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Sammanfattning 
•  Rederier har idag väldigt olika möjligheter till att arbeta med 

energieffektivisering - sjöfarten är väldigt heterogen 
•  Potentialen är stor! 
•  Utmaningen fram till 2050 är enorm – för ingenjörerna och 

forskarna som ska hitta på lösningar; för redarna, varven, 
konsulterna och alla som ska tjäna pengar på sjöfart; och för de 
som ska skapa regler som tar oss till 2050 



Varför energieffektivisering? 
•  Nu: Rederiers egna ekonomiska drivkrafter 

– Dåliga fraktmarknader – överkapacitet 
– Höga bränslekostnader, särskilt SECA (största operationella 

kostnaden) 
– (Regelverk) 

•  Mot 2050: Samhällets behov av att minska klimatpåverkan 
– Idag mindre än 3% av världens GHG-utsläpp, minskat 10% 

på ett par år, tack vare slowsteaming 
– Men 2050: BAU, 8%  



Mycket har hänt de senaste 
åren! 



Nu hela tiden pressreleaser 



Vad är det rederierna gör? 
Var finns potentialen? 

•  Lösningar för existerande flotta 
– Operationella/logistiska och tekniska “retrofits” 

•  Lösningar för nya fartyg 

BUHAUG, O., et al. 2009. Prevention of air pollution from ships - Second IMO GHG study. 
London, UK.: International Maritime Organization. 



Hur går det i praktiken?  
•  Enkätstudie, 20% svaranden (85 företag) 
•  Många hade startat aktiveter för  

energieffektivisering, få realiserar 
besparingar över 10%  
–  De flesta 1-3% 

•  Slow steaming, weather routing 
•  Ej mer komplicerade åtgärder  

–  Särskilt inte de som kräver 
samarbete mellan många aktörer 

•  Beteendefrågor, förändringsarbete, 
etc. ej prioriterat  

•  Dålig tillgång till performance data 
och analys 

KÜHNBAUM, J. 2014. Energy Management Study 2014. Technical report, DNV-GL. 



Utmaningar? 

KÜHNBAUM, J. 2014. Energy Management Study 2014. Technical report, DNV-GL. 



Incitament och medvetenhet  

KÜHNBAUM, J. 2014. Energy Management Study 2014. Technical report, DNV-GL. 



Bara en femtedel håller möten 
och har kontinuerlig dialog… 

“Only in very rare cases 
does monitoring consist of 
measure-specific KPIs that 
are tracked against a 
defined plan.” 
 



En global undersökning… 
•  Sverige ett undantag? 

– Redareföreningen satsar stort på samarbete, utbildning, 
dialog, nätverk 

•  Men ändå – som akademiker undrar man – varför är inte alla 
rederier bra på detta? 

•  En nyckel till arbete med energieffektivisering – övervakning 
och analys av energianvändning och prestanda  

•  Hur implementera sådana system? 
– hur få besättningen att engagera sig?  
– hur arbeta med data och uppföljning iland? 

•  Rederiers affärsmodeller påverkar deras förmåga att arbeta 
med energieffektivisering (Taudal Poulsen och Johnson, 
kommande publikation) – en studie av danska rederier 
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Varför övervaka prestanda? 
•  Uppfylla lagkrav (SEEMP) 
•  Minska bränsleanvändning 
•  Förstå bättre fartygets fart-energi beskrivning för att kunna erbjuda rätt priser 

på fraktmarknad 
•  Få input till framtida investeringbeslut.  
•  Identifiera och överföra best practice mellan besättningar och fartyg. 
•  Öka transparens och medvetenhet – både till sjöss och iland  
•  Implementera KPIer 
•  Starta tävlingar för att öka incitament  
•  Dokumentera miljöprestanda för kunder  

•  Dagens affärsmodeller gör att vissa rederier har svårt med 
ovanstående.  
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Konsekvenser av affärsmodeller 
•  Planering, övervakning, analys och utvärdering av prestanda kräver 

nya kompetenser och resurser 
•  Tillgången bestäms av ett rederis affärsmodell. Ofta saknas 

kompetens… 
– …till sjöss 

• Besättning har inte tid och resurser  
• Man har prioriterat enkla fartyg och billig besättning 
• Utbildning tar tid 

– … i  land 
• Man saknar kompetens för dataanalys 
• Svårigheter/ovana att hantera feedback tillbaka till 

besättningen 
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•  Outsourcing av fartygsmanagement (teknisk/besättning) gör det 
svårare att spara bränsle 
– Svårare att behålla know-how 
– Svårare att uppmuntra bottom-up initiativ  
– Svårare att sätta upp KPIer och besluta om utbildning för 

besättning som anställs av tredje part 
– Inte omöjligt, men kräver planering och noggranna kontrakt 

•  Storleken på organisationen påverkar 
– Små och medelstora rederier saknar förhandlingstyngd mot 

fartygsägare (“tonnage providers”) och tredje-parts management 
och kan inte begära detaljerade performance management 
system 

– Större rederier har större makt i förhandlingar men är samtidigt 
mer byråkratiska 

Konsekvenser av affärsmodeller 
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•  Tidsperspektiv på investeringar påverkar 
– Timing vad gäller investeringar nyckel till kommersiell framgång 
– I kontrakt på kort tid är bränslekostnader inte avgörande 
– Man får inte tillbaka investeringar på spot- eller 

andrahandsmarknadern 
– Svårt att behålla know-how hos besättningar när man chartrar in 

olika fartyg hela tiden 
– Svårt att stödja bottom-up initiativ när man har korta relationer 

mellan rederi och fartygsägare 
 

Konsekvenser av affärsmodeller 
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Energieffektisering mot 2050 
- vilka styrmedel finns? 

•  Samhällets behov av att minska klimatpåverkan styr  
•  Internationell sjöfart utanför Kyotoprotokollet och efterföljande 

förhandlingar – länder hänvisade till att lösa frågan i IMO 
•  Efter en längre tid kom man fram till två instrument 

–  Ett tekniskt design-index för nya fartyg (EEDI) 
–  En management-plan för alla fartyg (SEEMP) 

•  Internationellt bindande (det första för en sektor) 
– Men förväntas bara minska utsläppstakten 

•  EU inte nöjda – inför nu system för mätning och uppföljning av utsläpp 
(MRV), som ska kopplas till styrmedel 

•  Pågående diskussion regional-internationell  
–  Likt SECA – man lyckas inte nå global lösning, alltså kommer 

regionala? 



Energieffektisering mot 2050 
- vilka styrmedel kommer? 

•  Vilka minskningar är sjöfarten skyldiga att göra?  
•  Två-gradersmålet blir allt svårare att nå globalt, utsläppsutrymmet 2050 blir 

mindre och mindre  
•  Sjöfarten är idag ca 3% av utsläpp – hur stor andel av global GHG-budget 

ska den tillåtas ha i framtiden? 
•  Scenarier där världen klarar tvågradersmålet med 50% sannolikhet – sjöfarten 

måste minska totala utsläpp med 85% från 2010 till 2050 (Anderson och Bows, 
2012) 
–  BAU: Sjöfarten 8% av globala utsläpp 2050 



Hur ska detta kunna gå till? 
•  Nu – 2020 (2% ökning i effektivitet per år) 

–  Bibehållen slowsteaming, optimerad logistik 
–  Tvingande rapportering av utsläpp 
– Retrofit-program för innovativ teknik (t ex vind) 
– Ökad scrapping  

•  2020-2030 (3,5 % effektivitet per år) 
– Hög-effektiva fartyg designade för slowsteaming (introducerade på 

marknaden med högre scrapping-takt) 
– Nya affärsmodeller 
–  Bränslen med låga CO2-utsläpp 
–  Signifikant högre kostnader för frakt för att påverka efterfrågan 
–  Kraftig minskning av (sjö)transporter av fossila bränslen 

ANDERSON, K. & BOWS, A. 2012. Executing a Scharnow turn: reconciling shipping 
emissions with international commitments on climate change. Carbon Management, 3, 615-628. 



Hur ska detta kunna gå till? 
•  2030-2050 (6% per år) 

– Mycket stringent lagstiftning – kostnader till kunderna 
– Hög scrappage rate – påskyndad genom modulär design av 

fartyg 
– När det inte längre är möjligt att minska utsläpp – påverka 

efterfrågan 

ANDERSON, K. & BOWS, A. 2012. Executing a Scharnow turn: reconciling shipping 
emissions with international commitments on climate change. Carbon Management, 3, 615-628. 



Sveriges roll? 
•  Sverige är en ö - internationell sjöfart utgör mellan 10-20% av svenska 

koldioxidutsläpp beroende på allokeringsmetod  
•  Vad kan Sverige påverka? 

–  Energieffektiv operation och logistik 
•  Motivation, utbildning, beslutstödsystem ombord 
•  Hamneffektivitet, rutteffektivitet (Mona Lisa) 

–  Upphandling av nya energieffektiva fartyg 
•  Teknikutveckling, processutveckling, beslutstöd etc. 

–  Nya energikällor/bärare och infrastruktur 
–  … 

•  De flesta rederier är små-medelstora, ett par är stora. 
•  Samarbete viktigt! (ex. Zero Vision Tool, Lighthouse) 

•  Påskynda skapandet av internationella regelverk som leder till minskningar av 
totala utsläpp 



Frågor? 

Mail: hannes.johnson@chalmers.se 
Blogg: http://energyefficientshipping.wordpress.com 

 
 



MCGLADE, C. & EKINS, P. 2015. The geographical distribution of fossil fuels unused 
when limiting global warming to 2 [deg]C. Nature, 517, 187-190. 



Kort bio 
•  Civ.ing. Teknisk fysik, Chalmers 
•  Doktorand, Maritime Environment and Energy Systems, Chalmers 

–  Maskinsystem, Luft, Vatten, Energi, Regelverk 
•  Projektledare 2010-2013 för ett samarbete mellan Chalmers, DNV-GL, 

Transatlantic och Laurin Maritime  
–  “Implementering av energiledningssystem i sjöfarten” - Hur arbetar man 

med energieffektivisering på rederier? 
–  Aktionsforskning, delaktig i implementeringen på båda rederier 

•  Vetenskapliga publikationer om energieffektivisering i sjöfarten 
–  Fallstudier och granskning av regelverk 

•  Utbildning – Kurs i Maritime Energy Management, 7.5 ECTS  
–  I M.Sc. programmet Maritime Management, Chalmers 
–  Från klimat och regelverk till “hydrodynamics for dummies” till 

ledningssystem, mätning och uppföljning av energianvändning 
–  Fyra grupper gör projekt på rederier, i år om beslutstödsystem och 

motivation ombord 


