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Det finns mycket att upptäcka i Bottenvikens kust och skärgård! För att göra det lättare att 

komma ut till öarna upphandlar kommunerna i Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 

turbåtstrafik under sommarsäsongen. Detta för att underlätta skärgårdboende, stugvistelser, 

turism och friluftsliv. Turbåtstrafiken är ett alternativ även om man har egen båt. Att ta 

turbåten är klimatsmart, tryggare och troligen billigare än att äga och köra med egen båt.  

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och Sverige har som mål att 2045 

ska de totala nettoutsläppen av växthusgaser vara nere på noll. I detta ingår kraftiga 

minskningar av utsläppen från inrikes transporter redan innan 2030. För att lyckas med detta 

krävs initiativ på alla nivåer, från globalt till lokalt. För kommunernas del gäller det att inom 

ramen för Agenda 2030 se på vad som går att åtgärda inom alla delar i den egna 

verksamheten och hur man kan skapa förutsättningar för andra verksamheter att minska sin 

klimatpåverkan.  

En del i omställningsarbetet är båttrafiken i Bottenvikens kust och skärgård. En övergång 

från fossilt till fossilfritt minskar påverkan på både klimat och på Bottenvikens känsliga 

naturmiljöer under och ovan vattenytan.  

Denna förstudie har gjorts inom ramen de fem nordligaste kustkommunerna samarbete 

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan. Det är vår förhoppning att sammanställningen kan 

komma till användning för fler så vi inom en snar framtid kan få till fossilfria resor även i 

Bottenvikens kust och skärgård. 

Lisa Lundstedt  

Samordnare, Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 
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Utifrån den nyligen beslutade strategin, Bottenvikens skärgård 2021-2030 - kommunsamverkan för dig som 

bor, besöker och verkar i kust och skärgård, har Bottenvikens skärgård kommunsamverkan gjort en förstudie 

om vägar till fossilfria båttransporter i Bottenvikens kust och skärgård. Förstudiens syftar till att 

beskriva fossilfria alternativ, räkna på kostnader för en övergång till eldriven turbåtstrafik samt se på 

möjliga finansieringsvägar för omställningsinsatser.  

Effekterna av klimatförändringarna åstadkommer skador som drabbar både samhälle och 

privatpersoner. I ett samhällsperspektiv finns många fördelar med en snar övergång till fossilfrihet. 

För att nå antagna miljö- och klimatmål krävs åtgärder inom såväl transportsektorn som 

kollektivtrafiken. Båttrafik som drivs med fossila bränslen har stor påverkan på både luft och vatten. 

Även om färjetrafikens andel av den totala kollektivtrafiken inte är så stor kan denna ändå ha en stor 

relativ påverkan. De finns flera sätt att minska utsläppen av växthusgaser till sjöss där det enklaste är 

att tillämpa så kallad eco-driving. Utöver det finns el med batteri eller bränsleceller, biobränslen, 

naturgas och segel. Genom att byta energislag kan utsläppen av växthusgaser minskas avsevärt 

jämfört med diesel och bensin. 

Det finns flera olika stöd till omställningsarbetet och Klimatklivet kan ge stöd till investeringar av 

både fartyg och laddinfrastruktur. Klart är att utsläppen av växthusgaser ska minskas och styrmedel 

för att nå målen sätts in från nationell nivå. En omställning till fossilfri turbåtstrafik är möjlig men det 

är inte självklart vilket alternativ som är bäst, alla alternativ har varierande grad av problematik med 

både miljöpåverkan och tillgång. Infrastrukturen kring alla energislag behöver byggas ut och kräver 

samarbete mellan olika aktörer, att ha ett helhetsperspektiv är nyckelfaktor. Kommunernas agerande 

har stor betydelse och upphandlingen är viktigt verktyg. Det är en god idé att påbörja omställningen 

mot fossilfrihet nu medan Klimatklivet finns och innan utsläpp av växthusgaser regleras i lag. 

Based on the recently decided strategy, The Bothnian Bay 2021-2030 - municipal cooperation for those who 

live, visit and work in the coast and archipelago, the Bothnian Bay Coastal Inter-Municipal Cooperation has 

conducted a pilot study on ways towards fossil-free boat traffic in the Bothnian Bay coast and 

archipelago. The study aims to describe fossil-free alternatives, calculate costs for a transition to 

electrified touring boats and to look at possible financing routes for conversion measures. 

The effects of climate change are causing damage to both society and individuals. From a societal 

perspective, there are many benefits to climate actions. In order to achieve set environmental and 

climate goals, measures are required in both the transport sector and in public transportation. Boats 

that run on fossil fuels has major impacts on both air and water. Even if the share of ferry traffic in the 

total public transport is not so large, it can still have a large relative impact. There are several ways to 

reduce greenhouse gas emissions at sea where the easiest is to apply so-called eco-driving. In addition, 

there is electricity with battery or fuel cells, biofuels, natural gas and sailing. By changing energy 

types, greenhouse gas emissions can be significantly reduced compared to diesel and petrol. 

There are several different ways of financing for fossil-free measures and Klimatklivet can provide 

support for investments in both vessels and charging infrastructure. It is obvious that greenhouse gas 

emissions must be reduced and instruments to achieve the goals is used from the national level. A 

conversion to fossil-free tour boat traffic is possible, but it is not obvious which alternative is best, all 

alternatives have varying degrees of problems with both environmental impact and access. The 

infrastructure around all types of energy needs to be expanded and requires cooperation between 

different actors, having a holistic perspective is a key factor. The municipalities are of great 

importance and procurement is an important tool. It is a good idea to start the transition to fossil-free 

now while Klimatklivet exists and before greenhouse gas emissions are regulated by law. 
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Utifrån den nyligen beslutade strategin, Bottenvikens skärgård 2021-2030 - kommunsamverkan 

för dig som bor, besöker och verkar i kust och skärgård, ska kommunerna tillsammans arbeta för 

en hållbar utveckling i linje med Agenda 2030 och ett hållbart nyttjande av det gemensamma 

skärgårdsområdet. Som en del av detta beslutade styrgruppen för Bottenvikens skärgård 

kommunsamverkan att en förstudie om fossilfria alternativ för båttrafik ska utföras. Tanken är 

att förstudien ska kunna ligga till grund för framtida insatser för en effektiv och 

klimatneutral båttrafik i Bottenvikens kust och skärgård.  

 

Samarbetet Bottenvikens skärgård kommunsamverkan inleddes 2006 och omfattar Skellefteå, 

Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda kommuner. Syftet är att, genom att samordna och växla 

upp gemensamma kommunala resurser, rationalisera en hållbar utveckling av Bottenvikens 

kust och skärgård som en tillgänglig destination med stark attraktionskraft. Målgrupp är 

boende och besökare i respektive kommun samt entreprenörer inom besöksnäringen. 

Arbetet utgår från en gemensam strategi, Bottenvikens skärgård 2021-2030 – kommunsamverkan 

för dig som bor, besöker och verkar i kust och skärgård (Bottenvikens skärgård, 2021), samt ett 

samarbetsavtal. Visionen är en tillgänglig och attraktiv kust och skärgård som utvecklas och 

nyttjas långsiktigt hållbart utifrån dess unika natur- och kulturvärden (se Figur 1). 

Nuvarande strategi löper fram till 2030 och har gemensamt tagits fram av de fem 

kommunerna i dialog med de båda regionerna och länsstyrelserna samt med Swedish 

Lapland och de lokala destinationerna och företag och föreningar i området.  

 

Läs mer om kommunernas verksamhet och mål för utvecklingen av Bottenvikens kust och 

skärgård på www.bottenvikensskargard.se.  

 

Syften med förstudien är att: 

• utreda fossilfria alternativ i syfte att minska utsläppen till luft och vatten från 

båttransporter i Bottenvikens kust och skärgård, 

• få en uppfattning av kostnader, marknad och nödvändig infrastruktur för en 

omställning till eldrift i Bottenvikens skärgård samt 

• arbeta för att uppfylla uppsatta mål i strategin för Bottenvikens skärgård 

kommunsamverkan. 

http://www.bottenvikensskargard.se/
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Förstudiens uppdrag och mål är att: 

• beskriva fossilfria alternativ som energikälla för båttransporter, 

• ge exempel på användning samt utvecklingsprojekt vad gäller fossilfria 

persontransporter till sjöss samt göra en marknadsöversikt över fartygstillverkare, 

• beräkna investerings- och driftkostnader för fartyg och nödvändig infrastruktur för 

en omställning till eldriven turbåtstrafik samt 

• redovisa möjligheter till finansiering för omställningsåtgärder för fossilfria 

transporter till sjöss. 

Förstudien kopplar i första hand till fyra av de nio uppsatta målen i strategin för 

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan (se vidare avsnitt 1.1). 

• 

• 

• 

• 

 

På sikt ska projektet bidra till: 

• fler fossilfria båttransporter i Bottenvikens skärgård, 

• att skapa bättre förutsättningar för kommunerna och kommersiella aktörer att 

minska utsläppen av växthusgaser till sjöss,  

• uppfyllandet av kommunala, regionala och nationella mål om hållbar utveckling 

samt 

• förbättrade miljöförhållanden i Bottenvikens kust och skärgård. 

 

Målgrupp för förstudien är kommuner, myndigheter, föreningar, rederier och andra företag 

inom besöksnäringen i Bottenvikens kust och skärgård. 

 

Förutom att Bottenvikskusten innehåller flera stora hamnar för den tunga sjöfarten finner 

man även ett aktivt båt- och skärgårdsliv. Vad gäller fritidsbåtar sägs exempelvis Luleå 

kommun vara en av landets båttätaste i förhållande till befolkningen (referens saknas). Man 
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använder båten för att ta sig till sin skärgårdsstuga eller göra dagsutflykter medan andra 

upptäcker skärgården och tar del av de anläggningar som finns.  

För den som inte har egen båt finns ändå möjligheten att komma ut i skärgården. 

Kustkommunerna som ingår i Bottenvikens skärgård kommunsamverkan arbetar för att göra 

skärgården mer tillgänglig och en del i detta är att upphandla turbåtstrafik eller båttaxi 

under sommarsäsongen. Här finns ett knappt tiotal rederier och andra aktörer i 

besöksnäringen som kör allt ifrån båtcharter med mindre båtar till större fartyg som rymmer 

över 150-200 passagerare och som kör turbåtstrafik och skärgårdskryssningar. 

I kommunernas arbete med utveckling och förvaltning i skärgården har några av 

kommunerna egna arbetsbåtar medan övriga anlitar entreprenörer för byggnationer och 

underhållsarbete ute på öarna. Luleå kommun kör exempelvis arbetsbåten NORD, ett 8 tons 

fartyg på cirka 15 meter som används för att sköta kommunens anläggningar ute på öarna. 

 

Båtlivet är härligt men medför konsekvenser för miljön och människors hälsa. Vad gäller 

miljön ger särskilt användningen av fossila bränslen effekter i luft och vatten (och på 

klimatet).  Förutom deras utsläpp av växthusgaser släpps även en hel del ämnen och 

partiklar ut som är både hälso- och miljövådliga. Exempel här är cancerogena kolväten, 

försurande kväveoxider (NOX) och sot och partiklar. Motorernas buller stör i annars, tysta 

miljöer och påverkar vattenlevande djur och motorernas propellrar grumlar upp i grunda 

vikar (se Figur 2).  
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Utsläppen från båttrafiken sker dessutom till viss del rakt ner i vattnet och skadar de 

känsliga vattenmiljöerna. Gamla 2-taktsmotorer har dålig förbränning och en stor del av 

bränslet går rakt genom motorn utan att förbrännas. Förlusten uppskattas vara så stor som 

20-30 procent av bränsleförbrukningen, för varje liter bensin går alltså hela 2-3 dl rakt ut i 

vattnet (Båtmiljö.se, 2021). 

Läs mer om utsläpp och miljöpåverkan från båttrafik i Bilaga 1.  

 

De viktigaste växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga, koldioxid (CO2), metan (CH4) 

och lustgas (N2O). Alla dessa ämnen finns i luften sedan gammalt och åstadkommer på så 

sätt en naturlig växthuseffekt. Utan den effekten skulle det ha varit 35 grader kallare på 

jorden än det är i dag, och då hade förmodligen inget liv kunnat utvecklas här.  

Problemet är att människan förstärker växthuseffekten genom att släppa ut ännu mer 

växthusgaser till luften. Sedan förindustriell tid har luftens koldioxidhalt ökat med ungefär 

50 procent, mängden dikväveoxid med ungefär 20 procent och metanhalten med över 150 

procent. Det är därför temperaturen på jorden nu stiger i snabb takt. 

Vattenångan står för ungefär tre fjärdedelar av den naturliga växthuseffekten. Luftens 

innehåll av vattenånga är beroende av temperaturen, ju varmare det är desto mer vattenånga 

kan finnas i atmosfären och desto mer vatten avdunstar från jordytan och blir till ånga i 

atmosfären. Varje temperaturhöjning, oavsett orsak, leder till att halten vattenånga ökar i 

luften och en förstärkning av växthuseffekten varpå temperaturen stiger ännu mer och mer 

vatten avdunstar. När vi exempelvis släpper ut koldioxid och därigenom höjer temperaturen 

på jorden blir följden att även halten vattenånga stiger och så fortsätter 

klimatförändringarna. (Naturvårdsverket, 2021) 

Alla tjänar på minskade utsläpp av växthusgaser. I ett samhällsekonomiskt perspektiv 

resulterar det i lägre kostnader för klimatrelaterade skador och förebyggande 

klimathantering. Effekterna av stigande havsvattennivåer, extrema vädersituationer med 

värmeböljor eller skyfall orsakar kostnader för såväl samhälle som privatpersoner. Bättre 

luftkvalitet och mindre buller ger bättre boende- och arbetsmiljöer, bättre folkhälsa och 

minskad belastning på sjukvården. 

 

2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk bestående av en klimatlag, klimatmål och ett 

klimatpolitiskt råd.  

Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 

atmosfären år 2045 för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet har preciserats till att 

utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre än 

utsläppen år 1990. Klimatmålet för inrikes transporter är att dessa ska minska med minst 70 

procent jämfört med år 2010 redan år 2030. Det här är en konkretisering av en politisk 

målsättning om att den svenska fordonsflottan ska vara fossiloberoende till 2030. Se Figur 3. 

(Naturvårdsverket, 2021) 
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För att nå utsläppsmålen används olika typer av styrmedel från nationell nivå. Förutom 

information så används olika typer av ekonomiska styrmedel för att minska användningen 

av oönskade bränsleslag och styra mot fossilfritt.  Idag utgår ekonomiskt stöd till 

omställningsarbetet bland annat Biogasstöd, Klimatklivet, Industriklivet, Klimatpremier 

samt stöd till solceller. Andra ekonomiska styrmedel som också nyttjas i arbetet är av höjda 

skatter och avgifter, exempelvis koldioxidskatt och energiskatt. På sikt kan juridiska 

styrmedel komma att användas då utsläppen regleras i lag och om det sker upphör 

möjligheten att få stöd för omställningsåtgärder.  

Utöver klimatmålen gäller sedan 2015 utsläppsregler för svavel i känsliga havsmiljöer i 

bland annat Östersjön. På sikt väntar striktare regler för marina utsläpp av kväveoxider, 

partiklar och växthusgaser (Energigas Sverige).  

 

År 2019 var Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser 50,9 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter (Naturvårdsverket, 2020). Av detta utgjorde inrikes transporter den 

största andelen (16,5 miljoner ton) tätt följd av utsläppen från industrin (16,3 miljoner ton). 

Trots att de inrikes transporterna i sig består av en mängd små utsläpp från bilar, båtar, flyg, 

bussar, tåg, lastbilar etc så utgör de tillsammans en stor utsläppskälla av växthusgaser (se 

Figur 4). 

Vad gäller utsläppen från inrikes transporter är bil- och lastbilstrafiken den absolut största 

källan men därefter kommer sjöfarten (se Figur 5). (Naturvårdsverket, 2020). Beräkningar 

beställda av Svenska Båtunionen visar att även fritidsbåtar står för en icke oansenlig del av 

utsläppen. Enligt beräkningarna kommer cirka 177 000 ton koldioxid per år från det fossilt 

motorburna båtlivet vilket exempelvis är mer än utsläppen från landets samlade busstrafik. 

(Svenska Båtunionen, 2021) (Lagerqvist et al, 2021) 

Det pågår arbete för en omställning till fossilfritt inom både transportsektorn och 

kollektivtrafiken men just den vattenburna kollektivtrafiken ligger en bit efter i 
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omställningen jämfört med den landbaserade. Även om färjetrafikens andel av den totala 

kollektivtrafiken inte är så stor kan denna ändå ha en stor relativ påverkan. Som exempel 

kan nämnas färjetrafiken inom Västra Götalandsregionen som står för ungefär en procent av 

kollektivtrafikresandet men 15 procent av användningen av fossilt bränsle och över hälften 

av kollektivtrafikens samlade partikelutsläpp. (Jivén K. et al, 2020).  
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Det finns flera sätt att få ner utsläppen av växthusgaser samtidigt som man även minskar 

båtlivets utsläpp av andra föroreningar. Det enklaste och billigaste som alla kan göra är att 

dra av på gasen och ha ett medvetet körsätt, det vill säga tillämpa eco-driving, vilket ger lägre 

bränsleförbrukning och därmed lägre utsläpp. Sedan finns flera andra vägar till en 

fossilfriare skärgård som inbegriper allt från byte av bränsle till byte av motor och 

framdrivningssystem.  

Sist i detta kapitel finns en jämförelse mellan de olika bränsleslagen och dess klimatavtryck 

(se avsnitt 3.9). 

 

Det lättaste sättet att få ner utsläpp och bränslekostnader är att tillämpa eco-driving. Eco-

driving syftar till att minska sin bränsleförbrukning, och därmed utsläpp, genom körsätt, 

hastighet och att tänka på hur man lastar båten. Detta kallas även för ekonomisk körning 

eller sparsam körning. Genom att tillämpa eco-driving går det att minska bränsleåtgången 

med 20-50 procent beroende på vilken körstil man haft innan (Börjesson, 2021). 

Oavsett om man räknar bränsleåtgärden i liter, kilo eller kilowatt är det grundläggande att se 

till att ha så låg bränsleförbrukning som möjligt eftersom hög förbrukning ger både höga 

kostnader och utsläpp. Att dra ner på farten, inte ha onödig vikt i båten och se till att 

packningen är rätt lastad så att båten inte är framtung eller baktung är de första stegen mot 

mindre utsläpp. Bara genom att hålla några knop under toppfart kan man få ner 

bränsleförbrukningen rejält. En skadad propeller gör att motorn blir mindre effektiv vilket 

leder till högre bränsleåtgång. Även en smutsig båtbotten drar ner farten, att rengöra sin båt 

är alltså energieffektivt, särskilt i mer salta havsområden där produktionen av exempelvis 

havstulpaner är hög. (Båtmiljö.se, 2021).  

‐ 

‐ 
‐ 
‐ 

‐ 

‐ 
‐ 

Båtens form spelar roll för bränsleförbrukningen liksom dess deplacement. Stora svallvågor 

efter en båt är ett tecken på att man lämnat en massa energi i vattnet, det vill säga en 

energiförlust där bränsle går åt till ingen nytta. Även hur mycket ytan som befinner sig 

under vattnet under färd är av intresse, ju mer yta desto högre friktion mot vattnet och desto 

högre bränsleförbrukning. Även båtens överbyggnad och dess luftmotstånd spelar roll. 

(Eklund, 2021).  

 

Med eldrift får man tystare färder till sjöss. Under färden slipper man även utsläppen av 

växthusgaser och andra toxiska ämnen. Utvecklingen av både eldrivna båtar och 
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utombordsmotorer sker på bred front i världen och flera modeller av fartyg, med ren eldrift 

eller hybriddrift kombinerat med dieselmotor eller vätgasdrift, finns i drift.  

Jämfört med fartyg som drivs med fossila bränslen är en satsning på eldrift förenat med höga 

initiala investeringskostnader. Men i ett långsiktigt perspektiv, inte ens tio år, har 

beräkningar visat att de totala kostnaderna blir lägre i och med att energi-, drifts- och 

underhållskostnaderna är mycket lägre med eldrift. (Jivén K. et al, 2020).  

‐ 

‐ 
‐ 

‐ 

‐ 

‐ 
‐ 

‐ 
‐ 

‐ 

En omställning till eldrift till sjöss står inför antal utmaningar där samarbete mellan olika 

aktörer en nyckelfaktor. Frågorna som behöver lösas är komplexa och ingen aktör kan ensam 

lösa frågorna. Att få ner batteriernas storlek, och därmed kostnader och vikt, är en av de 

viktigaste faktorerna. Antalet laddningsstationer behöver byggas ut men markfrågor 

inkluderande bygglov bedöms vara ett större problem än själva laddtekniken för att få till 

laddning (Jivén K. et al, 2020).  

Infrastruktur och effekt för laddning behöver anpassas efter de båtar som ska köras. På 

platser som inte har tillräcklig kapacitet för installation av snabbladdning kan detta lösas 

genom att installera ett batteri på land som ”långsamladdas” och som i sin tur kan ge 

snabbladdning av batterier.  

B/F sjövägen: Rederi AB Ballerina kör sedan sju år en elfärja, Sjövägen, på sträckan 

Nybroviken-Nacka strand-Lindingö-Ropsten åt SL:s linjetrafik (se Figur 6).  

Båten går inomfjärds året om och har två dieselgeneratorer och ett 5 tons batteri om 

500 kilowattimmar. Under de första sex åren har båten gått sammanlagt 21 000 timmar och 

drivits med enbart el. Det är bara under det senaste året som dieselgeneratorerna också 

nyttjats för laddning av batterierna under färd. Båten färdas i cirka 8 knop och kan köras i 

cirka 5 timmar på en laddning. Elförbrukningen är cirka 80 kilowatt per timme, något mer på 

vintern. Båten är utrustad med laddare för nattladdning 2x32 ampere och 3x64 ampere för 

laddning på 3 timmar. Ombord på båten finns laddare som kan ge upp till 125 kilowatt 

vilket betyder 3x400 volt gånger 64 ampere. Projektet finansierades med stöd från dåvarande 

landstinget i Stockholms län (Myrsten, 2021) 
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Elfärjan E/S Movitz går sommartid sedan några år tillbaka i pendelbåtstrafik mellan 

Riddarholmen och Solna Strand, en sträcka på cirka 10 km. Elfärjan angör även Lilla 

Essingen, Alviks Strand och Hornsberg och rymmer 98 passagerare. Under början av 2019 

uppgraderade Echandia Marine, som drev det dåvarande rederiet Green City Ferries, det 

befintliga batterisystemet på elbåten E/S Movitz. Elbåten har nu utrustats med det 

egenutvecklade batterisystemet ”Echandia LTO” (Litium Titan batterier) (Echandia, 2021). 

Snabbladdningsstationen på Riddarholmen laddar med 500–600 kilowatt vilket gör att 

Movitz kan snabbladdas på cirka tio minuter vilket ger en timmes drifttid. Den totala 

driftstiden för trafikperioden är ca 500 timmar och koldioxidutsläppen beräknas ha minskat 

med drygt 38 ton jämfört med motsvarande lösning med en dieselmotor. Ägande och 

förvaltning av anläggningen, som inkluderar laddstationen, batterisystemet och drivlinan, 

ligger hos Vattenfall. Lösningen kallas ”Power as a service” och omfattar bland annat drift 

och underhåll, elsäkerhetsansvar och eventuella investeringar under avtalsperioden. 

(Vattenfall, 2019). 

Testprojekt med eldriven bärplansbåt: I ett pilotprojekt Stockholm ska en eldriven 

bärplansbåt testas i Region Stockholms kollektivtrafik (se Figur 7). Projektet finansieras av 

Trafikverket och företaget bakom fartyget, Candela Technology AB. Projektet pågår till 2023. 

Candela har utvecklat en programkod för att få stabilitet på bärplansbåten under flyning, vid 

vågförhållanden utöver designkriterierna kan bärplanen hissas upp och båten körs då som 

en ”vanlig” båt. Fartyget ska ha en lång räckvidd även i hög fart och förhoppningen är att 

energiförbrukningen ska minskas med upp till 80-90 procent jämfört med dieseldrivna båtar 

i samma storlek. Under projektet ska tekniken testas och resultaten kommer att utvärderas 

med förhoppningen att det ska ge Region Stockholm kunskap för utveckling av tonnage och 

sjötrafiken (Region Stockholm, 2021) (Candela Technology AB, 2021) (Eklund, 2021). 
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Arbetet med att få till en fossilfri färjeflotta i Stockholm fortsätter. Under hösten 2021 invigs 

en testperiod med eldrift på Nackalinjen mellan Nacka och centrala Stockholm (Bonava, 

2021). Inom några år ska fyra nya elfärjor trafikera Ljusteröleden och Vaxholmsleden i 

Stockholms skärgård. De ska i första hand drivas med el, men ha backup i form av vanliga 

motorer som kan gå på HVO eller diesel. (Trafikverket, 2020).  

Västtrafik har beslutat att köpa in ytterligare en elhybridfärja till Göteborg. Sedan tidigare 

kör tre båtar av samma modell över Göta älv, där den som heter Elvy har elhybriddrift. Den 

nya färjan kommer att börja köra över Göta älv under 2022 (Västtrafik, 2021). 

Västtrafik har även genomfört en ny upphandling för färjelinjen mellan Lysekil och Skaftö. I 

upphandlingen ställde Västtrafik krav på att trafiken på linjen ska köras med el. Värdet på 

upphandlingen uppgår till totalt 210 miljoner kronor och sträcker sig från 2022 till 2037. 

Batterierna i den nya elfärjan kommer att laddas när färjan lägger till vid kajer samt under 

dag- och nattetid i Lysekil när färjan inte är i drift. Trafikstart är planerad till december 2022 

(TRANSPORTochLOGISTIK.se, 2021). 

Sedan 2018 har rederiet ForSea två färjor, Aurora och Tycho Brahe, som körs på eldrift 

mellan Helsingborg och Helsingör (se Figur 8). De båda båtarna är 111 meter långa och 

rymmer ca 1 200 passagerare och 240 bilar. Båtarnas 640 batterier om totalt 4,1 MWh 

snabbladdas på båda destinationerna och detta går på under 10 minuter. En laddning ska 

räcka för 40 minuters färd vilket gott klarar överfarten som tar ca 20 minuter (ForSea, 2021) 
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Även Trafikverket linfärjor går över till eldrift. Av totalt 41 färjleder är 21 numera 

elektrifierade och man har fått en femtioprocentig energibesparing jämfört med 

konventionella propellerfartyg. Elektriciteten kommer genom en elkabel som matas in och ut 

genom ett hjul som är monterat på sidan av fartygen vilket gör att färjorna inte har några 

fossila utsläpp under resan. Exempelvis har man sett att bränsleförbrukningen på 

Hamburgsundsleden har sjunkit från en förbrukning på cirka 38 900 liter diesel per år till 

cirka 2 000 liter per år. På två år har rederiet sparat in 71 800 liter diesel och minskat 

utsläppen med 214 ton koldioxid. Totalt rör det sig om en minskning av fossila bränslen med 

90 procent. (Färjerederiet Trafikverket, 2020) 

Även i våra nordiska grannländer sker en övergång till fossilfritt och eldrift. Särskilt i Norge 

där en stor utbyggnation av eldrivna fartyg och färjor pågår längs landets kust. Exempelvis 

har både Fjordline, Color line och NORLED eldrivna färjor.  

I norska Fredrikstad trafikeras älven av två eldrivna färjor, ”Go’vakker Elen” och 

”Go’vakker Karen”. Dessa laddas genom induktionsteknik på sidan av skrovet istället för att 

laddas med kabel. Tekniken för induktionsladdning har bland annat utvecklas av det 

svenska företaget Swede Ship Marine (se Figur 9). 

http://www.forsea.se/


 

 

18 

 

  

I Danmark har det regionala kollektivtrafikföretaget i Köpenhamn, Movia, upphandlat 

fossilfri färjetrafik för rutten mellan Nyhavn och operan i centrala Köpenhamn. Valet av 

fossilfri drift föll på el med ren batteridrift utan någon annan framdrivning ombord. 

Kollektivtrafikföretaget Arriva gick samman med varvet Damen om en integrerad lösning 

där farkoster, infrastrukturhållare, energileverantörer, underhåll och drift var i ett paket. 

Man ska installera snabba laddpunkter på bryggorna i varje ände av rutten och laddningen 

ska ta sju minuter. Projektet får viss finansiering från Europeiska investeringsbanken, 

ELENA. (Jivén K. et al, 2020). Läs om mer exempel på krav i samband med upphandling i 

kapitel 6 Vad kan kommunerna göra?.  

Även i Finland satsar man på fossilfria transporter med hybridfärjor med både batterier och 

dieseldrift och ett antal kabelbanor kommer att ersättas av elfärjor. Den första eldrivna färjan 

i Finland kör sedan sommaren 2017 mellan Prostvik och Lillmälö (Transport och Logistik.se, 

2017). Sedan 2017 trafikeras skärgården utanför Åbo av hybridfärjan Elektra som laddas 

varje gång fartyget anlöper land. Utöver batterierna har färjan dieselelektrisk drift, som kan 

tas i bruk till exempel vid stränga isvintrar eller eventuella elavbrott (Finferries, 2017). 

Eldrivna fartyg tillverkas på många håll i världen och en redovisning av detta skulle vara ett 

alltför omfattande arbete. Därför kommer endast exempel på tillverkare i Sverige, Norge och 

Finland att redovisas här.  

Swede Ship Marine AB (www.swedeship.se) är ett varv på Tjörn som bygger en rad olika 

fartyg av olika storlek såsom arbetsbåtar, räddningsbåtar, militära fartyg och 

passagerarfärjor. Fartygen kan utrustas med olika typer av motorer, inklusive eldrift, efter 

beställarens önskemål. De har bland annat tillverkat flera eldrivna färjor som körs i Norge 

(Swede Ship Marine, 2021). 

Candela Technology AB (www.candela.com) producerar eldrivna båtar som förs fram med 

hjälp av bärplansteknik. Båtens konstruktion innehåller en bärande vinge nedsänkt i vattnet 

medan själva skrovet färdas cirka en halvmeter ovanför vattenytan. Modellen, Candela P-30, 

rymmer 30 passagerare. För att hålla kostnaderna nere använder man så mycket 

standardiserade produkter som möjligt, exempelvis samma typ av batteriteknik som för 

elbilar. Man håller sig även inom de regelgränser som medger att båten kan manövreras av 

en person i syfte att kunna spara in på personalkostnader (Eklund, 2021). Båten testas i ett 

projekt i Stockholm under perioden fram till 2024 (se ovan). 

http://www.swedeship.se/
http://www.candela.com/


 

 

19 

 

I Norge finns flera varv som bygger passagerarfartyg med eldrift men de flesta fartyg som 

byggs här av ett större format än som kan vara aktuellt för turbåtar i Bottenvikens skärgård. 

Det finns dock varv som bygger passagerarfärjor för 130 eller färre passagerare, exempelvis 

Brødrene Aa (www.braa.no) som bygger eldrivna katamaraner i kolfiber. 

I Finland finns flera varv som bygger eldrivna fartyg exempelvis Kewatec Shipyards 

(www.kewatec.com) och Uudenkaupungin Työvene Oy (www.tyovene.com) som båda bygger 

många olika typer av fartyg för olika ändamål och med olika drivning. Det senare har bland 

annat byggt Västtrafiks elfärjor som trafikerar Göta älv (Västtrafik, 2021). 

Även större utombordsmotorer med eldrift finns på marknaden. Exempelvis har det svenska 

företaget Stream Propulsion (www.stream-propulsion.com) utvecklat två motorer på över 

motsvarande 30 hästkrafter (Hamnen, 2021). Det norska företaget Evoy (www.evoy.no) har 

eldrivna utombordare motsvarande 150-450 hästkrafter (Hamnen, 2020).  

Istället för att investera i en helt ny båt kan man även göra en retrofit, det vill säga behålla 

båten men byta motorn, i detta fall mot en med fossilfri drift. Antingen genom att helt byta 

motor eller så går det att behålla den gamla som kan nyttjas som hjälpmotor vid behov, eller 

laddare av batterierna. Det finns ett flertal varv som kan göra detta.  

 

Vätgas är en energibärare som kan driva både förbränningsmotorer och bränsleceller som i 

sin tur genererar ström till batterier och elmotorer. Det är främst i bränsleceller som vätgas är 

aktuell som drivmedel i Sverige. Då bildas inga avgaser förutom vatten som då kommer ut 

ur fordonets avgasrör. (Stockholms stad, 2021) 

Vätgas kan tillverkas av såväl metangas som andra kolväten, både fossila bränslen och 

förnybara biobränslen. Tillverkning av vätgas från fossil naturgas ger dock inga 

klimatvinster eftersom det även bildas koldioxid vid produktionen. I slutändan blir den 

sammanlagda klimatpåverkan i princip lika stor som från en bensin- eller dieselmotor även 

om utsläppen av fossil koldioxid inte sker till sjöss utan vid vätgasens tillverkning 

(Stockholms stad, 2021). 

När man pratar om vätgas som förnybar energi menas att den tillverkats av kolväten med 

förnybart ursprung eller genom elektrolys med förnybar el. Vid tillverkning av vätgas 

genom elektrolys används elektricitet för att spjälka vatten till vätgas och syrgas. Med 

förnybar vätgas i tanken kan klimatpåverkan minska med över 90 procent jämfört med 

körning av ett motsvarande bensin- eller dieselfordon. (Stockholms stad, 2021). 

‐ 

‐ 
‐ 

‐ 
‐ 

‐ 
‐ 
‐ 

Vätgas och bränsleceller ett lämpligt alternativ i första hand för fartyg som ska vara ute på 

längre turer. Vätgas har den fördelen att den är både lättare och billigare än diesel. 

http://www.braa.no/
http://www.kewatec.com/
http://www.tyovene.com/
http://www.stream-propulsion.com/
http://www.evoy.no/
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Bränslecellerna används då för att ladda upp fartygets batterier och ersätter då behovet ha 

många, tunga, dyra batterier (Henriksson, 2021). 

Företaget Green City Ferries (www.greencityferries.com) har sedan 2019 utvecklats till en 

systemintegratör för snabb och emissionsfri vattenburen kollektivtrafik. I samarbete med det 

Nya Zeeländska företaget Teknicraft Design och det italienska företaget Studio Sculli, har de 

utvecklat fartyget Beluga24. Fartyget är 26 meter långt och drivs med antingen el (Litium 

Titan batterier) eller med vätgas och bränsleceller (se Figur 10). Båten är tillverkad av 

kolfiber och kan ta upp till 150 passagerare och 28 cyklar. Det är en bärplansstödd katamaran 

där den främre delen av båten lyfts ovanför vattenytan under färd i en fart på 30 knop.  

 

Än så länge är användning av vätgas som drivmedel marginell, men utvecklingsprojekt av 

såväl teknik som tankningsmöjligheter pågår stort. Även Ammoniak (NH3) skulle kunna 

vara ett alternativ för tillverkning av vätgas. Ammoniak är dock mycket giftigt och man har 

hittills inte velat hantera det som bränsle men nu pågår forskning kring huruvida 

ammoniaken kan användas som bärare av väte till vätgas (Jihvén, 2021). 

 

HVO (Hydrerade Vegetabiliska Oljor) är samlingsnamnet för det som kallas syntetiska 

dieselbränslen. HVO är en typ av biodiesel som kemiskt sett är mycket lik fossil diesel och 

som därmed kan ersätta denna. Man kan välja att köra med 100 procent HVO eller blanda 

HVO och diesel. Den typ av biodiesel som säljs på bensinstationer benämns HVO100 

(Miljöfordon.se, 2021). 

HVO tillverkas av både animaliska fetter och vegetabiliska oljor. De vanligaste råvarorna till 

den HVO som säljs i Sverige är slaktavfall och PFAD (en biprodukt från palmoljeproduktion) 

men även tallolja, palmolja, och rapsolja används (Miljöfordon.se, 2021).  

En övergång från diesel mot exempelvis HVO ger kraftigt minskade utsläpp av 

växthusgaser. Utsläppen från HVO innehåller däremot kväveoxider som behöver renas 

http://www.greencityferries.com/
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(Miljöfordon.se, 2021). Användning av HVO ger också något lägre servicekostnader så det 

inte innehåller lika mycket föroreningar som diesel (Börjesson, 2021). Man har heller inte de 

problem med tillväxt av bakterier och alger i tanken som exempelvis FAME. 

HVO är dock inte ett helt oproblematiskt alternativ då det kan innehålla palmolja. 

Expansionen av palmoljeplantager hotar bland annat den unika biodiversitet som finns i de 

tropiska regnskogsområdena och ger omfattande koldioxidutsläpp som en följd av 

svedjebruk och våtmarksdränering. (Malmö Universitet, 2019). Den palmolja som används 

som drivmedel måste vara certifierad enligt EUs regler och har högre krav på hållbarhet 

jämfört med palmolja som används till exempelvis livsmedelsproduktion. (Miljöfordon.se, 

2021).  

‐ 

‐ 

‐ 
‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 
‐ 

Ett exempel på ett rederi som gått över till att driva sina båtar på HVO är Börjessons sjötaxi 

på Styrsö i Göteborgs skärgård (se Figur 11).  

 

Övergången från diesel till HVO har visserligen ökat bränslekostnaderna men att företaget 

har goda erfarenheter av bytet. Trots högre priser har inte antalet passagerare minskat och 

http://www.borjessons.se/
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det faktum att man kör på miljövänligare bränsle har gett positiv publicitet. Dock ser man 

inte att HVO är en slutgiltig lösning på en miljövänlig båttrafik i och med problematiken 

med palmolja. Företaget planerar därför att konvertera till hybriddrift och installera en 

elmotor (Börjesson, 2021). 

 

Förutom HVO finns även en typ av biodiesel som kallas FAME (Fatty Acid Methyl Ester) 

som i Sverige oftast utgörs av RME (Rapsmetylester). Höginblandad FAME brukar 

benämnas B100. FAME är mindre lik fossil diesel än HVO vilket gör att fordon kan behöva 

anpassas för att kunna använda detta drivmedel. Lagringstid och tillåtna arbetstemperaturer 

varierar också stort mellan olika tillverkare och produkter (Miljöfordon.se, 2021). 

Det kan även vara problem att använda biodiesel som innehåller RME eller FAME på grund 

av risk för tillväxt av bakterier och alger i dieseltanken. Detsamma gäller vanlig motordiesel 

som säljs på mackar för bilar, den innehåller också inblandning av RME/FAME (Båtmiljö.se, 

2021).

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 
‐ 
‐ 

‐ 

 

Biogas består till 40-80 procent av metan, koldioxid samt små mängder vatten och andra 

föreningar. Det vanligaste sättet att framställa biogas är genom rötning där mikroorganismer 

bryter ner avfall och annat organiskt material i en syrefri miljö. Denna process används för 

att behandla slam från reningsverk, matavfall, gödsel och olika restprodukter från 

exempelvis livsmedelsindustri eller jordbruket. Biogas som framställs av biomassa används 

till produktion av värme och el eller som fordonsgas. Allra störst klimatnytta gör biogasen 

som fordonsgas genom att ersätta bensin och diesel, samtidigt som det ger minskade 

luftföroreningar. I biogasanläggningen fås också en näringsrik rötrest som kan användas 

som biogödsel inom jordbruket och som kan ersätta handelsgödsel. Biogas kan även 

framställas av skogsbiomassa genom en annan typ av process som kallas förgasning. 

(Energigas Sverige, 2021). 

För att höja energiinnehållet och kunna användas som fordonsgas eller matas in på ett gasnät 

renas biogasen från koldioxid och består då av ca 97 procent metan och kallas då biometan 

(Energigas Sverige, 2021). 

Komprimerad biogas (CBG) används i personbilar, lätta lastbilar och bussar men kan även 

användas i båtar. Exempelvis går mindre färjor i Oslofjorden på CBG.  

LBG är flytande biogas (Liquified Biogas) som har kylts ner och blivit vätska. Därigenom kan 

ersätta diesel och användas som drivmedel för tunga transporter, industri och sjöfart (Svensk 

Biogas, 2021). 
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‐ 

‐ 

‐ 
‐ 

 

Även om denna förstudie har fokus på fossilfria alternativ redovisas här ett antal fossila 

drivmedel som visserligen inte innebär lägre klimatavtryck i ett livscykelperspektiv men 

som har lägre utsläpp av andra ämnen. 

Naturgas utvinns från källor på land eller under havsbotten, ofta i samband med utvinning 

av råolja. Liksom biogas består även naturgas till största delen av metan men till skillnad 

från biogas är detta alltså ett fossilt bränsle. I ett livscykelperspektiv har naturgasen samma 

klimatpåverkan som andra fossila bränslen men lokalt, vid användning till sjöss, är 

utsläppen lägre.  

LNG (Liquefied Natural Gas) är naturgas som kylts ner till minus 162 grader och övergått 

till flytande form. Vid drift släpper LNG ut 40 procent mindre koldioxid jämfört med kol och 

25 procent mindre än olja. Även andra utsläpp som tungmetaller, kväveoxider, partiklar och 

sot är väsentligt lägre när bränslet består av naturgas (Energigas Sverige, 2021). Flera 

rederier har övergått till att använda LNG och fler planerar att göra det. Bland annat har 

både Viking Line och Destination Gotland fartyg som drivs med LNG. I augusti 2021 kördes 

den första turen med Aurora Botnia, ”det mest miljövänliga passagerarfartyget i världen”, 

mellan Umeå och Vasa. Aurora Botnia körs på LNG men kommer också att kunna använda 

biogas (Wasaline, 2021).   

EcoPar, ett drivmedel som kan ersätta diesel, är utvecklat och patenterat av det svenska 

företaget EcoPar AB. Bränslet utvinns ur naturgas via en komplicerad process, Fischer-

Tropsch-processen. För båtar finns ”EcoPar Marin” som ger upp till 50 procent lägre utsläpp 

av växthusgaser, 90 procent lägre utsläpp av flera cancerogena ämnen och 60 procent lägre 

utsläpp av kväveoxider jämfört med dieselolja. EcoPar är även fritt från svavel och är 

giftfritt. Avgaserna blir därför betydligt renare än avgaser från konventionell dieselolja. Man 

får heller inte problem med alger i tanken. Det finns dock inga tankställen norr om Umeå. 

(EcoPar AB, 2021) (Hamnen, 2015) 

För bensinmotorer är det svårare att hitta fossilfria alternativ även om det pågår forskning på 

processer att framställa ”fossilfri bensin”. Ett alternativ som finns är alkylatbensin som 

innehåller upp till 90 procent mindre föroreningar än vanlig bensin (Båtmiljö.se, 2021) 

(Hamnen, 2009). Alkylatbensin är en extra ren form av bensin och tillverkas av mättade 

gasformiga kolväten (alkaner) från fossila bränslen. Alkylatbensin är varken fossilfri eller ger 

minskade utsläpp av växthusgaser men har låga halter av svavel, cancerogena kolväten som 

polyaromatiska kolväten (PAH) och omättade kolväten.  

Alkylatbensin har samma oktantal som 95-oktanig bensin men är dyrare än vanlig bensin. 

Det passar särskilt bra till äldre två-takts utombordare med dess ineffektiva förbränning där 

ju 20-30 procent av bensinen går rakt igenom motorn och hamnar oförbränt rakt i vattnet. 
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(Transportstyrelsen, 2020). Tvåtaktsmotorer körda på alkylatbensin ger 60–100 gånger lägre 

utsläpp av toxiska PAH:er. Alkylatbensin används främst i båtmotorer, snöskotrar, mopeder, 

gräsklippare och handredskap. (Naturvårdsverket, 2009) 

Om man har en nyare motor bör man kontrollera med motortillverkaren att de godkänner 

alkylatbensin. Packningar och ledningar i bränslesystemet kan behöva kontrolleras oftare 

och eventuellt bytas ut mot tåligare material då vissa upplever att dessa inte håller lika länge 

med alkylatbensinen (Båtmiljö.se, 2021). 

 

Runt om i världen pågår forskning och utveckling av både nya drivmedel och ny teknik.  

Segel. Det drivmedel som ger allra minst klimatpåverkan är segel (och armkraft). Även om 

varken rodd eller segel är det första valet för vare sig turbåtar och arbetsbåtar i Bottenvikens 

skärgård kan det vara av intresse att känna till den utveckling av kring segelfartyg som 

pågår.  

Wallenius Marine har tillsammans med fartygsindustrikonsultbolaget SSPA och KTH 

utvecklat ett nytt koncept för vinddrivna fartyg och har som mål att i slutet av 2024 lansera 

ett fartyg för biltransport över Atlanten. Planen är att bygga ett 200 meter långt segelfartyg, 

Oceanbird (se Figur 12), som ska kunna frakta 7 000 personbilar med 90 procent mindre 

utsläpp av växthusgaser jämfört med dagens dieselfartyg.  

 

Precis som den gamla tidens segelfartyg ska Oceanbird vara vinddrivet men i övrigt är 

mycket annorlunda. Fartygets segel är snarare att likna vid flygplansvingar som kan skjutas 

upp och ner som teleskopstänger så att de sträcker sig 45-100 meter över havet beroende av 

vindförhållanden. Till att börja med testas en 7 meter lång prototyp av Oceanbird  

(Wallenius SOL, 2021). 

E-diesel. Vid en pilotanläggning i tyska Dresden har Audi lyckats framställa fossilfri diesel, 

e-diesel, där huvudingredienserna är koldioxid och vatten. Utvecklingen av det som Audi 

http://www.wallenius-sol.com/
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kallar för e-bränslen påbörjades redan 2009 och den gemensamma nämnaren för e-bränslen 

är att de är koldioxidneutrala och fossilfria. Prefixet ”e” står för ”erneuerbar” (förnybar på 

tyska). Att framställa e-diesel är en tillverkningsprocess i flera steg som innehåller vatten, 

elektricitet och koldioxid. Efter bland annat högtempererad elektrolys får man vätskan ”blue 

crude”, en energibärare som består av en lång kolvätekedja, som sedan bearbetas i ett 

raffinaderi för att bli ett bränsle fritt från svavel och aromatiska kolväten.  (Audi, 2021) 

Alkoholer. Även alkoholer kan användas som drivmedel. Forskning pågår bland annat om 

metanol för framtida användning som bränslen till sjöss (Lunds universitet, 2020). Utöver 

det som beskrivits ovan finns även E85 (etanol) som dock inte används i någon större 

omfattning till sjöss idag. Etanol skulle nog kunna fungera i moderna utombordsmotorer 

men exempelvis har sjömackar varit avvaktande till att ta in den nya bensinen med något 

högre inblandning av etanol (E10) då många äldre båtmotorer bedöms ha svårt att klara 

detta bränsle (Hamnen, 2021) (Jihvén, 2021).  

 

Hur stora minskningar i klimatpåverkan kan man då få till genom att byta energislag? Det 

varierar och beroende på vilket energislag det handlar om. För att ge en uppfattning av hur 

det kan skilja har vi vilka utsläpp av växthusgaser som 1 000 kilowattimmar ger (se Figur 

13).  

 

1 000 kilowattimmar motsvarar den effekt man bland annat kan få från cirka 102 liter diesel, 

106 liter HVO eller 110 liter bensin (Energimyndigheten, 2019). Utsläppen av växthusgaser 

har beräknats med hjälp av Naturvårdsverkets utsläppsfaktorer och inkluderar utsläpp vid 

utvinning, transport, omvandling och förbrukning (Naturvårdsverket, 2021).  
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Ett byte från diesel till HVO eller biogas ger över 80 procent lägre utsläpp av växthusgaser. 

Även eldrift har avsevärt lägre utsläpp än diesel, hur stora utsläpp beror dock på hur elen 

produceras. Utsläppsvärdena är här baserade på en så kallad ”elmix” som även kan 

innehålla elproduktion med fossila bränslen. Om elen baseras på förnyelsebara källor blir 

utsläppen ännu lägre. Värt att påpeka är att även om det som betecknas som förnyelsebar el 

medför lägre utsläpp av växthusgaser, är de inte helt utan miljöpåverkan i övrigt. 

Här har en så kallad ”well to wheel”-beräkning gjorts vilket visar de totala utsläppen i ett 

livscykelperspektiv (LCA). Vad som också är av intresse är hur mycket växthusgaser som 

släpps ut lokalt, från avgasröret, men det har inte gått att hitta underlag för en sådan 

beräkning. Flera av energislagen har dock inga eller låga utsläpp av växthusgaser under drift 

vilket vare sig bensin eller diesel har. Information om utsläpp från användning av vätgas och 

EcoPar har inte gått att få fram. 

 

I förstudiens uppdrag ligger även att se på vad det kan kosta att ställa om turbåtstrafiken i 

Bottenvikens skärgård till eldrift. För att ha ett exempel att räkna på utgår beräkningarna i 

denna förstudie från rutten Södra hamn i Luleå centrum ut till Klubbvikens havsbad på 

Sandön (se Figur 14). 

 

Sandön är den största ön i Bottenvikens skärgård och på dess östra udde ligger Klubbvikens 

havsbad som är ett populärt besöksmål. Här finns bland annat småbåtshamn, badstränder, 

stugor och restaurang. Här finns också många sommarstugor, fin natur, vandringsstigar och 

ett antal naturreservat. Besöksmålet ligger förhållandevis nära fastlandet och det är lätt att ta 

sig hit ut med turbåt eller egen båt. Under sommarsäsongen trafikeras Klubbviken flera 

http://www.minkarta.lantmateriet.se/
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gånger dagligen av turbåtstrafik som har upphandlats av Luleå kommun. Det är även många 

som kommer hit med egen båt för att uppleva badliv, natur och den service som finns där. 

Idag är turen ut till Klubbviken en cirka 40 minuter lång resa. Upphandlad turbåt rymmer 

126 passagerare och Luleå kommun har avtal om 5-7 turer per dag från midsommar till 

skolstart. Totalt antal passagerare per dag och säsong varierar mycket beroende på väder. En 

varm sommar kan över 20 000 persontransporter göras medan en kallare sommar lockar 

cirka 12 000 gäster inom ramen för kommunens upphandlade trafik.  

Frågan ”vad kostar en omställning till eldrift” är inte helt okomplicerad att besvara. Vad 

gäller fartygen behöver man analysera sitt behov, vad man vill ha ut av turbåtstrafiken, och 

sedan ta fram en kravspecifikation. Vilken grad av flexibilitet behövs, ska båten användas till 

en specifik rutt eller kunna användas till fler syften? Vilken kapacitet ska båten ha, hur 

många passagerare ska få plats? Kan turtrafiken lösas med flera mindre båtar eller behöver 

det vara en enda större båt? Är det viktigt att båtresan går snabbt eller kan den ta lite längre 

tid? Hur tänker man kring turtrafikens kapacitet över hela säsongen? 

Inte heller infrastrukturen för laddning är ett okomplicerat inköp eller installation och dess 

kapacitet behöver specificeras innan man kan räkna på kostnader. Laddningsintervall och tid 

för laddning påverkar vilken laddningskapacitet som krävs. Man behöver också veta enligt 

vilken tidtabell fartygen ska köras och om laddinfrastruktur ska utformas flexibelt för 

laddning av flera olika fartyg eller enbart för en båt. Man måste också veta hur långa 

laddningspauser det finns utrymme för i önskad tidtabell och om båten ska laddas vid varje 

stopp eller mer sällan. 

 

Beräkningarna har utgått från tre scenarier – två med eldrift vilka jämförs med ett tredje 

scenario med ett dieseldrivet fartyg. Information om båtarna finns i Tabell 7. 

Scenario 1 eldrift: utgår från en 20 meter lång katamaran som rymmer 80 passagerare 

(se Figur 15)  

Scenario 2 eldrift: baseras på tre snabbgående bärplansbåtar som vardera rymmer 30 

passagerare (se Figur 7). Konstruktionen med bärplan gör att det är troligt 

att båten kan undantas från fartbegränsningen i Svartösundet 

Scenario 3 dieseldrift: utgår från ett 23 meter långt dieseldrivet fartyg med plats för 98 

passagerare 

Underlag till beräkningen av elektrifierad turbåtstrafik Södra hamn – Klubbviken utgår från 

följande: 

• Distans enkel väg: 7 distansminuter (cirka 13 kilometer) 

• Fartområde: E 

• Fartbegränsning i Svartösundet om max 9 knop behöver tas med i beräkningen av 

restid 

• Säsong: 58 dagar från slutet av juni till och med slutet av augusti 

• Laddningsmöjlighet kan enbart ordnas i Södra hamn då det inte finns möjlighet att 

ordna laddning i Klubbviken i nuläget.  

Turbåtarna i beräkningarna ska kunna täcka upp motsvarande dagens kapacitet om ca 

15 000 -20 000 passagerare per säsong. Avskrivningstiden är satt till 20 år. 
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För att få uppgifter till beräkningarna av eldrift har kommunikation skett med två 

fartygstillverkare i Sverige, Swede Ship Marine AB (se Figur 15) och Candela Technology AB 

(se Figur 7). Motsvarande uppgifter om det dieseldrivna fartyget är några år gamla där pris 

torde ha ändrats medan uppgifter om exempelvis bränsleförbrukning fortfarande torde 

gälla.  

 

Kostnader för el och diesel har räknats utifrån ett elpris på 0,47 kronor per kilowattimme och 

ett dieselpris på 6 kr per liter (oktober 2021). Sjöfarten är befriad från skatt, till exempel 

http://www.swedeship.se/
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energi-, koldioxid- och svavelskatt, på ”bränslen som förbrukas i skepp när skeppet inte 

används för privat ändamål”. Detta gäller fartyg som utför transporttjänster i kommersiell 

sjöfart, exempelvis taxibåtstrafik eller annan personbefordran och omfattar alla bränslen 

utom bensin och högbeskattad olja. (Skatteverket, 2021). Eldrift och landström har inte 

motsvarande skattebefrielse utan priset inkluderar energiskatt. Däremot kan stora fartyg få 

tillbaka 0,6 öre per kilowatttimme. (Skatteverket, 2021). Det senare inverkar dock inte 

påtagligt på de totala driftskostnaderna. 

Utsläpp av växthusgaser har tagits från utifrån Energimyndighetens värmevärden 

(Energimyndigheten, 2019) samt Naturvårdsverkets omvandlingsfaktorer för utsläpp av 

växthusgaser (Naturvårdsverket, 2021).

 

En övergång från fossila bränslen till eldrift är förenat med initiala investeringskostnader av 

varierande storlek. Ett eldrivet fartyg, eller framför allt dess framdrivning och batterier, 

kostar mer än en båt med förbränningsmotor medan kostnaderna för drift och underhåll är 

mycket lägre med eldrift. Erfarenheter från elektrifiering av busstrafik visar att de direkta 

kostnaderna inte ökar utan har i vissa fall även sjunkit. Mycket tyder på att samma resultat 

kan uppnås om färjetrafik elektrifieras. (Jivén K. et al, 2020)  

Hur stor investering ett nytt eldrivet fartyg innebär beror såklart på vilket man köper. I 

denna beräkning kostar båten i scenario 1 cirka 40 miljoner kronor medan de tre mindre 

båtarna i scenario 2 kostar 8 miljoner kronor vardera. Ett dieseldrivet fartyg med 

motsvarande kapacitet och storlek kan kosta mellan 15-20 miljoner kronor. (Se Tabell 8)  

Vad gäller energiförbrukning är den flera gånger högre för den dieseldrivna båten jämfört 

med de eldrivna. Bränslekostnaderna för den dieseldrivna är därför också mycket högre 

jämfört med de eldrivna båtarna trots skattebefrielse för det fossila bränslet (se Tabell 8). 

Följaktligen kan man även se stora skillnader mellan utsläppen av växthusgaser och de olika 

scenariernas klimatpåverkan från de eldrivna båtarna och det dieseldrivna. De eldrivna 

fartygen ger avsevärt lägre utsläpp än det dieseldrivna. 

Om man ser till de årliga utsläppen av växthusgaser är dessa över 90 procent lägre vid eldrift 

jämfört med diesel. Detta gäller också då man ser på utsläppen per tur eller i relation till 

möjligt antal passagerare är förhållandet detsamma. Om man enbart ser till de faktiska 

lokala utsläppen under båtfärd i skärgården är utsläppen av växthusgaser från de eldrivna 
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båtarna noll samtidigt som man slipper svavel- och kväveföreningar, kolväten samt sot och 

andra typer av partiklar.  

Ett alternativ till att införskaffa helt nya fartyg är att byta framdrivningssystem i befintlig 

båt, så kallad ”retrofit”. Idag är samtliga svenska eldrivna båtar i kollektivtrafiken ”gamla” 

båtar där den gamla dieselmotorn ersatts med en elektrisk. Beroende på vad som får plats i 

befintligt fartyg och vad som är tekniskt möjligt, kan den gamla dieselmotorn behållas som 

reserv, antingen för att ladda batteriet eller för att driva båten. På så sätt kan kostnaderna för 

omställning till fossilfritt hållas på en lägre nivå. Dock är det inte alltid som detta går att få 

till på alla båtar och det är inte heller säkert att det är det mest ekonomiska på sikt. Under en 

övergångsperiod i omställningen mot fossilfrihet kan det vara både mer resurseffektivt och 

miljöklokt att konvertera en befintlig båt istället för att skota den och köpa nytt. 

 

För att kunna köra de eldrivna fartygen behöver det finnas en laddinfrastruktur. Nödvändig 

laddinfrastruktur omfattar kostnader för anläggning, anslutning och effektabonnemang.  

Vad gäller laddinfrastrukturen innehåller anläggningen bland annat skiljetransformatorer, 

kablar, kabeldispenser och en styrutrustning som övervakar det hela. Uteffekten på 

skiljetransformatorn anpassas efter fartygens behov, ett stort fartyg kan behöva 4 megawatt 

medan det kan räcka med 200-500 kilowatt för ett mindre (Åberg Gassbo, 2021) (Henriksson, 

2021) (Eklund, 2021). Laddningen kan även lösas genom induktion istället för elkabel. 

Kostnaden för att anlägga en laddstolpe varierar beroende på utrustning, 

inkopplingsanläggning, kapacitetsbehov, vilken tidtabell som den ska anpassas till, om den 

ska nyttjas av en eller flera båtar med mera. Summan för en laddstation kan landa på 5-8 

miljoner kronor men även landa på uppåt 10 miljoner kronor eller mer, inkluderat 

entreprenad och projektledning, beroende på vad som krävs i det unika fallet. (Västtrafik, 

2021).  

De flesta fartyg använder frekvensen 50 hertz men om anläggningen även behöver anpassas 

till 60 hertz kan detta kosta ytterligare 7-10 miljoner kronor (Åberg Gassbo, 2021). 

Laddningen behöver också ha ett effektabonnemang och detta kan enbart tecknas på årsbasis 

så kostnaderna för detta löper under hela året oavsett nyttjande.  Bottenvikens turbåtar körs 

bara sommartid vilket alltså gör att ett tolvmånaders abonnemang endast nyttjas en fjärdedel 

av året. Elen nyttjas däremot under den tid på året då det är liten efterfrågan på el vilket 

borde göra turbåtstrafiken till en attraktiv kund. 

Några punkter att beakta vad gäller planering och anläggning av el- och laddinfrastruktur 

(Västtrafik, 2021): 

• Att i ett tidigt skede involvera kommunens tekniska kontor och bygglovsenhet samt 

elnätsägaren.  

• Att undersöka hur stor eleffekt som finns/kan levereras till platsen. 

• Att utreda om det krävs ny nätstation eller om befintlig räcker.  

• Att besluta ägandeskap kring nätstationen – nätägare eller kund  

• Att säkerställa utrymme på kajen samt dess bärighet. Eventuell nätstation samt 

laddare med kraftskåp tar plats och kan väga en del. 
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• Att kontrollera vad som är bygglovspliktigt vilket kan variera mellan olika 

kommuner. 

• Att se till att ha rådighet över elinfrastrukturen för att säkerställa den geografiska 

placeringen och eventuell transformatorstation. Detta har ett värde för kommande 

trafikering för att säkerställa konkurrensneutralitet. 

 

➢ Fartyg med eldrift: 24-40 miljoner kronor 

➢ Driftkostnader fartyg (el, personal och underhåll): 448 000 - 775 000 kronor per år. 

Kostnad för effektabonnemang för laddning tillkommer. 

➢ Anläggning av laddinfrastruktur: 5-10 miljoner kronor. Eller mer. Eller mindre.  

➢ Utsläppen av växthusgaser blir minst 90 procent lägre vid eldrift jämfört med 

motsvarande fartyg med dieseldrift.  

 

När det kommer till omställningen till klimatsmarta transporter finns ett antal alternativ för 

att hitta finansiering. På nationell nivå är det finns framför allt Klimatklivet som 

administreras av Naturvårdsverket. På regional nivå lyfts både hållbarhet och 

klimatåtgärder högt i de regionala utvecklingsstrategierna och i de olika programmen för 

EU-fonder. 

Det man däremot kan konstatera är att de flesta stöden riktar sig mot åtgärder på land 

snarare än till sjöss. Och att många stöd snarare är inriktade mot forskning, utveckling, 

innovation och samarbete kring att lösa klimatomställningen än faktiska åtgärder och 

investeringar för att få till minskade utsläpp av växthusgaser. Det är också svårt att 

kombinera olika stödformer eftersom det inte går att få samtidiga stöd från olika typer av 

offentliga medel var sig det handlar om EU-fonder, statliga eller kommunala projektstöd. 

 

Klimatklivet är en omfattande miljösatsning som infördes 2015. Det hanteras av 

Naturvårdsverket och länsstyrelserna och stöd kan sökas av alla, exempelvis kommuner, 

företag, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer, men inte privatpersoner.  

Klimatklivet är riktat till lokala och regionala åtgärder som syftar till att minska utsläppen av 

växthusgaser. Spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, sysselsättning och bättre hälsa 

är andra önskade effekter av Klimatklivet liksom positiv påverkan på andra miljömål än 

Begränsad klimatpåverkan. Klimatklivet kan inte nyttjas till åtgärder som måste genomföras 

enligt lag eller tillstånd i villkor. 

Stöd kan utgå till konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industri, 

bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från biogas och 

infrastruktur som cykelbanor, till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.  

Stödet kan även gå till investeringar i fordon, även båtar, liksom laddningsstationer där även 

kostnader för installation och grävarbeten är stödberättigat. Hur mycket stöd som ges för 

investeringar i fordon varierar och stöd utgår för den merkostnad som uppstår mellan det 

fossilfria och ett motsvarande fossilberoende alternativ. Det beror också på vem som är 
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mottagare av stödet, ett företag kan få upp till 70 procent av merkostnaden medan en 

kommun får 50 procent av merkostnaden för samma åtgärd.  

Avgörande för prioritering av stöd är den utsläppsminskning som investeringen förväntas 

ge upphov till under åtgärdens livslängd, i förhållande till investeringskostnaden för 

åtgärden. Det vill säga klimatnyttan per investerad krona. Ju mer energi det går att få ut på 

mindre utsläpp, desto större klimatnytta. Ju större klimatnyttan är på åtgärdens hela 

livslängd, desto större blir kvoten när man jämför klimatnyttan med kostnaden.  

Stöd utgår inte till åtgärder som måste genomföras enligt lag eller tillstånd i villkor. 

Klimatklivet är öppet för ansökningar under fyra perioder per år och lämnas in till 

länsstyrelsen. (Naturvårdsverket, 2021) 

 

Programmet syftar till att möjliggöra sjöfartens övergång till fossilfrihet och inkluderar 

tekniska, operationella och strukturella åtgärder. Inriktningen är mot forskning, utveckling, 

innovation och demonstration inom energieffektiva fartyg, anpassning till förnybar energi 

samt operationell verksamhet. Fokus är dock forskning, utveckla kunskaps- och 

kompetenslösningar, samverkan och utveckling av klimat- och resurseffektiva produkter, 

systemlösningar och tjänster. (Energimyndigheten, 2019) 

 

Trafikverket erbjuder ett stöd som riktar sig till laddstationer. Stödet till snabbladdning 

gäller dock endast vissa platser i anslutning till större vägar som saknar snabbladdare. 

Utgångspunkten för valet av platser är det funktionellt prioriterade vägnätet för långväga 

personresor som Trafikverket definierar. På detta har en översyn gjorts över var det saknas 

tillgång till laddinfrastruktur för snabbladdning. Det är dessa ”vita sträckor” som ska täckas. 

Ett annat stöd gäller laddstationer i anslutning till större vägar, där sådan infrastruktur 

annars inte byggs ut. Inget av stöden kan alltså tillämpas för laddning av eldrivna båtar.  

Kommuner och regioner har möjlighet att söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så 

kallat stadsmiljöavtal. Stadsmiljöavtalen ska främja hållbara stadsmiljöer och syftar till att ge 

stöd till åtgärder i städer som leder till ökad andel persontransporter med kollektivtrafik 

eller cykeltrafik eller hållbara godstransportlösningar. Vad gäller kollektivtrafik får stöd ges 

till investeringar som tillgodoser ett allmänt lokalt eller regionalt transportbehov och som 

avser en väg, gata, spåranläggning, kaj för lokala eller regionala persontransporter, perrong, 

hållplats, vänthall eller annan anläggning eller del av anläggning för lokal eller regional 

kollektivtrafik.  

Man kan inte kan få stöd till enbart laddinfrastruktur men det kan gå att få stöd till detta om 

det kombineras med andra åtgärder för kollektivtrafiken som berörs av laddinfrastrukturen. 

I stadsmiljöavtalen krävs även motprestationer som ska leda till ökat hållbart resande eller 

ökat bostadsbyggande, exempelvis ökad turtäthet till följd av den nya infrastrukturen, ny 

kollektivtrafikstrategi etc. Sålunda för att kunna söka stadsmiljöavtal bör man se till att söka 

stöd för mer än bara laddinfrastruktur, se till att åtgärden ligger i stadsmiljö, att 
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kollektivtrafiken kan anses vara kapacitetsstark och kombinera åtgärderna med bra 

motprestationer för att få ihop ett paket som leder till ökat hållbart resande. (Trafikverket, 

2021). 

 

Eftersom programmen för de regionala utvecklingsfonderna inte är klara än är det svårt att 

säga om dessa är alternativ till investeringar i fossilfri sjöfart. Däremot ingår klimatåtgärder 

och åtgärder för att få ner utsläpp samt att hantera effekterna av klimatförändringar i de 

regionala utvecklingsstrategierna.  

Det nationella 1:1-medlen kommer att ha som fokus att nyttjas som medfinansiering till 

projekt som fått bidrag från EU-medel så det är inte ett realistiskt alternativ som 

medfinansiering till ett stöd från Klimatklivet.  

Regionala investeringsstöd kan utgå till små och medelstora företag i Norrbotten, 

Västerbotten, Västernorrlands, Jämtland och Dalarnas län med undantag för större tätorter, 

exempelvis Luleå tätort. Investeringen ska vara tillväxtinriktad och bidra till en hållbar 

utveckling för företaget och regionen.  

 

Kommunerna har en viktig roll i klimatarbetet på lokal och regional nivå. Åtgärder inom 

kommunernas breda verksamhetsområde såsom kollektivtrafik, fastigheter, bilar och 

arbetsfordon ger betydande resultat i form av utsläppsminskningar. Kommunerna har också 

en viktig roll som föregångare i klimatarbetet. 

På många håll sker målmedvetna satsningar mot en fossiloberoende fordonsflotta till 2030, 

bland annat inom kollektivtrafiken. I exempelvis Västra Götalandsregionens Miljö- och 

klimatstrategi har man som mål att minska de fossila koldioxidutsläppen med 90 procent till 

år 2035 (Västra Götalandsregionen, 2018).  

Kommunerna är också kund och upphandlare av varor och tjänster. Genom att ställa krav i 

samband med upphandlingar kan detta ge ytterligare utsläppsminskningar. Krav på låga 

utsläpp eller fossilfrihet kan exempelvis ställas i samband med upphandlingar av 

turbåtstrafik. Kraven kan formuleras på olika sätt, antingen genom att uttryckligen ange att 

det ska vara eldrift men det kan också specificeras i form av utsläppskrav för att på så sätt 

även inkludera andra typer av energislag såsom biobränsle och laddningshybridteknik. 

(Jivén K. et al, 2020) 

Ett exempel på upphandling av fossilfri kollektivtrafik som kan nämnas är Köpenhamns 

regionala kollektivtrafikföretag Movia, som upphandlat fossilfri färjetrafik för rutten mellan 

Nyhavn och operan i centrala Köpenhamn (Trafikselskabet Movia, 2017). Förutom tekniska 

funktionskrav ställdes även miljökrav om att fartygen skulle ha låga utsläpp av kväveoxider, 

inte emittera svavel eller ge något nettoutsläpp av koldioxid vilket gjorde att även lösningar 

med biobränsle var möjlig. (Jivén K. et al, 2020). 
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Utsläppen av växthusgaser ska minska. Utsläppen från de svenska inrikes transporterna ska 

minska med 70 procent till 2030 och 2045 ska de totala svenska nettoutsläppen av 

växthusgaser vara noll. I kommunernas strategier och planer finns mål uppsatta för det 

lokala omställningsarbetet.  

Olika styrmedel sätts in för att nå målen. För att nå utsläppsmålen sätts olika typer av 

styrmedel in från nationell nivå. Idag utgår ekonomiskt stöd till omställningsarbetet och 

höjda skatter och avgifter nyttjas för att leda bort från det oönskade och sänkta skatter för att 

öka användningen av det önskade. När utsläpp väl regleras i lag upphör möjligheten att få 

stöd för omställningsåtgärder.  

Inte självklart vilket fossilfritt alternativ som är bäst. Alla alternativ har varierande grad av 

problematik kopplat till miljöpåverkan eller tillgång. Samtliga medför dock avsevärt lägre 

utsläpp av växthusgaser jämfört med fossila bränslen. Det är möjligt att få en fossilfri 

turbåtstrafik med bibehållen eller lägre kostnadsnivå. En omställning till eldrift är förenad 

med stora investeringar men på sikt blir driften billigare. En omställning till fossilfritt ger 

god publicitet och goodwill för både kommuner, företag och andra.  

Omställning till fossilfritt till sjöss står inför antal utmaningar. Samarbete mellan olika 

aktörer och att ha ett helhetsperspektiv är nyckelfaktorer. Infrastrukturen kring alla 

energislag behöver byggas ut. Omställning till eldrift av bland annat industrier och 

transporter skapar ökad efterfrågan på el vilket kan inverka på framtida elpris. 

Samhället tjänar på klimatåtgärder. Både människor och miljö mår bättre av minskade 

utsläpp av växthusgaser. I ett samhälls- och privatekonomiskt perspektiv ger detta lägre 

kostnader för klimatrelaterade skador och förebyggande klimathantering. Bättre luftkvalitet 

och mindre buller ger bättre boende- och arbetsmiljöer, bättre folkhälsa och minskad 

belastning på sjukvården. 

Kommunernas agerande har stor betydelse. En kommun som minskar utsläppen av 

växthusgaser från sin verksamhet ger betydelsefulla förbättringar. Upphandlingar är ett 

effektivt verktyg för minskad klimatpåverkan. En kommun som arbetar målmedvetet med 

klimatåtgärder har även en viktig roll att spela som föregångare för andra. 

Passa på att ställa om till fossilfritt nu! Målen om lägre utsläpp är tydliga och i nuläget har 

det aviserats att Klimatklivet ska få utökade anslag. Klimatklivets horisont sträcker sig till 

2026, efter det vet vi inte vad som händer med denna stödform. Därför kan det vara en god 

idé att påbörja omställningen mot fossilfrihet medan Klimatklivet finns och innan utsläpp av 

växthusgaser regleras i lag. 
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Koldioxid (CO2) och andra växthusgaser förekommer naturligt i atmosfären. Koldioxid 

bildas naturligt vid exempelvis människors respiration samt vid nedbrytning av organiskt 

material. Koldioxid är även en så kallad växthusgas som bildas vid förbränning av 

kolföreningar i exempelvis förbränningsmotorer.  

Utsläpp från antropogena källor, det vill säga orsakade av människan, bidrar till stigande 

koldioxidhalter i atmosfären så att det naturliga kretsloppet påverkas. Den förstärkta 

växthuseffekten leder till att jordens medeltemperatur ökar, vilket bland annat medför att 

klimatet förändras och att havsnivåerna höjs. Utsläpp av koldioxid bidrar även till 

försurning av mark och vatten. 

De största antropogena utsläppskällorna av koldioxid är förbränning av fossila bränslen, 

cementproduktion och andra industriella processer. (Naturvårdsverket, 2020) 

Kolväten (HC) är en stor grupp av ämnen bestående av kol- och väteatomer. Gruppen består 

av många undergrupper, bland annat aromatiska kolväten där man hittar bensen, det 

enklaste aromatiska kolväten. Eftersom kolväten innehåller stora energimängder och 

dessutom har lätt att brinna i luft, används många kolväten som bränsle och vid 

förbränningen bildas koldioxid. 

Flera kolväten är direkt hälsoskadliga hos människor och orsakar bland annat cancer. Bensen 

orsakar blodcancer (leukemi) och det finns idag ingen känd nivå under vilken inga effekter 

uppstår på människor. Bens(a)pyren, såväl som andra polyaromatiska kolväten (PAH:er), 

bildas vid ofullständig förbränning. Bens(a)pyren är en mycket välstuderad PAH som kan 

orsaka bland annat lungcancer, cancer i urinblåsan och hudcancer. Bens(a)pyren kan även 

skada arvsmassan och det finns idag ingen känd nivå under vilken inga effekter uppstår på 

människor. 

Vägtrafik är en av de viktigaste utsläppskällorna av aromatiska kolväten. Även småskalig 

vedeldning, snöskotrar och fritidsbåtar utgör vanliga källor för bensen. (Naturvårdsverket, 

2020). 

Begreppet kväveoxider (NOX) innefattar både kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) 

Kväveoxider bildas vid förbränning i höga temperaturer. Då det krävs höga temperaturer för 

att bilda kväveoxider, sker de största utsläppen vid förbränningsprocesser.  

Kväveoxider har negativa hälsoeffekter och påverkar andningsorganen, främst hos känsliga 

personer med exempelvis astma. Kväveoxider är giftiga och irriterar luftvägarna och 

slemhinnor. Tillsammans med organiska föreningar och solljus medverkar kväveoxider till 

bildandet av marknära ozon. Nedfall av kväveföroreningar, både kväveoxider och 

ammoniak, leder till försurning och övergödning av mark och vatten. (Naturvårdsverket, 

2020) 

Biltrafiken är den största källan i de flesta tätorter, men även energiproduktion, 

arbetsmaskiner och sjöfart ger betydande bidrag av kväveoxider. (Naturvårdsverket, 2020). 

Personbilar står för majoriteten utav utsläppen av kväveoxider från vägtrafik. Inrikes sjöfart 
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står för cirka 14 procent av de totala kväveoxid-utsläppen från inrikes transporter. 

(Naturvårdsverket, 2020) 

Sot och partiklar bildas vid ofullständig förbränning, exempelvis vid utsläpp från 

dieselmotorer eller vedeldning. Sot har, precis som andra partiklar, visat sig ha starka 

kopplingar till hälsoeffekter. Partiklar i utomhusluften bidrar till hjärt- och kärlsjukdomar 

samt sjukdomar som försämrar lungfunktionen och kan påverka lungornas normala 

utveckling. 

Sot har även egenskapen att de absorberar ljus och den egenskapen gör att sot i atmosfären 

har en värmande effekt som driver på växthuseffekten. Att minska sotutsläppen är därför 

viktigt både ur hälsosynpunkt och för att mildra effekten av ett förändrat klimat. 

(Naturvårdsverket, 2021) 

Bullret från båtarnas motorer kan påverka på flera sätt. Ljudet i sig kan vara stressande för 

både människor och djurliv i en annars relativt lugn miljö. Båtmotorernas buller överlappar 

dessutom i frekvens med både fiskars och marina däggdjurs hörselområde och kan bland 

annat försämra de kommunikativa förutsättningarna. Bullret maskerar de naturliga ljud som 

djuren använder för sin omvärldsorientering och bidrar till att möjligheterna att 

kommunicera över längre avstånd minskar. Eftersom tonerna ofta är varvtalsberoende 

varierar ljudet över tid och med körstil, vilket minskar möjligheterna för djur att vänja sig 

vid det. (Miljömålsberedningen, 2021). 

Att båtar orsakar svallvågor gäller inte specifikt båtar som drivs med fossila bränslen. Även 

en fossilfri båt kan ge samma vågpåverkan. Här är det de enskilda båtarnas skrovform och 

hastighet som avgör svallvågornas storlek och effekt.  

Problemen med höga svallvågor är dels att det stör övrigt båtliv och strandliv, både på land 

och till sjöss. Även växt- och djurlivet påverkas och om påverkan från svallvågorna blir för 

stor kan det ge upphov till erosion av stränder och i grundområden. Det kan även påverka 

bottensubstratet i och bredvid farleder. Särskilt i smala farleder kan stranderosionen vara 

påtaglig. I grunda områden kan även båtskrov, propellrar och ankare orsaka direkta skador 

på vegetation och bottendjur. Fritidsbåtar har i allmänhet marginell effekt på stranderosion 

när det körs ute på öppet vatten. Men i grunda och i övrigt vågskyddade miljöer kan svall 

från fritidsbåtar utgöra en väsentlig påverkan, särskilt från större motorbåtar 

(Miljömålsberedningen, 2021). 

  



 

 

40 

 

 


	Fossilfriare skärgård
	En förstudie om vägar till fossilfria båtresor i Bottenvikens kust och skärgård
	Fossilfriare skärgård
	En förstudie om vägar till fossilfria båtresor i Bottenvikens kust och skärgård
	Förord
	Innehåll
	Sammanfattning
	English summary
	1 Bakgrund
	1.1 Vad är Bottenvikens skärgård kommunsamverkan?
	1.2 Förstudiens syfte
	1.3 Projektmål
	Förstudiens koppling till uppsatta mål i strategi för Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 2021-2030

	1.4 Effektmål
	1.5 Målgrupp

	2 Varför behöver vi göra klimatomställningar?
	2.1 Båtliv och fossila bränslen – påverkan på människa och miljö
	2.2 Växthusgaser och klimateffekter
	2.3 Klimatmål
	2.4 Svenska utsläpp av växthusgaser

	3 En fossilfriare skärgård – vilka alternativ finns?
	3.1 Eco-driving
	3.2 Eldrift – laddning på land
	Exempel på användning och utvecklingsprojekt – Sverige
	Stockholm
	Västtrafik
	Färja mellan Helsingborg och Helsingör
	Trafikverkets linfärjor

	Exempel på användning och utvecklingsprojekt – våra nordiska grannar
	Marknadsöversikt – Tillverkare av eldrift i Norden

	3.3 Eldrift - bränsleceller med vätgas
	Exempel på användning och utvecklingsprojekt

	3.4 HVO (biodiesel)
	Exempel på användning och utvecklingsprojekt

	3.5 FAME (biodiesel)
	3.6 Biogaser – CBG och LBG
	3.7 Fossilt – men med lägre utsläpp
	Naturgas - LNG och EcoPar
	Alkylatbensin

	3.8 Utveckling pågår
	3.9 Klimatavtryck från olika energislag

	4 Omställning till eldrift – kostnader och nyttor
	4.1 Hur har vi räknat?
	4.2 Fartygen – kostnad och nytta
	Retrofit – istället för en ny båt

	4.3 Infrastruktur för laddning
	4.4 Summa summarum

	5 Kan man få stöd till klimatåtgärder?
	5.1 Naturvårdsverket – Klimatklivet
	5.2 Energimyndigheten
	Transporteffektivt samhälle – Sjöfartsprogrammet

	5.3 Trafikverket
	Bidrag till laddstationer samt snabbladdningsstationer
	Stadsmiljöavtal

	5.4 Regionala utvecklingsmedel
	ERUF, Interreg, Leader
	Regionala tillväxtåtgärder 1:1-medlen
	Regionala investeringsstöd (RIS)


	6 Vad kan kommunerna göra?
	7 Sammanfattande slutsatser
	Referenser
	Bilaga 1. Båtmotorers påverkan på människa och miljö
	Utsläpp av koldioxid
	Utsläpp av kolväten
	Utsläpp av kväveoxider
	Utsläpp av sot och partiklar
	Buller ovan och i vattnet
	Svallvågor och propellerturbulens


