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Förord  
Årligen transporteras ca 800 miljoner ton gods över Östersjön och omkring 60 000 fartyg 
trafikerar innanhavet. På Östersjön transporteras inte minst en stor del av energisektorns 
behov av olja och andra råvaror. Trenden för transporter på Östersjön är uppåtgående 
och den största tillväxten ses i Ryssland med hamnarna i St. Petersburg och Primorsk. 
Förutom transporter råder det även andra energirelaterade aktiviteter inom regionen, 
bl.a. gasprojekt och provborrningar efter olja.   
 
NOG-seminariet den 17 april 2008 belyste Östersjöns betydelse för regionens 
energiförsörjning. Först presenterades regionen ur ett historiskt perspektiv, med 
relationer länderna sinsemellan och kulturella skillnader åskådliggjorda. Det gavs en 
översikt av dagens transportrörelser av fartyg över Östersjön och statistik om 
energisektorns transporter med typen och mängd av varor och berörda hamnar. En 
annan aspekt kring svensk energiförsörjning togs upp i samband med en presentation 
om planerade provborrningar efter olja i Östersjön. Vid seminariet presenterades även 
några av våra grannländers syn på transporter på Östersjön. Dessutom gavs en 
lägesrapport för naturgasen i Östersjöregionen och information om organisationen Baltic 
Gas Association och några av de gasprojekt som pågår i regionen. 
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Per Högselius är samtidshistoriker med östersjöområdet som specialitet. Han har tidigare gett 
ut ett flertal böcker om östersjöländernas teknik- och vetenskapshistoria i ett kultur- och 
samhällsperspektiv, samt artiklar och essäer på bredare östersjöteman i bl.a. Svenska 
Dagbladet. I höstas utkom hans mer populärhistoriska bok ”Östersjövägar”. Per Högselius 
nuvarande forskning vid KTH i Stockholm rör bl.a. naturgasens historia i Europa och 
kraftbolaget Vattenfalls expansion i Östersjöområdet. 

Per Högselius, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH 

 
Skilda världar i förändring 
Per Högselius inledde sitt anförande med en kort beskrivning av Östersjön. Skillnaderna 
mellan de elva östersjöländerna är enorma, menade Högselius, samtidigt som det finns många 
beröringspunkter i t.ex. kultur och natur. Med åtskilliga konflikter och spänningar parallellt 
med många framgångsberättelser rymmer Östersjöns historia både våld och romantik. 
 
För att belysa de skilda världarna kring Östersjön lyfte Högselius bl.a. fram det ”gigantiska 
inkomstgapet” mellan öst och väst. Han framhöll de strukturella skillnaderna med Ryssland 
som råvaruekonomi, Baltikum och Polen som underleverantörer till väst och Norden och 
Tyskland som högkostnadsekonomier. Även politiskt är skillnaderna stora med ett semi-
auktoritärt Ryssland, ett närmare kaotiskt läge i Polen och delar av Baltikum samt alla typer 
av demokratiska koalitioner i väst. Positivt är att utbildningsnivån är mycket hög i så gott som 
hela östersjöområdet, även om det satsas betydligt mer på forskning i väst än i öst. Vad gäller 
energianvändningen syns ingen klar delning mellan öst och väst, påpekade Högselius. 
Ryssland, Estland, Polen, Danmark och Tyskland är extremt fossilbaserade medan andelen 
fossila bränslen är mindre i Sverige, Finland, Lettland och Litauen. 
 
De olika länderna kring Östersjön har även skiftande nationella grundinställningar till det 
gemensamma innanhavet. För Sverige, Finland, Estland och Lettland är Östersjön central för 
den nationella självförståelsen och kulturen, menar Högselius. Däremot i Tyskland, Ryssland 
och Polen ingår inte Östersjön i föreställningarna om nationens kärna på samma sätt, med 
undantag för några regioner med starka Östersjöidentiteter (Hansastäderna). 
 
Beträffande infrastruktur i och kring Östersjön lyfte Högselius fram ett tänkvärt exempel. 
Järnvägen mellan St. Petersburg och Warszawa byggdes en gång i tiden som en inomrysk 
järnväg. Den som färdas med tåg längs sträckan idag måste dock passera inte mindre än fem 
politiska gränser samt åka in och ut ur EU två gånger. Det finns idag nio länder med 
östersjökust. För hundra år sedan fanns bara fyra. Tänkvärt är, menade Högselius, att politiska 
gränser ändras, men infrastrukturen består. 
 
Dynamiskt samarbetsklimat mot en mörk bakgrund 
Under sitt anförande tog Högselius upp flera dystra händelser och perioder som präglat 
östersjöregionen under 1900-talet. Han nämnde bl.a. första världskriget och ryska 
revolutionen, andra världskriget och den judiska kulturens försvinnande, etnisk rensning, 
kulturförstörelse förtyck, järnridån, militarisering och miljöförstörelse... Hur kan vi etablera 
ett nytt dynamiskt samarbetsklimat mot en så mörk bakgrund, frågade Högselius. 
 
I ett svenskt perspektiv gäller det bl.a. att utnyttja historiska band till Estland, Lettland och 
Östtyskland, påpekade Högselius. I Sverige bor t.ex. många exilbalter och polacker. På ett 
multilateralt plan bör energi- och miljöfrågorna betraktas som en möjlighet till ökad 
samverkan och integration. 
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Alf Brodin, Sjöfartsverket, Norrköping 

Alf Brodin disputerade 2003 på Handelhögskolan i Göteborg på en avhandling om hamnar, 
sjötransporter och utrikeshandel i Baltikum och området som ingick i det forna Sovjet. 
Därefter har han under drygt ett år forskat, med stationering i Japan, med samma inriktning 
mot dagens förhållande och de transportproblem som finns mellan Ryssland och dess 
närmaste grannar i nordöstra Asien. Brodin arbetar sedan slutat av 2005 på Sjöfartsverkets 
avdelning för Sjöfart och Samhälle; enheten för Internationellt samarbete. 
 
Transporter på Östersjön – idag och i framtiden 
Alf Brodins presentation handlade bl.a. om hur transporterna till och från Östersjöns hamnar 
har ökat och förväntas öka ännu mer i framtiden. Brodin berättade att ungefär 65 procent av 
de totala anlöpen i Sverige sker i landets södra delar. Den svenska fartygstrafiken har ökat 
successivt den senaste tiden. Samtidigt har godsvolymerna med lastfartyg ökat. Mellan år 
2003-2007 ökade den genomsnittliga godsmängden per anlöp från 3 700 ton till 4 600 ton. 
Sett till antal anlöp har det skett en förskjutning mot färjetrafiken de senaste åren. Speciellt 
ökad lastbilstrafik står för en stor del av den ökade färjetrafiken.  
 
Brodin beskrev även hur Sjöfartsverket arbetar för en bättre miljö, bl.a. genom att kvalificera 
fartyg med låga NOx-utsläpp till lägre farledsavgift. Som ett gott exempel lyfte han fram det 
holländska fartyget Slingeborg som trafikerar sträckan Göteborg-Holland och inte släpper ut 
mer än 0,1 g NOx per kWh. Enligt de mätningar som gjorts är Slingeborgs systerfartyg det 
fartyg som kommer närmast. På tredje plats, om än med högre utsläpp, kommer Viking 
Cinderella. 
 
Volymmässigt domineras de svenska godstransporterna av importerade energiråvaror, bl.a. 
olja. Ryssland och Finska viken har blivit allt viktigare i det sammanhanget. Omkring en 
tredjedel av Sveriges importerade olja kommer idag från Ryssland och transporteras genom 
Östersjön. En stor del av Rysslands oljeexport går via hamnen Primorsk i Finska viken. 
Brodin menade att Primorsk är en välorganiserad hamn med bra vattendjup och god kapacitet 
varifrån en stor del av oljan går vidare till Rotterdam som är Europas största hamn. Primorsk 
kan ta emot fartyg upp till strax över 100 000 dwt vilket är en storlek som begränsas av djupet 
i Östersjön.  
 
Genomsnittsåldern för tankfartyg som anlöper Sverige är idag ungefär 10 år. Medelåldern har 
ökat för de största fartygen medan de har minskat för de mindre som är fler till antalet. 
Liknande trend gäller för övriga länder i östersjöområdet. 
 
Avslutningsvis berättade Brodin om den förväntade utvecklingen för transporterna i 
Östersjön. Prognosen är att de årliga fartygsrörelserna kan komma att öka med ända upp till 
80 procent till år 2020. Det innebär att till de 60 000 fartygsrörelser vi har idag kan mer än 
40 000 tillkomma – en ökning som inte minst skulle innebära betydligt större säkerhetsrisker. 
Troligtvis kommer antalet terminaler öka i viss mån men framför allt förväntas befintliga 
hamnar byggas ut, främst i Ryssland där utrikeshandeln expanderar i snabb takt. Olja kommer 
att fortsätta dominera. Transport av biobränslen som flis, pellets och etanol kan förväntas öka 
snabbt, men volymerna är fortfarande små i jämförelse, menar Brodin. 
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Erik Palmlöv, Oljeprospektering AB, OPAB 

Dr. Erik Palmlöv är chefsgeolog vid OPAB, dotterbolag till Svenska Petroleum Exploration 
(SPE). Med mer än 20 års erfarenhet som geolog och geofysiker inom bl.a. olje- och 
gasprospektering jobbar han nu aktivt med OPAB:s östersjöverksamhet.  
 
Dalders i nuläget 
Erik Palmlöv besökte NOG-seminariet för att berätta om nuläge och framtidsutsikter för 
projektet Dalders som avser provborrning efter olja i Östersjön. Han började med en kort 
introduktion av företaget OPAB som har 35 års erfarenhet av oljeletning och utvinning i 
Sverige. Sedan visade han på en karta hur Daldersprospektet är lokaliserat utanför Sveriges 
territorialgräns men inom svensk ekonomisk zon. Här har OPAB identifierat områden för 
provborrning. Man har genomfört en miljökonsekvensbeskrivning och samråd har hållits i 
Visby, Karlskrona och Stockholm. Ansökan om tillstånd för provborrning är inskickat till 
Näringsdepartementet och har gått ut på remiss. Enligt Palmlöv har i stort sett alla 
remissinstanser varit positiva till projektet. Beslutet ligger nu hos näringsminister Maud 
Olofsson. OPAB sitter dock inte och väntar på besked utan man har redan satt igång 
verksamheten med kontraktering av borrplattformar m.m. 
 
Miljöaspekter 
Palmlöv tog även upp några av de slutsatser som framkommit i miljökonsekvens-
beskrivningen för projektet. Han påpekade att Östersjön generellt sett är ett känsligt område 
ur miljösynpunkt. Området för provborrning ligger dock inte i ett särskilt känsligt område. I 
Daldersområdet är bottenlivet mycket begränsat med döda bottnar och konstant låga 
syrenivåer. Det sydvästra hörnet av Dalders tillhör ett område utmärkt som torskleksområde. 
Här har dock ingen framgångsrik torsklek skett sedan 80-talet, framhöll Palmlöv. Han 
poängterade att hälsa, miljö och säkerhet är högsta prioritet för OPAB. Bland annat har norsk 
expertis konsulterats för att säkra en hög kvalitet i miljöhänsynen. Målet är att med avancerad 
teknik utvinna och leta efter olja utan negativ påverkan på miljön. Stor vikt läggs även på att 
inte hamna i konflikt med exempelvis yrkesfiskare och sjöfarten. Aktiviteter genomförs i nära 
samarbete med olika myndigheter. 
 
Möjligheter 
Regionen i södra Östersjön är en oljeproducerande region, påpekade Palmlöv. Den del där 
OPAB vill provborra har dessutom stora likheter avseende geologiska förutsättningar med ett 
producerande fält i polsk sektor bara 60 km söder ut. Uppskattningsvis skulle det i området på 
svensk sida kunna finnas upp till 350 miljoner fat olja. Med en produktion på 50 000 fat/dag 
skulle ca 20 procent av Sveriges nuvarande förbrukning kunna täckas med olja från Dalders. 
Under de förutsättningarna skulle fältets livslängd bli omkring 20 år. Projektet skulle kunna 
medföra skatteintäkter till svenska staten på 20-50 miljarder SEK. Därtill kommer många 
arbetstillfällen både i prospekteringsfasen och under eventuell utbyggnad och produktion. 
Planen är att genomföra provborrningen under hösten 2008, varpå en eventuell utbyggnadsfas 
skulle ta vid år 2009 och så småningom utmynna i produktion av olja omkring år 2013.  
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Rolf Bäckström, Sjöfartsverket, Helsingfors 

Rolf Bäckström är biträdande direktör och chef för telematikgruppen vid finska 
Sjöfartsverket. Där arbetar han bl.a. med planering, projektering och uppbyggnad av ett flertal 
informations- och trafikövervakningssystem, bl.a. DECCA-systemet, DGPS-systemet, AIS-
systemet och PortNet. Han är även aktiv i IALA:s radionavigations- och eNavigations-
kommittéer och IMO. 
 
Finlands sjöburna trafik 
Rolf Bäckström talade om prognoser för sjötrafiken på Östersjön och Finska viken, hotbilder 
och risker med anledning av den ökande sjötrafiken (speciellt oljetransporterna) samt 
skyddsåtgärder som planeras eller redan har vidtagits. Inledningsvis visade han statistik över 
Finlands sjöburna trafik. Bäckström konstaterade att ungefär 85 procent av Finlands 
lastvolym är sjöburen. Det innebär mer än 74 000 fartygsrörelser per år eller drygt 200 
fartygsrörelser per dag. Ungefär 40 procent av Finlands totala lastvolym på 95 miljoner ton 
transporteras på Östersjön under vintermånaderna. Det är en utmaning, menade Bäckström. 
 
Fartygsolyckor i Östersjön 
Antalet tankerolyckor i Östersjöområdet har varierat mellan 11 och 22 under år 2000-2006. 
De dominerande olyckstyperna är grundstötning (främst p.g.a. låga vatten och svårnavigerade 
områden) och kollisioner som tillsammans stod för 77 procent av olyckorna under de aktuella 
åren. De flesta tankerolyckor sker i området kring Danmark och den svenska sydkusten. 
Olyckorna har inte orsakat några stora oljeutsläpp men har inneburit risk för mer omfattande 
utsläpp. Bäckström konstaterade att den mänskliga faktorn är den klart vanligaste 
bakomliggande orsaken till fartygsolyckor generellt i Östersjöområdet. 
 
Hotbild och skyddsåtgärder 
Under åren 2001-2006 ökade fartygstrafiken på Finska viken med nästan 20 procent. Idag går 
ca 140 miljoner ton olja genom Finska viken varje år. År 2015 förväntas oljevolymerna ha 
stigit till 250 miljoner ton. Detta är en viktig hotbild att ta hänsyn till, framhöll Bäckström.  
 
Genom att övervaka trafiken kan farliga situationer undvikas. VTS-verksamheten (Vessel 
Traffic Service) i Finland omfattar hela havskusten och delvis även insjöarna. VTS-
stationerna är avancerat uppbyggda och sammankopplade och verksamheten är koncentrerad 
till ett fåtal centra. Trafikinformationssystemet grundar sig på radarsystem med ca 100 
radarstationer, ett AIS-system (Automatic Identification System) och fjärrstyrt VHF-system 
(Very High Frequency). Situationsbilden från VTS-verksamheten delas med flottan och 
gränsbevakningen. Bäckström berättade även om GOFREP, ett obligatoriskt 
rapporteringssystem för fartyg på Finska viken. Systemet infördes den 1 juli 2004 och är 
resultatet av ett samarbete mellan Finland, Estland och Ryssland. Det främsta syftet med 
rapporteringssystemet är att minska risken för sammanstötningar. Information från fartygen 
samlas in av de tre länderna och utbyts via en gemensam databas. Mot bakgrund av att den 
öst-västgående trafiken i Finska viken hela tiden ökar är GOFREP en viktig samarbetsform, 
menade Bäckström.  
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Slutligen berättade Bäckström om några planerade skyddsåtgärder. Han nämnde bl.a. att det 
är på förslag att genomföra FSA (Formal Safety Assessment) gällande Östersjön. I en sådan 
metodisk säkerhetsanalys skulle alla viktiga åtgärder definieras genom att kombinera alla 
Östersjöländers kunskaper och utreda hotbild och risker, riskavvärjningsmöjligheterna, vilka 
åtgärder som är kostnadseffektiva och vilka som borde förverkligas. Ett annat exempel på 
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planerade åtgärder är projektet EU Interreg EfficienSea, inom vilket ett automatiskt verktyg 
ska tas fram för VTS, som hjälper operatorn att fokusera på situationer som hotar att utveckla 
sig i en farlig riktning. Detta är ett måste, menade Bäckström, eftersom trafiken hela tiden 
ökar. 
 
 
 
 



 
 
 

Harry Anton, Fortum Power and Heat Oy, Finland 

Harry Anton är Vice President för Heat, Fortum Power and Heat Oy, i Finland och har en 
bakgrund i gasbranschen, bl.a. inom Fortum, Neste och Gasum. Han har god kännedom om 
naturgasfrågorna i östersjöregionen, bl.a. genom sitt engagemang i Baltic Gas, IGU 
(International Gas Union) och Nordiska Ministerrådet. 
 
Samarbete kring gasfrågorna i östersjöregionen 
Harry Anton bjöds in till NOG-seminariet för att tala om naturgasens roll i östersjöregionen. 
Han inledde sitt anförande med en presentation av branschorganisationen Baltic Gas som 
bildades för ca 10 år sedan. Baltic Gas arbetar för att gynna gasindustrin och utveckla en 
integrerad gasmarknad i östersjöregionen. Organisationen har 16 medlemsföretag i tio olika 
länder, bl.a. är Norge och Ryssland med som två stora producenter. I Sverige är Swedegas 
och E.ON medlemmar. Baltic Gas fungerar bl.a. som ett forum för diskussioner mellan 
gasindustri och myndigheter. Organisationen kommer med rekommendationer och ska verka 
för ökad kunskap om gasen. Vidare fungerar Baltic Gas som en plattform för olika projekt 
och studier samt omvärldsbevakning. 
 
Harry Anton berättade också kort om BASREC (Baltic Sea Region Energy Co-operation) som 
är ett unikt samarbete mellan EU-kommissionen och berörda myndigheter i östersjöländerna. 
BASREC bildades efter ett initiativ av de nordiska statsministrarna år 1996. Samarbetet är 
uppdelat i arbetsgrupper för t.ex. elmarknadsfrågor, energieffektivisering, klimatarbete och 
gasmarknadsfrågor. Som ett exempel på verksamheten nämnde Harry Anton ett projekt där 
rekommendationer ska ges för utvecklingen av gasmarknaden i området. 
 
Några gasprojekt 
Harry Anton redogjorde även för några gasledningsprojekt i östersjöregionen. Han nämnde 
bl.a. Balticconnector, en planerad gasledning mellan Estland och Finland. Med den nya 
gasledningen genom Finska viken skulle flera alternativa vägar skapas för gastransport och 
robustheten i försörjningssystemet skulle öka för såväl Finland som de baltiska staterna. 
Finland skulle få tillgång till gaslager i Lettland. Investeringskostnaden uppskattas till 130 
miljoner euro. 
 
Polen förespråkar en landförlagd gasledning från Ryssland till Tyskland genom Estland, 
Lettland, Litauen och Polen. En sådan gasledning menar man skulle öka 
försörjningstryggheten i östersjöländerna och betyda mycket för den ekonomiska 
utvecklingen i området. För Polen skulle ledningen t.ex. innebära en viss trygghet i och med 
att Ryssland skulle vara beroende av Polen för att transportera stora mängder rysk gas till den 
europeiska gasmarknaden. Om gasen istället transporteras genom Östersjön, enligt Nord 
Stream projektet, skulle Ryssland kunna försörja stora delar av den europeiska marknaden via 
den vägen istället. Nord Stream projektet innebär en direktförbindelse mellan Ryssland och 
Tyskland med en 1200 km lång havsförlagd naturgasledning. Ledningens byggs för att kunna 
leverera 25 procent av det tillkommande importbehovet som EU-25 beräknas ha år 2015. Från 
Tyskland kan gas sedan transporteras till bl.a. Danmark, Storbritannien, Nederländerna, 
Belgien, Frankrike, Italien, Tjeckien och andra länder. Rysslands drivkraft för projektet är i 
första hand den växande marknaden i England och Mellaneuropa. 
 
Avslutningsvis gav Harry Anton några argument för en gasledning genom Östersjön. Han 
refererade till bl.a. föregående talares presentation om den ökande fartygstrafiken på 
Östersjön och om den hotbild som växer fram. Erfarenheterna från havsförlagda ledningar i 
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Nordsjön är positiva, menade Harry Anton och påpekade att dessa infrastruktursatsningar 
ändå skett under betydligt sämre förutsättningar. 
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