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Abstract 
This thesis is describing and discussing an embryo of an ecological risk analysis of 

mercantile shipping in Lake Mälaren. To obtain valuable parameters to the risk 

analysis the identification of the water quality in the lake, harbour basin and in one 

stream in the catchment area have been examined concerning water quality, metal 

contents and ecotoxicology. By different methods in measurements data about the 

water quality have been identified and related to shipping activity. 

The hypotheses were that there is no evidence that mercantile shipping is the major 

source of pollutants in the area of Mälaren. Out of all results given in the studies the 

conclusion is supporting the hypotheses. In the future, better models of 

quantification of the water quality are considered as important. Also better methods 

in calculating gas exhaust emissions depending upon individual ships, fuel 

consumption and engine effects have to be evaluated. In this thesis the Trozzie 

Vaccaro equation is described and discussed to benefit a better overview about 

pollutions from marine diesel engines.   
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Sammanfattning 
Denna studie bygger på fyra artiklar som utgör en nulägesanalys över 

föroreningsnivåerna i och omkring Västerås hamn. Att prediktera ekologiska risker 

med handelsjöfart på en färskvattenreservoar grundar sig i en sammanfattande 

analys av den faktiska föroreningsbalansen i området. Ett antal utsläppskällor till 

Mälaren och dess avrinningsområde utgör grunden för vattenkvalitetanalysen. 

Därifrån identifieras de utsläppskällor som fartygen utgör, både till luft och vatten. 

Bearbetning av olika modeller för utsläppskvoter presenteras och jämförs med de 

diffusa utsläpp som härstammar från närområdet. Hypotesen är att den direkta 

miljöpåverkan från handelssjöfart är proportionellt lägre än ifrån övriga studerade 

utsläppskällor, vilket i resultatet visar sig stämma ganska väl. Studien bygger på 

mätdata av vattenkvaliteten, ekotoxikologiska resultat samt utsläppsstatistik till luft. 

Bioindikatorer i form av bottenfaunaprovtagningar används som ett underlag till 

bedömning av sammanlagda miljöpåverkan. De kringliggande utsläppskällorna till 

vattnet kommer från avrinningsområden och reningsverket till Västeråsfjärden. 

Mätdata som presenteras bygger på fältprovtagningar gjorda under åren 2003-2005 

inom dessa områden. Analyser har gjorts efter varje fältprovtagning och sedan 

införts i en övergripande resultatanalys där fartygsverksamheten ställs i centrum. 

Flera olika modeller integreras här i varandra, där grunden ligger på en riskanalys 

över de fysiska risker en ökad handelsjöfart medför, i form av grundstötningar, 

kollisioner med mera. Därifrån jämförs de fysiska riskerna med faktiska 

omständigheter i det ekologiska systemet i sötvatten för att slutligen sammanfogas i 

en analys över hur en ekologisk påverkan ser ut idag och kan tänkas se ut i framtiden 

med den ökande trafiken. 

Resultaten är dessvärre i nuläget inte entydiga, eftersom grunddata från officiella 

källor inte helt är jämförbara med studiens syfte. Detta gäller främst i fråga om 

utsläppsmängder av ämnen till luft. Flera studier har gjort inom ämnet sjöfart och 

miljö med den gemensamma nämnaren att det behandlar marina miljöer. Vad som är 

nytt i denna studie är att den inriktar sig enbart på sötvatten och det limniska 

ekosystemet. Samtidigt spelar demografiska förhållanden en viktig roll, med den 
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tillväxt som sker i Mälardalen. Studien kan även appliceras på andra platser i 

världen som upplåter sötvattensystem för kommersiell sjöfart. Här kan nämnas det 

kanalsystem som byggs ut på den europeiska kontinenten samt sjöfart på de stora 

sjöarna på den nordamerikanska kontinenten. 
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Kapitel 1 
 

Introduktion 
Sjöfart på Mälaren har en lång och gedigen historia. Redan under vikingatiden fanns 

enklare former av hamnplatser i närheten till det nuvarande Västerås. Sjöfarten till 

Västerås har varit en viktig faktor i utvecklingen av regionen, och allteftersom 

industrialiseringen tog fart ökade behovet av transporter av gods till och från staden. 

Behovet av transporter har fortsatt att ökat under de senaste decennierna. 

Trafikintensiteten ute i farlederna har ännu inte nått sitt maximum utan klarar av en 

ytterligare ökning beräknat på hamnkapaciteten. Just-in-time begreppet, där varje 

order initierar produktionen och därefter transporten av varan till beställaren 

betyder flera frakter och i mindre enheter. I ett miljöperspektiv har man då följande 

scenarios att beakta utifrån sjöfartssynpunkt: Med ett litet antal fartyg är 

olycksriskerna inte mindre i omfattning men kan vara färre till antal, vilket betyder 

att exempelvis potentiella grundstötningar inte ökar men att olyckor kan få lika stora 

miljökonsekvenser oavsett antalet fartyg. Med flera fartyg ökar riskerna för olyckor 

nästan proportionellt med antalet fartyg i farleden enligt nyutvecklad modell 

(publikation I). Olyckor som sker måste även definieras och om de resulterar i mer 

eller mindre miljöpåverkan. Även aktiva undvikanden av olyckor, som exempelvis 

en undanmanöver för att förhindra en kollision eller grundstötning, med följande 

gaspådrag eller avdrag, har även det en miljöpåverkans effekt, om än liten i 

sammanhanget. Att definiera de ekologiska riskerna med handelssjöfart är svårt och 

mångfacetterat. Vid daglig verksamhet där 2-3 fartyg per dygn följer farleden in eller 

ut från Västerås hamn, såsom sker idag, upprätthålls en form av normativ som ligger 

till beräkningsgrund för en icke förändrad trafikintensitet. Utsläppsvärden som finns 

redovisade i hamnens miljörapporter under senare år kan utgöra bakgrundsmaterial 

för modellering av förändringar i trafiken. I början av 1990-talet myntades uttrycket 

faktor 10, som syftade till att uppnå en tiofaldig effektivisering av exempelvis 

sjöfarten. Flodström med flera menar på att en faktor fyra torde räcka för att hålla 

nere miljöpåverkan på en långsiktig hållbar nivå (Flodström et. al. 2000). Men för att 



 

 2

kunna bestämma en relevant faktorsgräns för en effektivisering kräver en noggrann 

kalkylering av hur mycket föroreningar från fartyg som regionen Mälaren klarar av. 

Framför allt med hänsyn till övriga emissioner från övriga samhällssektorer. Därför 

är det svårt att säkerställa en tydlig gräns över hur en effektivitet ska definieras. 

Oklart är om man kan lyfta ut sjöfarten från sitt sammanhang utan jämförande med 

andra transportsystem och sätta en fast faktorsgräns. Man måste först identifiera ett 

antal olika parametrar innan man över huvud taget kan föreslå en faktor för att 

effektivisera sjötransporterna. Dessa olika parametrar skall identifieras i denna 

avhandling. Emissioner till luften från fartyg kommer främst från avgaser från 

fartygsmotorerna. Avgasmängden är proportionell mot bränsleförbrukningen 

(publikation III). Eftersom även bränslekvaliteten samt förbränningseffektiviteten är 

viktiga parametrar i beräkningen av luftföroreningar är det viktigt att 

beräkningsmodellerna är relevanta. I dag räknas emissionsfaktorerna utifrån en 

standardmodell som bygger på typindelning av fartygen på fem typer beroende av 

bruttotonnage. Denna modell har i studien visat sig vara missvisande (publikation 

III). En databas som är anknuten till fartygsregistret samt specifikationer av 

motoreffekt och bränslekvalitet kan utgöra goda hjälpmedel i beräkning av utsläpp 

av exempelvis xNO  och 2SO , och PM. Även CO- och 2CO halter kan således enkelt 

beräknas med hjälp av denna. På detta sätt får man tydligare indikationer på 

utsläppen relaterade till specifika fartyg, istället för medelvärden från typ av fartyg. I 

kommande studier skall en modell för kvantifiering av de ingående parametrarna till 

denna modell utvecklas. Emissioner till vatten är svårare att identifiera och att 

beräkna eftersom det inte förekommer någon grunddata att utgå ifrån. Dessa 

emissioner kommer förvisso till viss del från utsläpp till luft som kontaminerar 

vattnet, men de kommer även ifrån annat håll. Exempelvis oljeblandat vatten från 

maskinrum, tankar med mera. 

Givet att fartygsflottan ökar på Mälaren så finns ett tak på hur många fartyg som kan 

trafikera farleden till Västerås utan att miljöpåverkan uppenbaras. Den mesta 

miljöforskningen som berör sjöfart ligger inom de marina områdena. Mälaren är 

därför speciell på grund av dess karaktär som stor trafikled på sötvatten i Europa och 

som dricksvattentäkt. Svårigheter att knyta an denna studie till internationell 
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forskning har varit stor, på grund av skillnader mellan söt- och saltvatten samt antal 

fartyg och dess utsläppskällor. Flera publikationer finns som beskriver 

miljöpåverkan från fartyg, som efter bearbetning kan göras användbara i 

sötvattensammanhang. Bland annat rörande emissioner till luft.  Publikationer inom 

ekonomi om ”Just-in-time” begreppet och sjöfart står att finna, men svåra att 

använda i en så begränsad trafik som den rör sig om på Mälaren. Även generella 

studier över risker med sjöfart finns att tillgå, men är mera av teknisk karaktär. Vad 

som gör denna studie intressant i ett internationellt hänseende är att den belyser de 

ekologiska risker som förknippas till den demografiska verklighet och till de 

geografiska förhållanden som är unika för Mälaren. Dock är studien inte fullbordad 

ännu varför flera viktiga mätparametrar är av stor vikt att utreda ytterligare. Ämnet 

har som sådant visat sig mycket tvärvetenskapligt och det finns behov ifrån näringen 

att få den belyst i ett naturvetenskapligt perspektiv. Detta perspektiv är svårt att 

tydliggöra utan ytterligare mätningar och fältprovtagningar. Tankar och idéer om 

det fortsatta arbetet utvecklas under rubriken framtida studier. 

 

Bakgrund 
Dagens forskning inom sjöfart och miljö sträcker sig främst till frågor som berör 

marina förhållanden. Flera publikationer inom luftföroreningar och 

sedimentföroreningar i hamnområden från exempelvis Spanien har gjorts under de 

senaste åren. Vid en stor genomgång i forskningsdatabaser hittades inga 

publikationer som tydligt handlade om handelssjöfart på sötvatten. Men flera av de 

andra publikationerna kan användas vid jämförelse med denna avhandling, i fråga 

om utsläpp till luft och sediment. Det kan i alla fall konstateras utifrån publicerade 

rapporter, att miljöfrågan och sjöfart är mångfacetterad. Beroende av syftet med 

publikationen ser man tydliga tendenser på att i många fall värdera 

emissionsfaktorerna som större inom sjöfarten än inom andra transportmedel. Man 

kan se vissa tendenser till politisering i frågan, där utsläppsvärdena viktas tyngre än 

transporterat tonnage delat med bränsleförbrukning och utsläppsvärde. För att få en 

tydligare bild av dessa frågor bör en nuvärdesanalys komma till stånd. I denna 

avhandling presenteras två artiklar som behandlar nuläget i form av kvantitativa 
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studier av vattenkvaliteten i hamnbassängen samt det tillflödande dagvattnet ifrån 

Kapellbäcken (publikation II ; publikation IV). Resultaten i dessa artiklar diskuteras 

under nedanstående rubriker. Det finns tre olika händelseutvecklingar man måste 

räkna med i fråga om prediktering av framtida miljöpåverkningar från sjöfarten. 

Först beskrivs situationen med bibehållen trafikintensitet. Därefter diskuteras en 

ökad trafik i farleden, och vilka förändringar som kan tänkas följa detta.  Slutligen 

beskrivs en minskad trafikintensitet. Däremot har en så kallad ”noll-analys” som 

berör en total avveckling av fartygstrafiken uteslutits eftersom det inte i dagsläget 

kan ses som aktuellt. En av hypoteserna är att de kumulativa effekter som kan 

uppstå i form av emissioner till luft och vatten är helt beroende av trafikintensiteten. 

I vattnet ackumuleras vissa svår nedbrytbara föroreningar som bryts ner 

långsammare eller inte alls. Även utspädningseffekter i vatten förekommer och som 

är relaterat till Mälarvattnets rörlighet ut mot Östersjön.  Hypotesen beskriver även 

att olycksriskerna är olika beroende på trafikintensiteten i de tre alternativen. 

Riskanalyserna bygger på den modell som presenteras i publikation (publikation I). 

Utifrån denna riskanalys borde kvantifiering av den ekologiska påverkan, som de 

olika alternativen ger, kunna visa på olika resultat beroende av vilken trafikintensitet 

som behandlas. Detta genom att utsläppsmängderna till luft och vatten kan 

kvantifieras per fartyg.  Slutligen behöver dessa kvantifieringar ställas mot varandra 

till jämförelse, för att ge en totalbild över hur miljöpåverkan från handelssjöfarten ser 

ut.  
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Kapitel 2 

Introduktion till riskanalysen 
Vid all form av riskanalyser är de ingående parametrarna viktiga att definiera. 

Problemet måste ses i ett större perspektiv i förhållande till de gränser man satt upp i 

sina bedömningar. Det vill säga att man måste efter att ha fullgjort sin riskanalys 

även se till aspekter som ligger utanför det riskobjekt man analyserat. I denna 

avhandling som berör de ekologiska riskerna med handelsjöfarten på Mälaren är 

perspektivet på Mälaren som färskvattenreservoar viktiga att ha med i den slutliga 

bedömningen. Men även de kostnader och den förväntade vinst man önskar göra 

efter att analysen slutförts. Vinsten i detta fall kan tänkas vara att transportera mera 

varor och gods till sjöss än att köra det på land. Men även ett humanperspektiv bör 

beaktas. I miljöbalkens kapitel 4 beskrivs särskilt bevarandevärda kustområden och 

skärgårdar där även Mälaren finns med. I Miljöbalkens kapitel 2 § 2 finns områden 

listade där även Mälaren och dess öar ses som skyddsvärda till förmån för turismen 

och friluftslivet, främst det rörliga friluftslivet, vid beaktande tillåtligheten av 

exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.  Att klassa en ökad handelsjöfart 

som exploateringsverksamhet inryms inte i lagen. Däremot kan det vid en ökad 

sjötransport innebära utbyggnad av farled, som minskar det rörliga friluftslivets 

verksamhet ytterligare, samt att hamnverksamheten även kan utökas. 

Hamnverksamheten betecknas som miljöfarlig verksamhet i förordning (SFS 

1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd där hamnar, lastnings- eller 

lossningskajer som medger trafik med fartyg med en bruttodräktighet av minst 1350. 

Tillsynsmyndighet är i detta fall Länsstyrelsen. Dessa regler gäller redan idag men 

vid en utökad hamnverksamhet måste nya tillstånd sökas. I den ansats till riskanalys 

som denna avhandling utgör har detta exkluderats. 
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Vetenskaplig data 
Den vetenskapliga indatan som utgör grunden för riskanalysen kan delas in i två 

delar (publikation I): 

De mätbara och repeterbara mätvärdena som framkommit under provtagning samt 

vederhäftig data som vilar på vetenskaplig grund. 

2) Osäkerhetsfaktorer i form av icke kvantifierbara data som måste iterativt vidare 

undersökas och underbyggas för att senare kunna jämställas med vedertagen 

beprövad erfarenhet.  

Som exempel kan följande hypoteser användas: 

1) Mätvärden i luft, vatten och i sediment som utförts enligt gällande standard, där 

inga kvantitativa osäkerhetsfaktorer ingår 

2) Hypoteser om att handelsfartyg släpper ut mera xNO  och 2SO än andra likställda 

verksamheter som landtransport eller med flyg, där olika osäkerhets faktorer kan 

finnas med. 

Under punkt 2 måste hypoteserna vidare bearbetas genom provtagningar samt 

jämförelser med andra utsläppskällor (publikation I). 

 

Definitioner av risker 
Att definiera risker är en grannlaga uppgift. Inom sjöfarten har man delat upp risker 

i olika kategorier, oftast av teknisk karaktär. Enligt statistiken (Pålsson et al. 2000) är 

grundstötning den vanligast förekommande olyckan med sjötransporter. Risk för 

grundstötning och kollisioner är av teknisk och mänsklig natur och har inget med 

miljörisker initialt att göra. Miljöolyckan kan uppkomma som ett resultat av en 

grundstötning. 

 

Ekologisk data 
Den ekologiska datan som ska användas i riskanalysen kan definieras på två sätt: 

1) Direkta utsläpp som omedelbart bidrar till en miljöolycka eller katastrof. 

Exempelvis vid olje- eller kemikalieutsläpp. 

2) Kumulativa utsläpp, där en mindre mängd föroreningar eller gifter under en 

längre tidsperiod släpps ut i luft eller vatten. Exempelvis utsläpp av rökgaser från 
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fartyg under en längre tidsperiod, där föroreningen ackumuleras i vattenmassor tills 

det leder till att vattnets buffringsförmåga överstigs och att olyckan blir ett faktum. I 

dessa fall är det svårt att förutse när buffringsgränsen är nådd. Kontinuerliga 

mätningar kan användas för att följa utvecklingen under en tidsperiod men 

buffringskapaciteten kan vara svår att förutsäga när den kommer att överskridas. 

 

”Worst-case-scenario” 
Av praktiska skäl är ett teoretiskt ”worst-case-scenario” viktigt att definiera. Om man 

utarbetat ett relevant ”worst-case-scenario”, finns incitament till att utarbeta 

förändringsprocesser i syfte att undgå detta scenario. Vikten av ett ”worst-case-

scenario” är stort, eftersom man utifrån detta kan dela upp scenariot i olika 

fraktioner och bearbeta alla fraktioner individuellt. Utsläpp till vatten, utsläpp till 

luft etc kan behandlas var för sig för att söka minska totalbelastningen. Detta kan 

göras genom olika metoder. Utsläpp till luft kan bearbetas utifrån Trozzi & Vaccaros 

(Trozzi & Vaccaro 1998) ekvation. I en bearbetning av luftutsläpp utifrån denna 

ekvation kan man se vilka potentiella fartygsindivider som ”sticker ut” i 

fartygspopulationen, och söka minimera utsläppen från dessa.  
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AcciMap 
Ytterligare ett viktigt instrument att använda vid bearbetningen av den 

vetenskapliga datan som skall införas i riskanalysen är så kallade AcciMaps 

(Mattsson 2000; publikation I). En AcciMap är ett instrument som bygger på att i 

kronologisk ordning utreda orsakerna till en fartygsolycka.  Statens 

haverikommission presenterar på sin hemsida ett antal haveriutredningar som är 

utförda och som kan användas för en AcciMap (http://www.havkom.se/ 2005) 

I en sådan utredning utgår man från olyckan och identifierar de faktorer som lett till 

olyckan. . Man skulle även kunna definiera detta som en retroaktiv riskanalys. 

Dessa faktorer kan användas i riskanalyser av potentiella olyckor i syfte att minimera 

faktorerna som bidragit till olyckan 
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Kapitel 3 
Detta kapitel behandlar de ingående ekologiska parametrar som bör infogas i en risk- 

analys över handelssjöfarten på Mälaren. Kapitlet tar bara upp de teoretiska 

metoderna som bör ingå i en riskanalys. Implementeringen av mätdata utifrån 

artiklarna i avhandlingen presenteras under kapitel 4. 

Ingående parametrar 
De i en ekologisk riskanalys ingående parametrarna definieras i fyra undergrupper. 

Det finns inga värderingar grupperna emellan utan de skall användas parallellt i 

analysen.  Parametrarna är vattenkvalitet, metallförekomst, sedimentkvalitet samt 

identifiering av olika föroreningar. 

 

Vattenkvaliteten 
Vattenkvaliteten bedöms genom mätningar av pH, konduktivitet, 

syrgaskoncentrationen, syrgasmättnad samt kemisk sammansättning.  

Inom den kemiska sammansättningen ingår den biokemiska syreförbrukningen 

(BOD) och den kemiska syreförbrukningen (COD) (Bydén et al. 2003). Dessutom 

ingår analys av kväve och fosfor. Efter en omfattande vattenkvalitetsanalys 

framkommer ett nuvärde på kvaliteten i den mätpunkt man utfört provtagningen på 

under den specifika tidpunkt då provet tagits. 

Vattenkvalitetsprover bör tas regelbundet för att kunna visa förändringar under en 

längre tid. Dessa mätvärden kan arbetas in i de vetenskapliga indata som förs in i 

riskbedömningen (publikation I). 

 

Metaller 
Metall analyser av vatten bör beröra följande metaller; järn, mangan, aluminium och 

koppar men även förekomsten bly, krom, nickel, arsenik och vanadin. De uppmätta 

värdena från denna analys kan läggas till den totala vattenkvaliteten och införas i 

riskbedömningen. 
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Sediment 
Vid sedimentprovtagning är främst metall och föroreningshalterna av stor vikt. 

Dessutom tillkommer analys av den bottenlevande floran och faunan. Vid sediment- 

analys är det viktigt att definiera vilken geologisk tidsaspekt som man vill studera. 

Oftast så sedimenterar lera och organiska material i olika skikt beroende på 

tidsaspekt. Vid nutidsanalys är det enbart det över lagret av sediment som skall 

analyseras.  

Föroreningar 
Föroreningar som är sjöfarts relaterade och som förekommer i vatten och i luft är 

först och främst oljeprodukter, metaller, PCB och rökgaser från förbränningen i 

fartygsmotorerna. 

Efter mätningar i hamnbassängen (publikation II) och i den där till rinnande 

Kapellbäcken (publikation IV) visas föroreningshalten av restprodukter från 

oljeprodukter vara högre i den senare. En jämförelse mellan vattenförorening av olje- 

produkter och ämnen i de avgaser som kommer från fartyg går inte i nuläget att 

göra. Men identifikation av föroreningar som utmärker sig tydligt i våra mätningar 

främst när det gäller metaller. I Farleden och i hamnbassängen förekommer höga 

halter av Cu, Cr och Ni (publikation II), och i Kapellbäcken förekommer höga flöden 

av Cd och Mg (publikation III). De föroreningar som förekommer mest till luft ifrån 

sjöfartsverksamheten är xNO , 2SO  och CO (publikation III). 

Det finns bevis på höga förekomster av opolära organiska föreningar i 

tillrinningsområdet som även påverkar hamnbassängen. Främst alifater, alkylerade 

bensener, 1 H Inden, 1 etyldiene och alkylerade naftalener. Dessa ämnen kommer i 

dag ifrån industriområdena i Västra delen av Västerås och på verkar sjön, främst 

hamnbassängen där Kapellbäckens utlopp ligger. 
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Kapitel 4 
Kapitlet behandlar föroreningar till luft. 

Föroreningar till luft 
De beräkningsgrunder för emissioner till luft som används idag och som bygger på 

standardvärden per typfartyg är ytterst schematiska (tabell 2, publikation III). 

Fördelningen av fartygstyper som trafikerar Västerås hamn ser ut enligt nedan 

stående diagram. 

Antal

Typ 1
Typ 2
Typ 3
Typ 4
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Eftersom det inte förekom något typ 5 fartyg under året har denna typ uteslutits i 

diagrammet. Typ 2 och typ 3 fartygen är vanligast förekommande.  Utifrån den 

beräkningsmodell som används inom branschen idag resulterar de totala 

xNO utsläppen från typ 2 och typ 3 fartygen enligt följande diagram. 

Typ 2
Typ 3

 
 
Vid en jämförelse av totala 2SO utsläppen från dessa typer av fartyg ser fördelningen 

ut enligt nedanstående diagram. 
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Typ 2
Typ 3

 
Den totala emissionsfaktorn på samtliga typfartyg fördelas enligt diagram nedan. 

Utsläpp per BRT och typ fartyg
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I detta diagram är emissionerna beräknade per bruttoton och typfartyg.  Diagrammet 

åskådliggör fartyg typ 2 och 3 som de fartygstyper som har lägst emissionsvärde i 

förhållande till sitt bruttotonnage. Utifrån den totala emissionen som då uppgår till 

100 % fördelasa dessa mellan fartygs typerna enligt diagrammet.  En omallokering av 

transporterna per typfartyg, 
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skulle då ge vid handen att utbyta typfartyg 1 och 4 (främst i förhållande till 2SO - 

mängden), till flera typ 2 eller 3 fartyg, skulle teoretiskt minska belastningen av 

emissioner till luft av exempelvis 2SO . Ett inneboende bias i denna framställning 

påvisas genom att det rör sig om medeltal av bruttoregisterton som är 

framkalkylerade för varje typfartyg. Hur tonnagespridningen i varje enskild typ- 

grupp ser ut har till dags datum inte gått att få fram. 

Beräkningsgrunder för luftföroreningar 
Med hjälp av Trozzi & Vaccaros ekvationer(Trozzie & Vaccaro 1998) kan man 

identifiera enskilda fartygs utsläpp till luft. För att få en fullgod beräkningsgrund till 

denna ekvation kan ett antal dataregister fogas samman till ett data system som tar 

fram aktuella värden. 

Givetvis skulle en mätning av utsläppen behöva göras men av ekonomiska skäl och 

av tidssynpunkt är detta att ses som överarbete. 

Den grundidé till modell som utvecklats i detta avhandlingsarbete är inte i nuläget 

helt färdig. Ytterligare undersökningar måste till i kommande arbete för att uppnå 

dess fullständighet. Modellen utgår från den riskmodell som presenteras i 

publikation 1. Till stöd för denna modell har ytterligare modeller bearbetats bland 

annat beräkningsmodellen över emissioner till luft. Tanken är att inom kort kunna 

knyta ihop dessa båda modeller till en större enhet. Ytterligare parametrar som är 

viktiga att i framtiden lägga in, är beräkningar om vatten- och sedimentrörlighet i 

farled och i hamnområde. Till dessa kommer hela modellstrukturen att kunna 

bearbetas för att praktiskt kunna använda i en databas. Resultatet förväntas bli en 

modell där man på ett enkelt sätt lägger in de olika parametrarna för en aktuell 

situation, som sedan behandlas och ställs mot den ekotoxikologiska modellen, för att 

då få fram den tydligaste diskrepansen eller likhet mellan de båda modellernas 

resultat. Ett förslag till modellstruktur skulle kunna se ut enligt figur 1 nedan. 
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Figur 1. Visar ett förslag på hur olika databaser kan sammankopplas till en huvudbas som 
sedan behandlar modelleringen och får fram en nuvärdesanalys. Utifrån denna kan man 
simulera olika förändringar i trafikintensiteten för att på så sätt kunna prediktera de olika 
riskscenarierna som kan uppstå. A står för väderdatabas, B står för vattenkvalitet data, C står 
för fartygsregistret, D står för luftkvalitetsdatabas, E står för bearbetnings databas. 
 

Denna avhandling beskriver grunderna i tanken på bearbetningsdatabas, och hur 

den kan tänkas se ut. Men de övriga databaserna utgör de ingångsparametrar som 

ska ligga till grund för bearbetning och prediktering av miljörisker. Denna databas 

skall kunna användas kontinuerligt så att man kan stämma av dagligen hur 

situationen förändras. Förutsättningen är att man alltid utgår från en aktuell 

nulägessituation ifrån databaserna A-D. 

A 

B 

C 

D 

E
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Kapitel 5 
Vid all form av riskanalys av sjöfart är det viktigt att även ta med mätvärden från 

vattnet som kommer från det närliggande avrinningsområdet.  I denna avhandling 

har en förstudie av dag- och avloppsvatten som kommer från omkringliggande 

verksamheter analyserats.  

Avrinningsområdet 
Det avrinningsområde som har tagits i beaktande är den så kallade Kapellbäcken 

som går genom både bostadsområden och industriområden. Mätvärdena har tagits 

fram med hjälp av ekoskop som mäter föroreningsgraden i relation till vattenflödet. 

Att i nuläget kunna jämföra dessa värden med vattenkvaliteten i hamnbassängen är 

svårt eftersom de bygger på olika värderingsmetoder. 

Viktigast är att man bibehåller en konstant provtagningsrutin över 

avrinningsområden för att kunna identifiera utsläppen från hamn och 

sjöfartsverksamheten eller från andra verksamheter. 
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Kapitel 6 
Kapitel 6 behandlar nuläget. 

Nulägesanalys 
Vid en nulägesanalys som behandlar de ekologiska systemen som sjöfarten kan 

påverka är det även viktigt att först söka identifiera externa utsläppskällor. Det vill 

säga utsläppskällor som påverkar den omkringliggande miljön fast inte direkt kan 

härledas från fartygsverksamhet. Syftet med detta förfarande är att särskilja denna 

påverkan från den totala påverkan av miljökvaliteten i en farled eller hamnområde. 

På så sätt har man lättare att identifiera de fartygsrelaterade föroreningarna, vilka då 

visas vara summan av totala emissioner minus externa emissioner. I denna 

avhandling presenteras provtagningar och analyser som utförts på vattenkvaliteten 

och i sedimenten i farleden och hamnbassängen till Västerås under sommaren, 

hösten/vintern 2004. De externa utsläppskällorna som redovisas berör bara dag- och 

avloppsvatten som rinner ut i hamnbassängen från närliggande områden, den så 

kallade Kapellbäcken, samt farleden och hamnbassängen till Västerås hamn.  

Indikationer från dessa mätresultat visar på en ganska stor föroreningsgrad från dag- 

och avloppsvattnet.  På grund av utspädningseffekter i vattenmassorna i 

hamnbassängen minskar vissa värden av exempelvis opolära föreningar medan 

andra ökar (publikation II och IV).  Detta kan härledas från andra 

avrinningsområden som kommer att analyseras i ett senare skede. 

Potentiella olycksrisker med bibehållen trafik 
De potentiella olycksrisker som finns med en bibehållen trafikintensitet kan 

matematiskt beräknas genom att man utgår dels från faktiska förhållanden dels från 

predikterade faktorer som exempelvis antal möten i farled, kvantitet av miljöfarligt 

gods, hastigheter etc. Olyckrisker måste definieras tydligt genom 

sannolikhetsberäkningar innan de kan användas i analysen. Dessa 

sannolikhetsberäkningar bygger på de modeller som beskrivs i publikation 1, 

(publikation I). Statistiskt sett är grundstötning den vanligast förekommande 

olycksituationen inom sjöfartsnäringen (publikation I). Kollisionsrisker kan 

förekomma men med bibehållen trafikintensitet så ökar kollisionsrisken enbart med 
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det antalet situationer då två, eller fler fartyg möts i trånga passager, eller fartyg som 

möter annat föremål i farled, eller i hamnbassäng.  

 

Potentiella olycksrisker med ökad trafik 
Vid en ökad trafikintensitet ökar också den potentiella risken för olyckor som kan få 

konsekvenser på miljön (publikation I). För varje nytt fartyg som kommer i farleden 

ökar risken för kollision och/eller grundstötning. Vid optimal trafik kommer 

teoretiskt sett varje fartyg att kunna hålla en jämn hastighet i förhållande till 

varandra. Mötespunkter för fartyg måste definieras så att de sker vid de bredaste 

passagerna. En ökad trafik kan således definieras på två sätt, antingen i antal fartyg 

eller i ökad transporterad last på färre men större fartyg.  Vid en beräkning av risk 

för grundstötning med en ökad trafik i förhållande till miljöpåverkan ger då följande 

modell:  

Totala lasten som kan läcka ut och påverka miljön, blir då lika med antal kollisions 

situationer delat med antal fartyg i farleden. Den potentiella miljöpåverkan blir då 

fördelat i antal fartyg med miljöfarlig last gånger lastens påverkan på miljön 

(publikation I). I riskanalysen måste man tillföra vetenskaplig data i form av 

exempelvis toxisk data på last som kan kontaminera vattnet. Utifrån detta görs en 

bedömning som ligger till grund för hela analysen. I analysskedet kan det 

förekomma att man behöver ytterligare fakta för att kunna slutföra analysen varför 

de fakta då kan tillföras. Efter analysen görs sedan den totala riskbedömningen som 

ställs mot ett så kallat ”worst-case scenario”. Det är viktigt att kunna kvantifiera det 

absolut värsta som kan hända vid en eventuell kollision eller grundstötning. När 

dessa båda parametrar är färdiga kommer man slutligen till hur man ska söka 

minimera olycksriskerna. Detta kan i ett senare skede resultera i förändringar i 

policyn över hur riskerna minimeras (fig 1. publikation I). 
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Simulering av förändringar 
Vid en framtida simulering av förändringar i trafikintensiteten på Mälaren kan man 

dela upp denna i tre nivåer; bibehållen trafik, ökad trafik och minskad trafik. En 

effektiv simulerings modell torde i framtiden kunna skapas utefter dessa parametrar. 

Bibehållen trafik 
Bibehållen trafik betyder den trafik som förekommit under året 2004. Detta år har 

definierats som ett index i jämförelse med de i modellen beskrivna förändringarna i 

trafikintensitet.  Uppgifter som ligger till grund för modellen i fråga om bibehållen 

trafik står att finna i de miljörapporter som hamnbolaget inlämnat till 

tillsynsmyndigheterna. Det har visat sig nödvändigt att bearbeta vissa av dessa 

grunddata för att få dem tillförlitligare. Exempelvis beräkningsgrunderna för utsläpp 

till luft från fartyg (publikation II). Antalet identifierade fartyg är 400 stycken. 

Felberäkningar i denna siffra förekommer eftersom flera fartyg kan ha bytt namn 

eller anropssignal, flaggstat eller namn under året och därför räknats som flera 

individer. En estimering utifrån erhållna data och jämförelse med Svenska 

sjöfartsregistret torde detta maximalt röra sig om cirka 10 fartyg.  

 

Ökad trafik 
Med de standardiserade beräkningsmallar som används idag, måste man vid en 

ökad trafikintensitet definiera vilket eller vilka typfartyg som kommer att öka. En 

generell ökning, det vill säga en procentsats av totala fartygstrafiken är svårt att göra, 

eftersom man fördelat fartyg i 5 grupper, (på Mälaren bara 4 grupper). I stället för 

dessa standardiserade beräkningsmallar måste man göra beräkningarna utifrån 

individuella fartyg. Det vill säga vilka fartygsindivider kan tänkas köra fler turer till 

och från Västerås. Vilket fartyg är vanligast förekommande under ett år? Även vilka 

olika laster som möts på respektive fartyg och som är farliga om de beblandas vid ett 

haveri. Till exempel så är den akuta risken för stora skador mycket stor om en 

dielsetanker skulle krocka med ett fartyg som fraktar ammoniumnitrat. För att kunna 

börja bearbeta all inkommande data kan man föra in värdena i Trozzie:s  (Trozzie & 
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Vaccaro 1998) beräkningsekvation, där man redan utgår från individuella fartyg, 

vilket gör  det betydligt lättare att modellera en ökning. När det gäller godsslag kan 

man definiera dessa i tre olika grupper, bulk, styckegods eller petroleum/kemiska 

produkter.  I varje grupp får man sedan definiera godset i undergrupper utifrån vilka 

ämnen de innehåller. När detta är gjort kan man rangordna dessa ämnen utifrån dess 

potentiella miljöpåverkan i luft och vatten. Härifrån ska man definiera vilka ämnen 

som var och en för sig inte är farliga men tillsammans utgör stor fara för människan 

och miljön, se exemplet om diesel och ammoniumnitrat som inte är farliga var för sig 

men tillsammans blir högexplosivt.  

 

Minskad trafik 
Vid en minskad trafikintensitet i antalet fartyg till och från Västerås är det viktigt att 

identifiera vilka fartyg som antingen slutar trafikera området eller minskar trafiken. 

En minskning av trafik behöver inte innebära en minskning av ett enskilt 

emissionsämne. Det är hela tiden beroende av vilka fartyg och dess last, som utgår 

från trafikpopulationen. Den totala emissionsbelastningen torde i och för sig minska. 

Men tidsperioden tills minskningen är synbar kan variera i förhållande till hur hög 

den totala föroreningshalten är strax före minskningen. Föroreningar sprids olika 

snabbt beroende på dess egenskaper.  

Jämförelser av kvantifieringar 
När modellen är färdigutvecklad kan man kvantifiera samtliga ingående parametrar 

för att pröva den. Vad som teoretiskt kan vara intressant att få ut ur modellen är tre 

saker: 

1. Goda jämförelsegrunder för att enkelt illustrera förändringar i vattenkvaliteten i 

förhållande till differentierad fartygsintensitet. 

2. Att utifrån modellen få ett kraftfullt verktyg som kan användas i näringens dagliga 

verksamhet för att följa upp emissionsbelastningarna för presentationer i 

tillståndsansökningar, miljörapporter till tillsynsmyndigheter samt för i näringen 

intern datainsamling. 

3. För att minimera utsläppen till miljön 
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I en senare utvecklingsfas kan det finnas incitament till att kunna göra 

gränsöverskridande kvantifieringar mellan olika transportslag, exempelvis mellan 

fartyg, lastbil och tåg på en given sträcka. Dessutom skulle man kunna kvantifiera 

andra utsläpp till vattnet från de externa utsläppskällorna som beskrivits ovan. 
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Kapitel 7 
Nedan följer en sammanfattning av de i avhandlingen ingående artiklarna. Omfånget 

av mätdata synes stort i förhållande till riskmodellen som publicerats år 

2003(publikation I), men de ska ses som metodhänvisning till hela upplägget av 

analysen. Det är således idag inte möjligt att kunna fastställa risker gällande 

handelssjöfarten utifrån denna avhandling eftersom ytterligare studier i form av 

provtagningar och analyser måste göras. 

 

Sammanfattning av publikationer 
Risker förekommer i alla aktiviteter runt om i samhället. Dagens samhälle är 

komplext och infrastrukturen är som en blodåder vad gäller transporter av varor och 

människor. Riskanalyser bygger på att i förtid kunna identifiera dessa risker och 

finna nya vägar att undvika dessa. Med en fullgod riskanalys gällande insjösjöfarten 

kan man hitta incitament till en ökad trafikintensitet med minskade risker till olyckor 

som resultat. Den springande punkten i riskanalyshänseende utifrån denna 

avhandling är ”Just-in-time” begreppet. Men risker innefattar olika saker beroende 

på vilka risker som i utgångsläget väger tyngst. I studien från 2003 (publikation I) har 

en modell byggts upp som kan användas generellt i riskbedömningar av sjöfarten 

med tyngdpunkt på ekologiska risker. När man tittar närmare på bioindikatorerna 

ser man att de arter som hittats är vanligt förekommande i Mälaren (publikation III). 

Tveksamheter uppstod dock vid ekotoxproverna vid några punkter (publikation II). 

Det är möjligt att analysen inte är representativ för liknande prover.  Vid en 

ekologisk riskanalys som behandlar sjöfarten är inte bara den direkta påverkan på 

vattnet viktig. Utsläpp till luft har undersökts och två modeller har ställts mot 

varandra. I en riskanalysmodell torde dock en fartygsindividuell beräkning av 

utsläpp till luft vara mer realistisk än den rent statistiska modell som idag används 

och som bygger på föroreningsfaktor i förhållande till fartygens bruttotonnage. Med 

hjälp av databaser torde den fartygsindividuella metoden vara att föredra i syfte att 

identifiera de fartyg som släpper ut mest föroreningar. Slutligen kommer man till 

avrinningsområdet i anknytning till hamnen. Där kunde flera föroreningar 
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identifieras. Dessutom var det möjligt att utifrån erhållen data finna vilket område 

som bidrog med den största miljöbelastningen. Som ett resultat till denna studie 

(publikation IV) håller hamnbolaget på med att separera sitt VA nät från det 

gemensamma. På så sätt hoppas man kunna dels hålla bättre kontroll på egna 

utsläpp dels lägga åtgärdsbörda på de aktörer som ligger utanför hamnområdet. 

Mätvärdena ifrån Kapellbäcken kan i nuläget bara ses som en indikation på 

föroreningsförekomsten men ett faktiskt värde skulle kunna räta ut frågetecknen 

över hur mycket föroreningar som Kapellbäcken bidrar med till hamnbassängen. 
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Kapitel 8 
I kapitel 8 redogörs för diskussion och slutsatser vad gäller avhandlingen. 

Diskussion 
Det finns idag inga signifikanta indikationer på att sjöfarten har så stor 

miljöpåverkan på Mälaren. Vad som kommit fram är att avrinningsområdena står för 

större delen av de tillförda föroreningarna till sjön. När det gäller utsläppen av 

avgaser från förbränningsmotorerna har bara förekomsten av föroreningar samt 

deras mängd analyserats. Deras kontaminering av vattnet har inte följts upp och är 

därför svåra att definiera. Den landbaserade trafiksektorn står för en betydligt större 

påverkan till luften än sjöfarten trots att sjöfarten globalt sett utgör en stor del av t ex. 

2SO  utsläppen. De lokala förhållandena har inte analyserats i denna avhandling utan 

lämnas till framtida utredningar. Som kuriosa kan nämnas att sjöfarten omkring 

Västeråsfjärden bara släpper ut 30 % av xNO jämfört med Västerås Kraftvärme verk. 

(År 2003) Mälaren är trots allt en näringsrik sjö med en ganska stor varians av både 

fauna och flora. 

 

Utifrån de redovisade mätdata kan man börja arbeta fram en ekologisk riskmodell 

över sjöfartsverksamheten på Mälaren. Modellen bygger på att man kvantifierar 

mätdata och sammankopplar dessa med olika databaser till behandling för att få en 

klarare bild över hur de ekologiska risksituationerna kan se ut. Riskanalyser kan 

läggas upp i flera perspektiv, tekniska, ekonomiska, hälsovetenskapliga  samt 

ekologiska. Tyngdpunkten i denna avhandling ligger på ekologiska perspektiv . Det 

främsta ekologiska riskscenario som kan tänkas ske, förutom rena haverier, är de 

som en ökad föroreningssituation kan göra. Föroreningar som ackumuleras under en 

längre tid och som initialt inte är att betrakta som påtagliga kan ändå över tiden 

resultera i ekologiska katastrofer. Var denna brytpunkt ligger kan inte konstateras i 

dag, men arbetet med att kunna identifiera denna brytpunkt kommer att fortskrida. 
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Slutsatser 
En ekologisk riskanalys som berör tre olika infallsvinklar måste utvecklas: 

Bibehållen trafik 

Ökad trafik 

Minskad trafik 

För att få till stånd en godtagbar riskanalys måste kontinuerliga provtagningar av 

luft- och vattenkvaliteten fortskrida. Dessa provtagningar måste generera faktiska 

värden varför ekoskop inte kan ses som användbara. Ekoskopen identifierar bara 

utsläppskällorna men visar inte mängden föroreningar. Vid mätningar med hjälp av 

ekoskop måste dessa i så fall kompletteras med flödesmätningar och analys av halter 

av olika lösta ämnen i vattnet i anslutning till ekoskop placeringarna. 
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Kapitel 10 
Kapitlet behandlar kommande arbete. 

Framtida studier 
Primärt torde frågan om sedimentkvaliteten i farled och utanför farled vara viktigt 

att undersöka först. Målet är att försöka hitta någon eller några bioindikatorer som 

kan utgöra goda bedömningsgrunder för miljöanalys av sjöfart. Frågan som i ett 

initialskede är intressant att belysa är hur bottenfaunavariationen ser ut i farled, 

opåverkad sediment samt i strandzonen. Det är också viktigt att utifrån godsslag 

kunna påvisa maximala utsläpp innan det ekologiska systemet i vattnet slås ut på 

kort samt på lång sikt. Detta gäller främst bulkgods, petroleumprodukter samt 

kemikalier. Därför krävs det en utveckling av ekotoxikologiska studier i befintligt 

sediment samt i koncentrat av specifika ämnen såsom kolväteföreningar, 

ammoniumföreningar samt andra i förhållandet viktiga kemiska föreningar. 

Till detta hör även de utsläpp till luft som tids nog sjunker ner och kontaminerar 

vattenmassorna. Speciellt viktiga är då xNO , 2SO  samt PM. 

Slutligen kan konstateras att i framtida studier i ämnet kan tre olika vägar väljas, 

vilka visas nedan. 

• En inriktning på att finna bioindikatorer  förenade med sjöfart 

• En total utredning över kväve och fosforhalter över hela Västerfjärden för att 

bestämma N/P kvoten, tillsammans med övriga vattenanalyser och 

strömberäkningar. Detta för att kunna få fram en tydligare modell över hur 

sediment och vattenmassorna rör sig för att kunna beräkna spridningseffekterna 

av föroreningar. 

• Utveckling av spridningsbilder för föroreningar i luften och deras kontamination 

av vattnet. 
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