
Maritime emissioner
- Hvordan får vi løsningerne i spil ?
Kåre Press-Kristensen
Seniorrådgiver, luftkvalitet & klima
Rådet for Grøn Omstilling
(+45) 22 81 10 27
Kaare@rgo.dk

about:blank


Situationen kort fortalt

Den gode nyhed:
De tekniske løsninger er på plads (dog ikke P2X).

Den dårlige nyhed:
Den nuværende regulering får ikke løsningerne i spil …        
I hvert tilfælde ikke foreløbigt …

Hvad skal gøres ?
Vi arbejder for at få IMO-delegationer, EU, USA og andre 
strategiske flagstater til at stramme reguleringen. 



Illustrativt eksempel: NOx

• Helbredsskader 42 $ pr. kg NOx udledt i danske farvande.

• Renseomkostninger 2 $ pr. kg NOx fjernet via SCR. 

• Samfundet sparer altså 42 milliarder $ i helbredsskader 
hver gang samfundet investerer 2 milliarder $ i NOx-
fjernelse  Forrentning: 2.000 % !

• + færre skader på afgrøder, konstruktioner, natur m.v.

• Men der er ikke NOx-fjernelse på skibe i danske farvande …



Vores arbejde 

Hovedfokus:
Reduktion af NOx, SO2, PM/BC og CO2 + naturskader.

Vores arbejde er fordelt på seks indsatsområder:
• Forbud imod tung bunkerolie i Arktis og globalt.
• Forbud imod udledning af røggasvand fra skrubbere.
• Etablering af et ECA i Middelhavet / hele EU / globalt.
• Vindteknologier, strammere EEDI, slow steaming m.v.
• Tekniske løsninger (landstrøm, SCR, filtre, P2X m.v.).
• Regulering, håndhævelse inkl. kontrol/sanktioner.



Eller sagt med billeder …



Oplagte IMO beslutninger

NOx: Tier III for alle nye skibe fra 2025 / alle skibe fra 2030.

Arktis: HFO-forbud og effektiv BC-fjernelse (filtre) fra 2024.

Klima: Indfør en klimaafgift på 100 $ per ton CO2e i 2025 og 
forøg afgiften fast med 30 $ pr. år fremadrettet.      
Stramme EEDI kravene til 50 % i 2025 og til 75 % i 2030. 

Skrubbere: Forbyd udledning af røggasvand globalt i 2025.

Generelt: Indfør global MRV for CO₂, SO₂, NOx og PM i 2025. 
Indfør miljømærkning (CO₂, SO₂, NOx og PM) i 2025. 
Indfør samme globale emissionskrav til alle nye skibe 
fra 2030, som der gjaldt for nye lastbiler i EU i 2020.



Oplagte regionale beslutninger

ECAs: Indfør SECA+NECA i alle regionale farvande fra 2025. 

Landstrøm: Alle større skibe skal tilbyde landstrøm fra 2025.

Klima: Forbyd al støtte til fossil energi/infrastruktur inkl. LNG.

Generelt:  Indfør MRV for CO₂, SO₂, NOx og PM fra 2025. 
Stil miljøkrav til skibe, der anløber havne fra 2025. 
Forbyd udledning af røggasvand i farvande fra 2025. 
Differentier havneafgifter efter miljøbelastning. 
Effektiv håndhævelse inkl. kontrol/sanktioner.



Oplagte nationale beslutninger

• Bidrag til ambitiøs miljøregulering i IMO/regionalt.

• Udfør en målrettet håndhævelse inkl. kontrol/sanktioner.

• Frem grønnere skibsfart via national grøn indkøbspolitik.

• Forbyd al støtte til fossil energi/infrastruktur inkl. LNG.

• Forbyd udledning af røggasvand i farvande fra 2025. 

• Igangsæt illustrative grønne skibsprojekter og del erfaringer.



Mere viden:
https://rgo.dk/frontpage-english/air-pollution/
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Funders
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