20 ton per 

rörelse. Transportsträckan är uppskattad till ca 15 km för infarten till Göteborgs 

hamnområde. 

Resultaten är jämförda med emissionsfaktorer från UK National Atmospheric 

Emission inventory, (http://naei.defra.gov.uk) artic HGV (tung lastbil med ledat 

släp) i urban miljö.  

Beräkningsresultat framgår av Tabell 3. 

Tabell 3. Utsläpp till luft i ton per transportrörelser och år. Uppskattning av totala antalet last-

bilstransporter för transportrörelser under 2010 och för tillskottet från LNG verksam-

heten 2020. 

 NMT-resultat 
Antal 

trsp(st) 
CO2 CO NOx THC* 

Tot 

PM 
PM10 PM2,5 

Lastbils-

transporter 

2010 

85000 1450 3,3 11,7 0,51 0,26 - - 

Lastbilsrörel-

ser 2020 till 

LNG terminal 

3700 63 0,14 0,51 0,022 0,01 - - 

Andel 4%        

NAEI-resultat  CO2 CO NOx VOC* 
Tot 

PM 
PM10 PM2,5 

Lastbils-

transporter 

2010 

85000 - 1,1 8,9 0,18 - 0,12 0,12 

Lastbils rörel-

ser 2020 till 

LNG terminal 

3700 - 0,05 0,38 0,008 - 0,005 0,005 

* THC = totalt organiska kolväten, VOC = flyktiga organiska kolväten 

http://naei.defra.gov.uk/
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7.4 Luftutsläpp från arbets- och anläggningsmaskiner 

Arbets- och anläggningsmaskiner kommer att bidra till luftutsläppen i anlägg-

ningsskedet. Detta bidrag är endast tillfälligt och bidrar marginellt till utsläppen.  

Vid drift av verksamheten förekommer normalt inga arbets- eller anläggnings-

maskiner. 

7.5 Utsläpp till luft från diffusa utsläppspunkter 

Vid hantering av gas och flytande gas finns risk för utsläpp vid omkopplingar, 

överföringar, kylning av tankar mm. En beräkning av de totala diffusa metanut-

släppen till luft har gjorts och beräknas vara ca 1 350 kg/år. Diffusa utsläpp till 

luft ingår inte i detta PM och beskrivs mer i miljökonsekvensbeskrivningen för 

LNG terminalen. 

8 Sammanfattning 

Terminalen kommer att vara ett nav för hantering av LNG och på sikt bidra till 

att utsläpp till luft genererade från bland annat fartygstrafik och lastbilstrafik i 

både närområdet och i ett större perspektiv kan komma att minskas. Detta är en 

viktig del i att kunna nå både de lokala och de nationella miljökvalitetsmålen.   

Transportrörelserna kommer att öka, både fartygs-, lastbils- och järnvägsrörel-

serna, som en förutsättning för att kunna utnyttja LNG som bränslekälla. Ök-

ningen av transporter och därmed utsläpp till luft kommer att öka. Beräkningar-

na ovan bygger på antagandet att dessa sker med dagens bränsle. I perspektivet 

att fler och fler går över till alternativa bränslen, så som LNG, är emissionsbe-

räkningarna kraftigt överskattade.  

Genom en övergång till LNG istället för standardbränsle kommer utsläppen till 

luft från fartygstrafiken och lastbilstrafiken i hamnen och närområdet minska 

betydligt. Man beräknar att minskningen troligtvis kommer att vara så kraftig 

som mellan 80 – 100 % beroende på utsläppsparameter (se figur 5). En utbygg-

nad och anpassning till LNG-bränslen genom LNG terminalen är en förutsätt-

ning för detta. Genom att LNG är ett kolvätebaserat bränsle kommer koldioxid-

utsläppen fortsatt vara höga. En reducering upp till 20 % räknar man med pga 

bränslets egenskaper men också beroende på utveckling och anpassning av mo-

torer och avgasrening. 

Av de miljökvalitetsnormer som finns riskeras gränserna för kvävedioxid och 

partiklar att överskridas i Göteborgsområdet. Förutom vägtrafik räknas även in-

dustriprocesser och sjöfart till de största källorna till utsläpp av kvävedioxider.  

Med en etablering av en LNG-terminal i Göteborgs hamn förbättras förutsätt-

ningarana för att naturgas ska kunna få en stor användning. Användningen av 

LNG och naturgas istället för olja kommer att på sikt minska utsläppen av kol-

dioxid, kvävedioxid och PAH. Bildningen av partiklar och svaveldioxid är för-

sumbar. Gränserna för övriga ämnen kommer endast att påverkas marginellt av 

LNG terminalen och riskeras inte överskridas. Etablering av en LNG-terminal i 

Göteborgs hamn beräknas inte heller inverka negativt på de lokala och regionala 
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miljömålen. Detta innebär att en stor del av utsläppsnivåerna till luft generellt 

sett skulle kunna minska i samma takt som övergången till LNG sker.  
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