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1. Sammanfattning
1 januari 2020 trädde svaveldirektivet från IMO i kraft, vilket innebar att sjöfarten över en 
natt var tvungen att börja använda sig av bränslen med maximal svavelhalt på 0,5% 
internationellt, och 0,1% inom SECA/ECA-områden, såvida fartygen inte använde sig av en 
skrubber för att tvätta avgaserna. Denna åtgärd gjorde att ”hybridolja” hamnade på marknaden 
som ett alternativ till tjockolja och destillat som till exempel MGO (Marine Gas Oil). 
Hybridolja är en blandning av olika oljekomponenter.

Kustbevakningen har miljöräddningstjänst till sjöss som huvudansvar och vid ett eventuellt 
utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen, så är det Kustbevakningen som har uppdraget att 
ta upp denna olja med hjälp av bland annat mekanisk upptagning och absorptionslänsor. En 
studie som norska Kystverket gjorde 2017 visade att en variant av hybridolja var problematisk 
att ta upp. 

De praktiska upptagningsförsöken i den här studien utfördes på en temporär testanläggning i 
Göteborg, som utgjordes av två stycken 20 fots containrar fyllda med vatten från Göta älv. 
Hybridoljan som användes var av bränslestandarden RMD 80. Resultatet verifierade 
Kystverkets studie genom att hybridoljans egenskaper gav stora problem vid den mekaniska 
upptagningen, på grund av att vidhäftningsförmåga saknades, samt på grund av storleken på 
oljeflaken som bildades. Absorptionslänsa testades med ett lika dåligt resultat. 
Vakuumsugning (används inte som metod av Kustbevakningen idag) testades också och olja 
togs då upp, men ineffektivt med en stor vatteninblandning. 

Göteborgs universitet och Chalmers tog vattenprover i direkt anslutning till den utsläppta 
hybridoljan i containrarna. Koncentrationen i vattnet av olika föreningar från oljan nådde efter 
4–8 timmar nivåer, som i en tidigare studie av Göteborgs universitet visat sig giftiga för 
djurplankton.

Ungefär 80% av handelssjöfarten använder sig idag av nya lågsvavliga bränslen där 
hybridolja utgör en stor del, dock vet vi inte hur stor del som utgörs av just den här typen. 
Samtidigt har handelssjöfarten som mål att vara fossilfri 2050. Vi kan konstatera att 
hybridoljan bara är en del av utmaningarna för framtiden. Hybridolja är ett fossilt bränsle, 
men ändå en pusselbit och en del av jakten på bättre avgaser på vägen till ett läge med enbart 
fossilfria bränslen för sjöfarten. Kustbevakningen behöver ta klivet över tröskeln från en 
miljöräddningstjänst som är fokuserad på produkter från råolja, till en ny miljöräddningstjänst 
som behöver definieras utifrån framtida fossilfria bränslen, och vägen framåt behöver stakas 
ut.
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2. Inledning
2.1 Kustbevakningen och miljöräddningstjänst till sjöss

Kustbevakningen ansvarar för miljöräddning till sjöss och arbetar för att skadorna vid utsläpp 
av olja eller andra farliga ämnen ska minimeras så att naturen kan skyddas så långt det är 
möjligt. Därför står vi ständigt i beredskap med miljöskydds- och kombinationsfartyg för 
omhändertagning av utsläpp till sjöss, och flygplan för övervakning.

Oljeutsläpp är en internationell angelägenhet och Kustbevakningen är en del i ett omfattande 
samarbete inom bland annat HELCOM (Östersjöländerna inom Helsingforskommissionen), 
Bonnavtalet (Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Nederländerna, Norge, 
Storbritannien, Sverige, Spanien och EU-kommissionen), Köpenhamnsavtalet (de nordiska 
länderna) och EU genom EMSA (Europeiska sjösäkerhetsbyrån). Inom ramen för dessa avtal 
hålls regelbundna möten och övningar där länderna tillsammans utvecklar förmågan till 
samarbete vid oljeutsläpp till havs.

2.2 Bakgrund för studien av hybridolja
Som en följd av svaveldirektivet som trädde i kraft 1 januari 2020 sänktes gränsvärdena för 
svavelhalt i bränslet från 1% till 0,1 % inom SECA/ECA-områden (Sulfur Emission Control 
Areas/ Emission Control Areas), och från 3,5% till 0,5% globalt utanför dessa områden. Målet 
med en lägre svavelhalt i bränslet är att minska utsläppen av försurande svaveloxider i 
avgaserna. Svaveldirektivet har inneburit en förändring över en natt till en ökad användning 
av hybridolja inom handelssjöfarten globalt. Hybridolja är en blandning av oljekomponenter 
för att skapa ett bränsle som uppfyller en ISO-standard. (Oljeindustrin vill undvika 
benämningen hybridolja och använder sig av handelsnamnet ”the new generation of fuel 
blends”). Dessa oljor går också under benämningen ULSFO (Ultra Low Sulfur Fuel Oil) samt 
VLSFO (Very Low Sulfur Fuel Oil) vars svavelhalt är högst 0,1% respektive 0,5%. Dock är 
en teknisk lösning att ha en skrubber installerad som kan tvätta avgaserna från till exempel 
svavel. Handelssjöfarten har sedan 2015 inom SECA-området använt sig av ett bränsle med 
svavelhalt <0,1 %, till exempel MGO (Marine Gas Oil). En anledning till att 
bränsleproducenter har tagit fram hybridolja är att erbjuda handelssjöfarten ett 
bränslealternativ som är billigare än ett rent destillat som MGO. Ungefär 80% av 
handelssjöfarten har gått över från tjockolja till en ny generation bränslen där hybridolja utgör 
en stor del.

I Norge har Kystverket och SINTEF genomfört varsin studie på hybridoljor. Kystverkets 
handlade om mekanisk upptagning (Solem Holt m.fl. 2017). Oljorna man använde sig av var

 MGO 500 ppm = Marine Gas Oil – Destillat
 HDME 50 = Heavy Distillate Marine ECA (Emission Control Areas) - Hybridolja
 WRG (MSD) = Wide Range Gasoil (Marine Special Distillate) - Destillat
 Shell ULSFO = Ultra Low Sulphur Fuel Oil - Hybridolja

Upptagarna fungerade normalt på de tre först listade bränslena enligt uppställningen ovan, 
men upptagningsproblematik uppstod på den fjärde oljan.

Detta resultat spred sig som på ringar på vattnet inom ”oil spill response community” och en 
hel del frågetecken uppstod. En frågeställning var om den här hybridoljan var unik med dessa 
egenskaper. Efter Kystverkets testrapport så har Kustbevakningen och andra organisationer 
med beredskap för utsläpp av oljor och andra skadliga ämnen börjat fundera över 
egenskaperna hos dessa hybridoljor som nu produceras och säljs av raffinaderier och 



Sida 5 av 24

bunkeroperatörer runt om i världen till handelssjöfarten. I Sverige är det Preem och ST1som 
producerar lågsvavliga bränslen för handelssjöfarten.
Kystverkets studie har även utmynnat i ett EU-projekt vid namn IMAROS 

”Improving response capacities and understanding the environmental impacts of new 
generation low sulphur MARine fuel Oil Spills” som Kystverket har ledartröjan inom. 
Deltagande länder är Sverige, Danmark, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Malta och 
EMSA. IMAROS består av 3 stycken arbetspaket; WP2 Compilation of Knowledge, WP3 
Chemical characterisation, och WP4 Response options.

IMAROS är mer omfattande än Kustbevakningens nationella projekt, som tog sin start i 
början av 2019 och som inleddes med en dialog internt i Kustbevakningen och med Preem, 
Chalmers, SSPA, Göteborgs universitet samt Havs- och vattenmyndigheten. Vi har bollat 
idéer och tankegångar om vad dessa hybridoljor kan ha för påverkan på ett praktiskt plan som 
miljöräddningstjänst till sjöss, samt på ett ekologiskt plan gällande marina levande 
organismer.

2.3 Syfte.
Det övergripande syftet med denna studie var att få en kunskapshöjande inblick i mekanisk 
upptagning av hybridolja och föra kunskapen vidare in i myndigheten.

Mer specifikt var syftet att studera hur en nationellt producerad hybridolja beter sig när den 
blir utsläppt i vattnet, samt hur Kustbevakningens oljeupptagares funktion påverkas av detta 
relativt nyutvecklade fartygsbränsle. Ett sekundärt syfte var, att om den olja som levererades 
skulle visa sig ha likvärdiga egenskaper som den hybridolja som var en utmaning i Norge, 
kunna få en bättre indikation om vilken/vilka gemensamma nämnare som dessa oljor har som 
gör att Kustbevakningens och Kystverkets oljeupptagare fungerar dåligt.

Chalmers och Göteborgs universitet fick samtidigt genom denna studie en möjlighet att öka 
sin kunskap inom ekotoxikologi.
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3. Material och metod
3.1 Testanläggning

Testanläggningen utgjordes av två 20 fots containrar som var ombyggda inuti till stora 
bassänger med oljebeständig poolduk. Volymen var 25 m3/container och dessutom innehöll 
varje container 4 stycken testkammare med synglas, totalvolym 6 m3/container. I respektive 
bassäng fanns en dränkbar länspump med en kapacitet av ca 300 l/min placerad för att få ett 
mer realistiskt vädringsförhållande av hybridoljan, genom att vattnet cirkulerade med en 
medelhastighet av 0,2 knop. Strömningshastigheten var hög i första delen av bassängen men 
saktade sedan kraftigt ner. Bassängerna var invallade med en barriär för att fånga upp och 
hålla tillbaka den totala containervolymen i fall någon eller båda containrarna skulle gå sönder 
och därmed läcka ut innehållet.
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3.2 Hybridolja RMD 80
Hybridoljan som användes i den här studien är ett ”blended” bränsle vilket betyder att olika 
komponenter, allt från destillat till ”residuals”(överblivna) oljekomponenter, har blandats 
ihop. Den är producerad av Preem och har klassificeringen RMD 80 och är en ULSFO (Ultra 
Low Sulfur Fuel Oil) vilket innebär att den uppfyller bränslestandarden ISO 8217 2010. ISO-
standarden beskriver vilken specifikation som bränslet måste uppfylla för att godkännas som 
ett bränsle för fartyg, till exempel svavelhalt max 0.10%, pour point max 30℃. etc. 

En faktor dock, som inte nämns som ett krav i standarden, är vaxhalten i bränslet. Denna 
hybridolja har förutom hög pour point, 27℃, även hög vaxhalt, 18%. När hybridolja 
blandas/tillverkas ingår emellanåt VGO som blandkomponent. VGO står för vakuumgasolja 
och är den komponent som kommer ut efter diesel i raffineringsdestillation. Vidare raffineras 
VGOn till bensin och gasolja. VGO har högre ”pour point” (den temperatur då oljan går från 
fast till flytande form) och lägre viskositet än en tjockolja men högre än hos en gasolja. VGOn 
har dessutom en hög vaxhalt som en följd av raffinaderiprocessen, och bidrar därmed som 
komponent till en hög vaxhalt i hybridoljan den ingår i. En hög vaxhalt kan innebära en 
utmaning för det fartyg som använder sig av bränslet, då vaxet kan fällas ut och bland annat 
kan sätta igen bränslefilter, separatorer etc. vilket ökar risken för att en ”black out” eller ett 
framdrivningsstopp på huvudmaskin ska uppstå på fartyget.
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Produktdatabladet för hybridoljan RMD80 som användes i studien

Komponenter som ingår i hybridoljan, utdrag från MSDS (Material Safety Data Sheet) för ULSFO 
(Ultra Low Sulphur Fuel Oil).
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4. Upptagningsmetoder- och utrustning
Huvudmetoden för upptagning under denna studie var med borste eller borstband enligt 
oleofilprincipen, som innebär att olja har bättre vidhäftningsförmåga än vatten på borststråna.

Överlöpsprincipen innebär att skimmern skapar ett hål vid vattenytan, och på så sätt får oljan 
att rinna ner i skimmerns brunn för att därefter transfereras till mellanlagring.

Absorptionslänsan som användes har uppsugningsmaterial av polypropylen och fungerar 
utifrån principen att den ska suga till sig olja men inget vatten.

Vakuumsugning av olja från vattenytan är en metod som vi inom Kustbevakningen bollat 
idéer om och diskuterat, och som blev testad vid detta tillfälle. Vakuumsugning är i dagsläget 
ingen vedertagen metod inom Kustbevakningen.
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4.1 Lamor Bogkollektor
Lamor bogkollektor sitter monterad på systemet Strandbekämpare och är en 
borstbandsupptagare som består av ett borstband som med sin vidhäftningsförmåga 
transporterar upp en olja till en avskrapare som får oljan att hamna i en 1,4 m3 container 
för mellanlagring. Bogkollektorn fick också representera miljö- och 
kombinationsfartygens Advanced system där funktionen är densamma men i större skala.

Upptagare Placering Viskositet cSt Kapacitet m3/h Optimal
Bogkollektor Strandbekämpare 10-1000000 30
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4.2 Markleen MS10
Markleen är en multiskimmer där man kan byta ut upptagarpaketet till antingen skivor, 
borste eller trumma. Skimmern är till för mindre till mellanstora utsläpp, och primärt 
mellan till låg viskositet beroende på vilket upptagarpaket som väljs. Borstpaketet 
användes i denna studie.

Upptagare Placering Viskositet cSt Kapacitet m3/h Optimal
MS 10 

multiskimmer
Miljöskyddsfartyg 

och 
förstärkningsförråd

låg till hög 
viskositet

10 500 cSt, 4m3/h
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4.3 Lamor GT185 borstskimmer
Lamor GT185 är en borstskimmer i mellanklassen och har 4 roterande borstar och en GT 
skruvpump i brunnen för transferering av olja till mellanlagring. Skimmern har också en 
överlöpskassett som kan monteras istället för borstpaketet.

Upptagare Placering Viskositet cSt Kapacitet m3/h Optimal
Lamor GT185 Miljöskyddsförråd 30 – 1 milj. 5 - 30 100 cSt, 

30m3/h
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4.4 Expandi absorptionslänsa
Denna absorptionslänsa är tillverkad av Expandi. Den är gjord av polypropylen, vilket är 
ett material som många andra tillverkare på marknaden också tillverkar sina 
absorptionslänsor av. Den här typen av länsa har en dokumenterad god 
absorptionsförmåga när det gäller oljor av olika slag.
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4.5 Vakuumsug
En metod som har som har diskuterats inför studien är att testa vakuumsugning. Denna 
konceptmetod har historiskt utvecklats inom Kustbevakningen men inte blivit färdigställd. 
Metoden var tänkt att användas i Kustbevakningens i undervattensverksamhet med 
räddningsdykarna som operatörer genom mammutsugen vid eventuella dykuppdrag. 
Vakuumsuget i slang och munstycke skapas genom en ejektorpump som bildar ett undertryck 
genom att en vätske- eller gasstråle expanderar i en ejektorkammare. En ejektorpump har inga 
fasta delar utan får sin funktion av ytterligare en pump.

Upptagare Placering Viskositet cSt Kapacitet m3/h Optimal
Vakuumsug N/A 30 – 5 milj. Beroende på 

storlek av system
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5. Utförande
Två containrar fylldes med vardera 24 m3 vatten från Göta älv. Två dränkbara länspumpar 
med en kapacitet på 300 l/min fick vattenvolymen att cirkulera för att få så bra 
vattenströmning som möjligt och därmed få ett vädringsförhållande av oljan som liknar 
förhållanden ute på havet. Vattentemperaturen under studien varierade mellan 2℃ till 8℃ och 
lufttemperaturen låg ganska konstant på 8℃ vid de tillfällen då de praktiska momenten 
utfördes.

Oljeutsläppet genom en IR kamera

I respektive container tillfördes sedan 250 liter hybridolja med en temperatur av 30,5℃ för att 
uppnå en oljetjocklek på 20 mm över hela ytan.

Intentionen var att låta de valda oljeupptagarna köras i hybridoljan i 3 minuter var 4e, 8e, 16e, 
och 72a timme, och sedan mäta i testkammaren hur mycket olja och vatten som tagits upp. 
Sedan skulle det räknas ut hur mycket olja och vatten som tas upp på en timme, som ett mått 
på oljeupptagarnas effektivitet. Tidpunkterna för provtagning valdes av följande anledningar:
 

 4h- Kustbevakningen ska vara på plats vid oljespillet och kartlägga dess omfattning 
 8h- Kustbevakningen ska påbörja oljeupptagning till sjöss
 16h och 72h valdes för att se hur oljan förändrades över tid

För att få reda på absorptionslänsans kapacitet så lades en länsa i en container med bara vatten 
för att se hur mycket vatten som länsan sög upp. Efter det så placerades en vägd länsa i 
oljespillet efter 3, 7, 15 och 71 timmar och varje länsa fick ligga i en timme för att sedan 
plockas upp och vägas igen.

Försöket tog en ny inriktning när första försöket med MS10 borstskimmer i bassäng 1, och 
bogkollektor i bassäng 2 inte lyckades med att plocka olja. Vi testade då vakuumsugning 
vilket är en metod som inte används idag när det gäller oljeupptagning vid vattenytan.
Olje- och vattenprover togs vid samma tidpunkter och oljeproverna skickades till Saybolt för 
analys av oljans egenskaper och vattenproverna skickades till Chalmers och Göteborgs 
universitet för deras egna studier.
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6. Resultat
Upptagningskapaciteten skulle uppskattas genom att mäta upptagen mängd i 
uppsamlingskammaren vid olika tids punkter. Studien tog en ny inriktning redan vid 4e, 8e 
och 16e timmen då varken MS10 eller bogkollektor klarade att ta upp någon olja. Därför 
kördes GT185 skimmern endast vid 16 och 72 timmar med samma resultat. Eftersom ingen av 
dessa upptagare klarade av att plocka upp någon hybridolja, så blev mätresultatet avseende 
deras effektivitet lika med noll.

Testet av våra oljeupptagare blev en verifikation av Kystverkets test av hybridolja, i och med 
att vår MS10, bogkollektor och GT185 skimmer inte hade någon upptagningseffekt på den 
här typen av hybridolja under rådande förhållanden. Hybridoljan saknar vidhäftningsförmåga 
på borstarna.

Metoden vakuumsugning testades med resultatet att sugbilen efter en timme hade lyckats suga 
upp 500 liter olja från vattenytan, men samtidigt också lyckats fylla tankbilen med 3500 liter 
vatten, vilket innebär 12% olja.

Hybridoljan övergick fort från flytande till stel form när den blev utsläppt i bassängen och 
fick en kladdkakekonsistens, det vill säga hård på utsidan och mjukare inuti. När oljeprover 
togs användes en metallkniv och det var precis som köra in en smörkniv i smör. Oljan lade sig 
inte heller jämntjockt på vattenytan utan tjockleken kunde skifta mellan 20 och 60 mm. Oljan 
lade sig som en kladdkaka ovanpå vattenytan och när vattenprover togs bildades ett hål i oljan 
som inte gick igen.

Oljan efter vattenprovtagning
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Absorptionslänsan som vi testade hade ingen absorptionsförmåga med avseende på den här 
hybridoljan, vilket är ett naturligt resultat med tanke hur fort oljan stelnade på vattenytan.

Upptagningskapacitet absorptionslänsa

Expandi absorptionslänsa

Aborptionslänsa Datum ochTid Längd på länsa (mm) Torrvikt (g) Våtvikt efer test (g) Absorption olja (g) Absorption vatten (g)

Referenslänsa i vatten, 
provtagning 0, 0 timmar

23/11/20, 10:00 - 11:00 1000 880 1060 0 180

Provtagning 1, 4 timmar 23/11/20, 18:00 - 19:00 1000 840 1040 0 200

Provtagning 2, 8 timmar 23/11/20, 22:00 - 23:00 1000 770 850 0 80

Provtagning 3, 16 timmar 24/11/20, 06:00 - 07:00 1000 750 1010 0 260

Provtagning 4, 72 timmar 26/11/20, 10:00 - 11:00 1000 820 1020 0 200

Under studien togs även prover i vattenfasen vid provtagningspunkterna 4, 8, 16 och 72 
timmar för Chalmers och Göteborgs universitets räkning. De kemiska analyserna av 
vattenproverna (se kapitel 8) verifierar Göteborgs Universitets första studie av hybridolja som 
genomfördes sommaren 2020 på Kristineberg marina forskningsstation gällande ekotoxicitet. 
Hybridoljan RMD80 är giftigare för djurplankton vid 4 timmar än vad destillatet MGO 
(Marine Gas Oil) är, som också var referensbränsle vid GU:s studie (Jönander och Dahllöf, 
2020).

När jag studerade produktdatasäkerhetsbladet för hybridoljan, antydde dess höga pour point 
samt resultatet av analysen från CEDRE som gäller vaxhalten, att den skulle kunna vara lik 
den hybridolja som testades av Kystverket i Horten. Några långtgående slutsatser ska 
undvikas men hittills är det dessa två gemensamma nämnare som har indikerats. Detta skulle 
behöva verifieras av laboratorier genom mer omfattande analyser av olika sorters hybridoljor. 

Enligt analysen av CEDRE så är denna olja är inte kompatibel för att kemiskt dispergera. Vid 
dispergering får operatören oljan att sjunka och brytas upp i mindre droppar med hjälp av 
kemikalier, vilket gör att vattenorganismer och bakterier kan sanera eller bryta ner oljan på ett 
snabbare sätt i vattenvolymen än vad som sker om oljan ligger kvar på vattenytan 
(dispergering är ingen metod vi använder i Sverige).
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7. Diskussion
Den praktiska studien i bassängerna var ett småskaligt försök att under kontrollerade former 
se hur hybridoljan påverkar Kustbevakningens oljeupptagningskapacitet. Det går naturligtvis 
inte att fullt ut översätta resultatet från studien till ett verkligt utsläpp ute i havet på grund av 
begränsningar i testanläggningen. Till exempel var strömningshastigheten hög i början och 
avtog med bassängens längd. Bassängerna har också en begränsad area vilket gör att 
hybridoljan har en begränsad yta att sprida ut sig på.

Studien tog en inriktning som inte följde den planerade testplanen eftersom kapaciteten kunde 
mätas till noll, var det heller inte nödvändigt att köra alla upptagare strikt efter de fyra 
tidpunkterna.

Metoden vakuumsugning fungerade bäst av de metoder som testades, även om svårigheter 
uppstod även där. När operatören av vakuumsugen hade lyckats suga upp all olja från 
vattenytan från båda bassängerna (500 liter) så hade han också sugit upp 3500 liter vatten. 
Leker man med tanken att vi skulle fylla upp lasttankarna på KBV 001 med samma 
proportion olja/vatten, så skulle KBV 001 endast ha plockat upp 125 m3 olja och samtidigt ha 
875 m3 vatten i sina tankar. Leker vi ytterligare med tanken att detta var maximal 
upptagningshastighet hade det tagit ca 250 timmar med den utrustning som användes i denna 
studie, och först därefter hade fartyget kunnat lämna oljeoperationsområdet för att lossa vid 
kaj eller läktra till ett tanktonnage.

Att göra en praktisk studie av den här storleken kan vara både kostsamt och resurskrävande i 
övrigt. Tanken var från början att studien skulle genomföras på tre olika ställen i Sverige. Den 
första studien skulle ske på västkusten där salthalten i vattnet är hög, den andra skulle ske vid 
Vänern med färskvatten i bassängerna och den tredje skulle ske på östkusten med bräckt 
vatten i bassängerna.

Studien i Göteborg utfördes under vad som kan kallas vinterförhållanden gällande 
temperaturer, samt i bräcktvatten med tanke på att saliniteten i vattnet endast var 5 PSU. Hur 
oljan skulle bete sig i sommarförhållanden är oklart.



Sida 19 av 24

7.1 Slutsatser
Det man kan konstatera utifrån den här studien är att Kustbevakningens upptagare i form av 
MS10 multiskimmer, bogkollektor, GT185 borstskimmer och absorptionslänsa som bygger på 
vidhäftningsförmåga och uppsugningsförmåga (absorptionslänsan) har en ytterst begränsad 
förmåga att plocka upp denna typ av hybridolja, vilket gör att Kustbevakningen i sin helhet 
har en väldigt begränsad förmåga att utföra en effektiv miljöräddningsoperation.

Ungefär 80% av handelssjöfarten använder sig idag av nya lågsvavliga bränslen där 
hybridolja utgör en stor del, dock vet vi inte hur stor del som utgörs av just den här typen.

Kustbevakningens strandbekämpare, miljöskydds- och kombinationsfartyg är utrustade med 
en skopa som kan användas vid oljeupptagning. Skopan fungerar bra på bland annat stelnad 
olja men är en tidskrävande metod vid större utsläpp. Om en större mängd hybridolja hamnar 
i vattnet så kommer miljöräddningsoperationen därför behöva ske över en längre tid jämfört 
med en traditionell operation, vilket kräver ökade personella resurser. Risken för att oljan ska 
slå på land ökar också med en ökad tidsåtgång för upptagning.

Den här hybridoljan har visat sig vara giftigare än MGO för djurplankton, vilket vi bör ta 
hänsyn till i det framåtskridande arbetet med hybridoljor även ur ett juridiskt perspektiv.

MSB och räddningstjänsten kommer också att vara begränsade i sina oljeoperationer eftersom 
de har liknande mekaniska upptagningsverktyg som Kustbevakningen.

De två gemensamma nämnare som har observerats på den typ av hybridolja som både i 
Sverige och Norge har visat sig svår att ta upp på mekanisk väg, är hög pour point samt hög 
vaxhalt.

Hybridoljor står högt på agendan idag inom Kustbevakningen, men skulle behöva höjas 
ytterligare inom de organisatoriska enheter som arbetar med miljöräddningstjänst kopplat till 
operativ och materiell förmåga.

7.2 Framåtblick
Vad kan vi göra för att ta oss an den här utmaningen i nutid och för framtiden? 

Ett sätt kan vara att öppna upp en transparent dialog med tillverkare och leverantörer av 
upptagningssystem och trycka på att två olika studier (Kystverkets och den här) visar att 
upptagningskapaciteten avseende en viss typ av hybridolja är väldigt begränsad och att 
återigen påtala att upptagning till sjöss är det mest effektiva verktyget för att minska negativa 
miljöeffekter, samt hålla nere kostnaderna för en miljöoperation etc. När hybridoljan väl har 
slagit på land så blir miljöräddningstjänst väldigt kostsamt och avtrycket på miljö och 
samhälle påtaglig.

Det hade varit intressant att kliva in i hybridoljeproducentens ”bränslekök” och be kocken att 
försöka sänka hybridoljans pour point och vaxhalt och sedan se om den förändringen grejade 
biffen!

En utmaning ligger även i att om Kustbevakningen skulle lasta upptagen hybridolja i sina 
lasttankar med hjälp av skopa, så är frågan om lasten måste lossas på samma sätt, med andra 
ord genom att skopa ur den eller att gräva ur den. Det skulle behövas en studie på om det är 
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möjligt att värma upp oljan till en flytande pumpbar form igen. Med tanke på att denna olja 
absorberar mycket vatten så blir det i princip ett vattenbad som ska värma upp oljan.

Läktring är en förebyggande metod som skulle ha en stor betydelse i att hindra eller minska 
mängden hybridolja att komma ut i havet. Det kommer fortsatt vara viktigt att öva på att 
stoppa läckor ovan och under vattenytan.

Att samverka inom EU som vi gör nu med IMAROS är väldigt viktigt för att höja 
kunskapsnivån. Men även att blicka utanför EU vid oljespill som exempelvis olyckan vid 
Mauritius och fartyget M/V Wakashio som gick på grund och spillde ut 1000 ton av 
hybridolja. Sådana olyckor kan ge en viktig kunskap för att komma framåt, inte bara när det 
gäller metoder för upptagning utan även ur ett miljöperspektiv.

Ytterligare studier behövs för att identifiera de gemensamma nämnare som avgör den dåliga 
vidhäftningsförmåga på oljeupptagare konstruerade efter oleofilprincipen som denna studie 
liksom Kystverkets har påvisat.

För att göra en framåtblick behöver vi också ta tillvara bakåtblicken, att den mekaniska 
upptagning som vi använder oss av idag utformades primärt för klassiska petroleumprodukter 
baserade på råolja. IMO (International Maritime Organisation) har satt miljömålet att 
handelssjöfarten ska vara fossilfri 2050. Det innebär att Kustbevakningen inom framtida 
miljöräddningstjänstoperationer kommer att behöva omhänderta utsläpp till sjöss i form av 
bränslen som har helt andra egenskaper än råolja och tjockolja, och som inte är hybridolja. 
Därför behöver Kustbevakningen omdefiniera miljöräddningstjänstförmågan för framtiden 
vad gäller metod och teknik när vi nu går mot alternativa bränslen som inte har något 
gemensamt med historiska fossila bränslen.

Vi kan konstatera att hybridoljan bara är en del av utmaningarna för framtiden. Hybridolja är 
ett fossilt bränsle, men ändå en pusselbit och en del av jakten på bättre avgaser på vägen till 
ett läge med enbart fossilfria bränslen för sjöfarten. Kustbevakningen behöver ta klivet över 
tröskeln till en ny miljöräddningstjänst anpassad till utsläpp av nya bränslen, och vägen 
framåt behöver stakas ut.
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8.  Göteborgs universitets och Chalmers vattenanalys
Kemisk analys av vattnet från studien av hybridolja.

Vattenprover av lösa ämnen från bränslet togs för kemisk analys vid fem tillfällen under 
försöket, förutom ett nollprov på vattnet innan försökets start. Det sista provet togs strax efter 
att upptagningsutrustningen hade provats. Proverna analyserades hos ALS Global för 
kolkedjor (alifater), grupper av aromater (>C8-C10, >C10-C16, >C16-C35), dessutom 
utfördes utvalda analyser av 16 PAHer, metylerade PAHer och metaller.

Resultat och diskussion

Koncentrationen av de organiska ämnena var under detektionsgränsen i det havsvatten som 
användes vid försöket. Metylerade PAHer kunde inte detekteras vid något tillfälle under 
försöket och metaller var konstant på samma nivå som innehållet i havsvattnet.

Alifater räknas som de mindre giftiga komponenterna i olja och endast två av fyra grupper 
med alifater kunde detekteras, om än med stor osäkerhet i analysen (Fig. 1). 
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Figur 1. Koncentrationer av alifater i vattnet. Fyllda punkter är bekräftade koncentrationer, 
ofyllda är halva den angivna detektionsgränsen för det specifika provet (t= 71 tim).
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Den lätta (>C8-C19) och medeltunga (>C10-C16) fraktionen av aromater ökade över tid (Fig. 
2), där den medeltunga fraktionen inte uppnådde mättnad i vattnet under försöket. 
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Figur 2. Koncentration av aromater i två grupper över tid.

Sexton PAHer mättes separat, där alla utom naftalen – den lättaste, uppnådde mättnad i 
vattnet. Analysresultaten för naftalen vid 71 och 72 timmar är dock behäftade med stora 
osäkerheter och har därför inte tagit med i sum16 PAHer vid dessa tidpunkter.
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Figur 3. Koncentrationer av sum16, sum 15 (ej naftalen), lågviktsPAHer (PAH sum L ej 
naftalen), samt medviktsPAHer (PAHer sum M)

Löslighet av alifater, aromater och PAHer beror på deras individuella fysiska-kemiska 
egenskaper i förhållande till temperatur och salthalt. I detta försök var temperaturen runt 6℃ 
och salthalten 5 PSU. För att jämföra olika studier med varandra måste därför de faktiska 
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koncentrationerna användas och inte bara spädningsprocenten av det oljekontaminerade 
vattnet.

En ekotoxikologisk undersökning där djurplankton utsattes för oljemättat vatten producerat i 
laboratoriet (Jönander och Dahllöf, 2020), visade att djurplanktonsamhällets diversitet 
(dödlighet) påverkades vid koncentrationer motsvarande dem som i detta försök fanns i 
vattnet efter 4h. Äggproduktion och kläckning av nya individer påverkas vid koncentrationer 
motsvarande dem mellan 4 och 8 timmar i detta försök.

9. Oljeprovanalys SAYBOLT
Oljeprover togs vid 4, 8, 16 och 72 timmar, och skickades sedan till Saybolt för analys av om 
oljans egenskaper förändrats under tiden i exponerad miljö.

Enligt analysen så har inte oljan förändrats nämnvärt efter de angivna tiderna. Det som går att 
se är att hybridoljans kokpunkt har höjts lite grand.

10. Källhänvisning
Jönander C och Dahlöf I (2020). Short and long–term effects of low-sulphur fuels on marine 
zooplankton communities. Aquatic Toxicology, volume 227

Solem Holt H, Frost Ronny B, Dolva H, Berger S, Agurkyte G, Nilsen R, Kvamme B, Holbu 
W J, Dokken G och Jordheim O (2017) Test av skive-, børste- og adhesjonsopptaker i diesel- 
og hybridoljer.
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