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Gröna sjöfartskorridorer och 
miljöstyrningsincitament
- en analys av rapporten ”På kurs mot gröna sjöfartskorridorer”
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Vad är gröna sjöfartskorridorer?
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• Sverige har som ett av 24 undertecknade länder i den så kallade 
Clydebankdeklarationen åtagit sig att verka för att införa gröna 
sjöfartskorridorer. 

• Med gröna sjöfartskorridorer avses ”emissionsfria rutter mellan 
två eller flera hamnar”. Det innebär enligt deklarationen att 
bränslet inte ska bidra med några utsläpp av växthusgaser till 
atmosfären ur ett livscykelperspektiv. Det inkluderar, förutom själva 
konsumtionen även produktionen och distributionen av bränslena. 

• Korridorerna kan bestå av sjötrafik mellan hamnar i olika länder 
men också sjötrafik mellan hamnar inom ett och samma land. 
Partnerskapen behöver inte inbegripa alla linjer i en korridor, utan 
kan vara begränsade till vissa enstaka linjer. 

• Fokus ligger initialt på att genom strategiska partnerskap utveckla 
tekniska och logistiska lösningar, för att innan 2030 kunna etablera 
ett antal gröna sjöfartskorridorer. 
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Vilka är utmaningarna?
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• Omställningen kommer att kosta.

• Tillgången och efterfrågan på förnybara bränslen behöver öka.

• Rederier och fartygsägare behöver långa kontrakt för att ”våga” 
göra investeringar.

• Omställningen behöver ske både på lång och kort sikt.

• Intresset för miljö- och klimatstyrningsincitament behöver 
bibehållas.

• Flera aktörer behöver dela på riskerna!
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Miljöstyrningsincitament
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Clean Shipping Index (CSI)
• I CSI gör redare en egen uppskattning av sitt eller sina fartygs 

miljöprestanda utifrån ett frågeformulär. Fem olika kategorier av 
miljöpåverkan bedöms:

- utsläpp av koldioxid (CO2)

- utsläpp av kväveoxider (NOx)

- utsläpp av svaveldioxid (SOx) och partiklar

- kemikalieanvändning

- hantering av vatten och avfall
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Environmental Ship Index (ESI)
• ESI är ett index som huvudsakligen baseras på utsläpp till luft. 

Kraven utgår från gällande lagar och regler. Följande kategorier av 
miljöpåverkan poängsätts:

- Utsläpp av kväveoxid (NOx)

- Utsläpp av svaveloxid (SOx)

- Utsläpp av koldioxid (CO2)

- Teknik för att ta emot el
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Tack!
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