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Sammanfattning 

 

Idag är vi beroende av de fördelar som kemikalier medför, och under de senaste femtio åren 

har kemikalieproduktionen ökat mer än 50 gånger. Den kemiska industrin omvandlar 

råmaterial såsom olja, naturgas, luft, vatten, metaller och mineraler till tusentals olika 

produkter som används i klädindustri, målarfärg, lampolja, rengöringsmedel, tillsatsmedel i 

bränsle och mycket annat. Vi måste behandla dessa produkter med försiktighet och respekt för 

att minimera skadliga effekter på grund av exponering (Kemikalieinspektionen 2013).  

 

Kemikalierna transporteras globalt med lastbil, järnväg och tankfartyg. Transporten till sjöss 

regleras av internationella regelverk och särskilda certifikat krävs innan fartyg kan lasta 

farliga ämnen. FN:s sjöfartsorgan IMO arbetar med att minska fartygs miljöpåverkan. IMOs 

regelverk, gällande kemikalier som transporteras i bulk finns i MARPOL Annex II som bland 

annat reglerar vilka utsläpp av spolvatten som är tillåtna från lasttankar (IMO 2018). 

 

Syftet med den här studien var att beräkna mängden utsläpp av kemikalier i Östersjön, längs 

svenska västkusten samt längs Danmarks kust om tankfartygen tömmer sina tankar, i enlighet 

med gällande regelverk. Utifrån fartygstrafikdata från dessa områden har vi beräknat 

teoretiska utsläppsmängder. Resultatet visar att fartyg under ett år sammanlagt kan släppa ut 

en stor mängd kemikalier, i enlighet med rådande regelverk.  

Nyckelord: kemikalieutsläpp; tankfartyg; sjöfart; spolvatten;  
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Abstract 

Today we are dependent on the benefits of chemicals, and in the past fifty years, chemical 

production has increased more than 50 times. The chemical industry transforms raw materials 

such as oil, natural gas, air, water, metals and minerals into thousands of different products 

used in the clothing industry, paint, lamp oil, detergents, additives in fuel and much more. We 

must treat these products with caution and respect to minimize harmful effects due to 

exposure. 

The chemicals are transported globally by trucks, railway and tankers. Maritime transport is 

governed by international regulations and special certificates are required before ships can 

load hazardous chemicals. The International Maritime Organization, IMO has undertaken 

responsibility to reduce the environmental impact of ships, transport of chemicals in bulk is 

regulated by MARPOL Annex II, which regulates, inter alia, the allowable discharge of waste 

water from cargo tanks. 

The purpose of this study was to investigate the amount of chemicals discharged in the Baltic 

Sea along the Swedish west coast and along Denmark's coast, in accordance with current 

regulations. With ship traffic data from these areas, we have been able to estimate theoretical 

discharges. The result shows that ships during a one year period, in total can discharge a large 

amount of chemicals, in accordance with the prevailing regulations. 

Keywords: discharge of chemicals; tanker; shipping; prewash; 
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Förord  

Tack Kjell Larsson för idérikedom, stöttning och information. Med din kunskap och ditt 

engagemang har studiens standard höjts avsevärt. Vi har utvecklats akademiskt och 

datortekniskt under arbetets gång.  

 

Vår förhoppning är att den kan upplysa sjöfartsnäringen om utsläpp efter lossning och 

tankspolning samt vara ett underlag för vidare forskning.  
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Förkortningar 

SOLAS – Safety of life at sea 

MARPOL – International Convention for the Prevention of Pollution from ships 

IBC-koden – International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying 

Dangerous Chemicals in Bulk  

IMO – International Maritime Organization 

AIS - Automatic Identification System 

HELCOM - Baltic Marine Environment Protection Commission - Helsinki Commission 
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Inledning  

Att transportera kemikalier med fartyg är både kostnads- och energieffektivt. Fartyg kan lasta 

stora mängder och separata tankar möjliggör transport av flera olika ämnen samtidigt. Olika 

typer av tankfartyg skiljer sig i storlek och lastkapacitet. En kombinerad olja/kemikalietanker 

har omkring 12 tankar medan en specialiserad kemikalietanker är utrustad med runt 40 mindre 

lasttankar. Utveckla detta så man förstår antal tankar.   

 

Transporter av kemikalier i bulk till sjöss regleras av IBC-koden, MARPOL samt SOLAS 

som samtliga administreras av den internationella sjöfartsorganisationen IMO.  

MARPOL innehåller föreskrifter rörande förhindrande av förorening från fartyg. MARPOL 

Annex II innehåller utsläppsbestämmelser och krav på konstruktion, utrustning samt drift av 

fartyg som transporterar skadliga ämnen i bulk för att minimera utsläpp i marin miljö. SOLAS 

innehåller detaljerade regler kring stabilitet, maskineri, elektriska installationer, brandskydd 

och utrustning för transport av farliga ämnen i bulk och farliga flytande kemikalier i bulk. 

IBC-koden ställer krav på konstruktion av fartyg som transporterar kemikalielast. I IBC-

koden klassificeras även kemikalier efter deras påverkan på miljön och människors hälsa 

(IMO 2018).  

 

Efter att ett tankfartyg har lossat sin last kan det behöva göra en tankspolning, vilket innebär 

att fartygen är utrustade med spolanordningar i sina lasttankar. Kemikalierna är indelade i 

olika klasser; X, Y, Z och OS. Exempelvis är bensen en X-substans, paraffin tillhör Y, urea 

tillhör Z och apelsinjuice tillhör kategorin OS. Beroende på klass och lastägares krav på 

tankarnas renhet körs lasttankarnas spolkanoner enligt föreskrifter i MARPOL, IBC-koden 

och en fartygsspecifik godkänd P&A-Manual. Tankspolning och lämning av förorenat 

spolvatten i land är en viktig åtgärd för att skydda havsmiljön mot skadliga kemikalier som 

tillhör klass X samt stelnande kemikalier med hög viskositet i klass Y (Transportstyrelsen 

2018a). Efter tankspolning pumpas spolvatten efter X-kemikalier och självstelnande Y-

kemikalier iland tills dess att föroreningar i vattnet understiger ett visst gränsvärde.  

 

Kustbevakningen upptäcker årligen utsläpp till havs av olika typer av kemikalier. Sedan några 

år tillbaka har vi i nyhetsflöden kunnat följa flertalet utsläpp från kemikalietransporter, 

exempelvis paraffin som stelnat och flutit iland längs med Ölands och Skånes kust. Paraffin är 

en självstelnande substans vilket gör utsläppet märkbart. På Öland samlade frivilliga ihop 1,5 
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ton paraffinklumpar i slutet av 2014, längs en kuststräcka om 6 mil (Sveriges Radio 2014). 

Utifrån sådana rapporter frågar vi oss hur stora utsläpp av kemikalier som är möjliga och 

lagliga utifrån dagens regelverk.  

 

Syftet med den här studien är att beräkna hur stor mängd kemikalier som teoretiskt och lagligt 

kan pumpas ut i marin miljö under en 1-års period. Det gör vi genom att analysera 

kemikalietransporten under 2016, vilka typer av fartyg som använts och vilka klasser av 

kemikalier de har transporterat.  

 

Med användning av gränsvärden i MARPOL Annex II kan vi beräkna en maximal mängd 

kvarvarande kemikalier per tank, utsläpp per fartyg och total mängd utsläppta kemikalier 

under 2016. Studien begränsas till Östersjön, Danmarks kust samt Sveriges västkust. 

 

Frågeställning 

 

 Hur mycket kemikalier kunde teoretiskt släppas ut i Östersjöregionen under år 2016?  
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Regelverk 

 

För att få förståelse för kemikalietransport till sjöss, följer här en teoretisk bakgrund kring de 

regelverk som fartygstrafiken styrs av. Den engelska lagtexten återfinns i Bilaga 1.  

 

SOLAS  

 

Regler för transport av kemikalier i bulk finns bland annat i SOLAS kapitel VII och 

MARPOL Annex II (Transportstyrelsen 2018c). De två konventionerna kräver att 

kemikalietankfartyg byggda efter 1 juli 1986 följer IBC-koden, som innehåller de 

internationella reglerna för säker transport av farliga kemikalier och skadliga flytande ämnen 

till sjöss. Koden föreskriver konstruktion och byggstandard för fartyg som transporterar 

flytande kemikalier för att minimera riskerna för fartyget, dess besättning och till miljö med 

hänsyn till klassen av de transporterade produkterna. IBC-koden innehåller en lista över 

kemikalier och deras faror och identifierar både den fartygstyp som krävs för att transportera 

produkten samt miljökaraktären. Kemikalietankfartyg konstruerade före 1 juli 1986 ska 

uppfylla kraven i BCH-koden som är föregångaren till IBC-koden (IMO 2018).  

 

MARPOL 

 

MARPOL antogs 1973 och 1978 och trädde i kraft 1983, för att förhindra utsläpp i marin 

miljö och kräva att fartyg följer dess regelverk. Annex II innehåller regelverk mot 

föroreningar från kemikalier i bulk. MARPOL kräver att fartyg som är certifierade att 

transportera kemikalier har en Procedures and Arrangement Manual, P&A-manual. Denna ska 

vara skriven i enlighet med Annex II och innehålla beskrivningar på åtgärder gällande 

lasthantering, tankrengöring, slopvattenhantering och lossning av last. Manualen måste följas 

för att säkerställa rengöringsprocedurer och att utsläpp av spolvatten görs utan att hota marin 

miljö (IMO 2018).  

I MARPOL återfinns ett system för föroreningsklassificering av skadliga och flytande ämnen, 

kemikalier klassas i fyra kategorier: 
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Kategori X: Skadliga vätskor som, om de släpps ut i havet från tankrengöring eller lossning, 

anses utgöra en stor fara för antingen marina resurser eller människors hälsa och därmed 

rättfärdigar förbudet mot utsläpp i havsmiljö. 

 

Kategori Y: Främmande flytande ämnen som, om de släpps ut i havet från tankrengöring eller 

lossning, anses utgöra en fara för antingen marina resurser eller människors hälsa eller skada 

bekvämligheter eller annan legitim användning av havet och därför motivera en begränsning 

om utsläppets kvalitet och kvantitet i den marina miljön. 

 

Kategori Z: Främmande flytande ämnen som, om de släpps ut i havet från tankrengöring eller 

lossning, anses ha en mindre fara för antingen marina resurser eller människors hälsa och 

därför motivera mindre stränga begränsningar av utsläppets kvalitet och kvantitet i den marina 

miljön.  

 

OS (other substances – övriga/andra ämnen): Ämnen som har utvärderats och befunnits falla 

utanför kategori X, Y eller Z eftersom de inte anses tillföra skada på marina resurser, 

människors hälsa, bekvämligheter eller annan legitim användning av havet när de släpps ut i 

marin miljö från tankrengöring eller lossning. 

 

Annex II kräver att fartyg som transporterar X, Y eller Z-last är försett med pump- och 

rörsystem för att säkerställa att mängden rester inte överstiger mängden som föreskrivs i 

MARPOL. För fartyg byggda innan 1 juli 1986 får restmängden efter lossning inte överstiga 

300 liter per tank när det gäller last i klass X och Y. Då dessa fartyg transporterat Z-last får 

mängden rester inte överstiga 900 liter per tank. 

För fartyg byggda mellan den 1 juli 1986 och 31 december 2006 får resterna i tankar efter 

lossning inte vara mer än 100 liter per tank vid last i klass X och Y. Resterna för last i 

kategori Z får inte överstiga 300 liter per tank. 

Fartyg byggda efter 1 januari 2007 får ha maximalt 75 liter per tank kvar efter lossning av last 

i klass X, Y och Z. 
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MARPOL kräver att fartyg som är certifierade att transportera kemikalier i bulk har en 

Procedures and Arrangement Manual, P&A-manual. Denna ska vara skriven i enlighet med 

annex II och innehålla beskrivningar på åtgärder gällande lasthantering, tankrengöring, 

slopvattenhantering och lossning. Manualen måste följas för att säkerställa 

rengöringsprocedurer och att utsläpp av spolvatten görs utan att hota marin miljö. 

Tankspolning 

 

I Annex II återfinns även regler kring tankspolning, den proceduren skiljer sig mellan 

lastklasserna. Nedan beskrivs varje kategori; 

Kategori X: tvättning utförs av flera roterande strålar och dessa ska rengöra alla ytor i 

lasttanken. Spolvattnet körs kontinuerligt iland tills kemikalierestmängden understiger 0.1 

viktprocent av spolvattnet. Härefter körs vattnet iland.  

 

Kategori Y högviskositet: för stelnande vätskor måste tvättningen utföras så fort som möjligt 

efter lossning och om det finns tillgång till tankvärmning ska den användas. Här räcker det 

med en tankspolning och alla ytor ska rengöras av flera strålar och med vatten av temperatur 

om minst 60˚C. Spolvattnet går kontinuerligt till land och när spolningen är klar töms tanken.  

 

Kategori Y lågviskositet: behöver inte göra tankspolning om lossning utförts i enlighet med 

manualen. Är den inte det utförs tvättning med en vattenstråle, här finns inga krav på att alla 

ytor ska vara rena. Det räcker med en tankspolning då spolvattnet kontinuerligt går till land 

under hela tvätten. Efter slutförd tankspolning pumpas vattnet till land.   

 

Kategori Z: behöver inte göra tankspolning om lossning utförts i enlighet med manualen. Är 

den inte det utförs tvättning med en vattenstråle och det finns inget krav på att alla ytor skall 

vara rena. Det räcker med en tankspolning och vattnet går kontinuerligt iland. Efter utförd 

tankspolning pumpas vattnet till land. 
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Med formel Q = 𝑘 (15𝑟0.8 + 5𝑟0.7 𝑥
𝑉

1000
 ) beräknas den minimala vattenmängd som krävs 

för tankspolning efter en transport av kategori X och Y.  

Utsläpp 

 

Annex II förbjuder utsläpp i marin miljö av spolvatten som innehåller kemikalierester av klass 

X, Y eller Z, utom när utsläppen görs under särskilda omständigheter som specificeras för 

vardera klass, och då fartyget uppfyller villkoren nedan. 

Villkor för utsläpp: 

1. Den maximala mängd kemikalier per tank som kan släppas ut, vilket bestäms 

beroende på klass. 

2. Fartygets fart är minst 7 knop. 

3. Minsta avstånd till land är 12 nautiska mil. 

4. Minsta djup är 25 meter. 

5. Behov att utloppet sker under vattenlinjen.  

 

Kategori X: efter slutförd tankspolning, då kemikalieresterna understiger 0.1 viktprocent av 

spolvattnet, körs detta iland och därefter kan tanken ballastas, detta kan sedan köras ut i marin 

miljö om fartyget uppfyller ovan ställda villkor. 

 

Kategori Y och Z: om tankspolning utförts körs vattnet till land och därefter kan tanken 

ballastas, detta kan sedan köras ut i marin miljö om kemikalieresterna understiger 1 ppm 

(ml/m3).  
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Metod 

 

Undersökningen som presenteras i den här studien är baserade på AIS-data från HELCOM 

AIS nätverket. Resultatet som presenteras bygger på analyser från AIS-meddelanden under år 

2016. Fartygstyperna har identifierats utifrån IMO-nummer och sifferkoden för variabeln 

”Type of Ship and Cargo Type” i AIS-meddelandena. Kemikaliefartygen har identifierats 

med reserelaterad sifferkod 81 som innebär transport av X-last, 82 som betyder transport av 

Y-last samt 83 som anger att fartyget transporterat Z-last. Fartyg som uppgett dessa 

sifferkoder men som enligt andra fartygsuppgifter inte är kemikalie/produkttankfartyg är 

borttagna (Marinetraffic 2018). Totalt omfattar vår analys 427 fartyg och tillhörande 

information som IMO-nummer, bruttoton, dödviktston, flaggstat. Vi använder fartygsspecifik 

information för att räkna på teoretiska utsläpp per tank och fartyg, och slutligen en teoretisk 

utsläppsmängd under år 2016. Vi gör antaganden om antal tankar, anlöp samt antal 

tankspolningar under året, och ett genomsnitt på lasttankars kapacitet. 

 

 

    Figur 1. Kemikalietransporten bestod 2016 av 427 fartyg uppdelade mellan tre fartygstyper 

 

Vi gör ett antagande om antal tankar genom att se på de fyra olika fartygstyperna i listan; 

produkt-, olja/kemikalie- samt kemikaliefartyg. För lastkapacitet per tank tar vi ett genomsnitt 

på dödviktstonnaget för rena kemikalietanker samt ett genomsnitt på produkt- och 

olja/kemikaliefartyg, och delar på antal tankar, uträkningar finns bifogade i Bilaga 2. När vi 

10%

78%

12%

Fartygstrafik 2016

Produkttankfartyg

Olja/kemikaliefartyg

Kemikaliefartyg
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ska bestämma antal anlöp och tvättning av tankar antar vi att fartygen gjort fyra anlöp där 

varje tank tvättas efter varje lossning. Trafiken är tätare än så, men det är svårt att få korrekt 

information från fartygen vad gäller kemikalielasttransporter, då vi inte vet hur många av 

deras resor som varit rena transporter av kemikalier. Anledningen till att vi delar upp fartygen 

i dess specifika typer är för att kunna räkna mer trovärdigt på dess utsläpp. Ett fartyg som är 

klassat som kemikalietanker är ofta utrustat med omkring 40 mindre tankar, till skillnad mot 

en olja/kemikalietanker som har omkring 12 lasttankar.  

 

Summering av våra antaganden;   

 Fartygen har gjort 4 anlöp var under 2016. 

 Produkt-, olja/kemikaliefartyg: 12 tankar, lastkapacitet: 1788 m3 per tank. 

 Kemikaliefartyg: 40 tankar, lastkapacitet: 263 m3 per tank.  

 Vid varje anlöp tvättas samtliga tankar, det vill säga 4 gånger per tank under år 2016. 

 

Kemikalierestmängd  

 

MARPOLs föreskrifter på restmängder i lasttankar efter lossning beror på byggnadsår. I 

tabellen nedan finns siffrorna enligt gällande regelverk. Våra uträkningar börjar med att en 

beräkning av hur mycket kemikalierester som är kvar i lasttankar efter lossning. 

Det görs enligt följande formel;  

Antal tankar x maximal restmängd x antal lossningar = total restmängd ombord. 

 

 Tabell 1. Maximal restmängd i lasttank efter lossning enligt regelverk 

Fartyg byggda före 

1 juli 1986 

Fartyg byggda mellan 

1 juli 1986–31 december 2006 

Fartyg byggda efter 

1 januari 2007 

X = 300 liter X = 100 liter X = 75 liter 

Y = 300 liter Y = 100 liter Y = 75 liter 

Z = 900 liter Z = 300 liter Z = 75 liter 
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Figur 2. Åldersfördelning på de analyserade fartygen 

Lastägaren vill få iland så mycket som möjligt av sin last, därför har man utvecklat en 

lossningsteknik som kallas superstripping, det är en metod som går ut på att det går ett extra 

rör i pumpen som leds ända ned till lasttankens botten, pumpen är nedsänkt i en grop vilket 

gör att man kan trimma fartyget för att suga ur så mycket som möjligt. Metoden medför att 

fartygen endast lämnar några få liter kvar i sina lasttankar. I tidningen Tanker Operator 

(Tanker Operator, august/september 2008, ss59) säger en representant från Mowinckle Ship 

Management att de under strippingtester har haft en restmängd på 24–50 liter i varje tank. Om 

Mowinckle istället använder sitt superstripping system blir kvarvarande mängd 0.5–1 liter 

kvar i varje tank. Därför görs beräkningar på både maximala, realistiska samt restmängd efter 

en så kallad superstrip av samtliga tankar, se exempel i Bilaga 3. 

 

Tankspolning 

 

Efter slutförd lossning av transporterad last i kategori X eller högviskös Y krävs en 

tankspolning. Om fartyget ska lasta samma last efter lossning är inte tankspolning ett krav, 

däremot kan lastägaren ha krav på renhet och då kan spolning behöva genomföras efter 

lågviskös Y-eller Z-last. Om lossningen inte är genomförd efter P&A-manualen är 

tankspolning ett krav (MARPOL 2011). 

Före 1986
13

1986 - 2007
209

Efter 2007
205

Ålder

Före 1986 1986 - 2007 Efter 2007
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Med formel Q = 𝑘 (15𝑟0.8 + 5𝑟0.7 𝑥
𝑉

1000
 ) beräknas den minimala vattenmängd som krävs 

för tankspolningen efter transport av kategori X och högviskös Y. Vi använder formeln för att 

räkna på utsläpp efter en transport av Y-last i Bilaga 4.   

 

Utsläpp 

 

De tre kemikaliekategorierna skiljer sig mycket gällande restmängder, utsläppsmängder och 

utsläppsregler. Här beräknar vi vardera kemikalieklass för sig med hänsyn till fartygets 

byggnadsår och lasttankskapacitet. Nedan beskrivs hur vi går tillväga i för att beräkna utsläpp, 

för uträkningar se Bilaga 5. 

 

 

Figur 3. Fördelning av transporterad kemikalielast år 2016 

 

När vi beräknar utsläpp av kemikalier i kategori X tar vi den maximala, realistiska eller 

superstrippade restmängden efter lossning. Under tankspolningen pumpas spolvatten 

kontinuerligt till kaj och vi erhåller samma restmängd i tanken under hela proceduren. När 

vattnet understiger 0.1 viktprocent av restmängden avslutas tankspolningen och fartyget kan 

gå från kaj, ballasta tanken och köra ut ballastvattnet då fartyget uppnår en fart om 7 knop, är 

X 
35%

Y 
43%

Z
22%

Last

X

Y

Z
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12 nautiska mil från kusten, på ett djup om minst 25 meter och om utloppet sitter under 

vattenytan.  

När vi istället beräknar utsläpp av kemikalier i kategori Y så skiljer sig regelverket beroende 

på om man lasten är av hög eller låg viskositet. Efter en transport av högviskös last måste 

lasttanken spolas, har vi lågviskös last behövs ingen spolning om lossningen utförts enligt 

P&A-manualen, vi har valt att göra beräkningar på 50% högviskös last och 50% lågviskös last 

av den totala Y-transporten.  

Vi börjar med last i klass Y högviskös; vi tar den maximala, realistiska eller superstrippade 

restmängden efter lossning. Under tankspolningen pumpas spolvatten kontinuerligt till kaj och 

vi erhåller samma restmängd i tanken under hela proceduren. Mängden spolvatten beräknas 

enligt formel Q = 𝑘 (15𝑟0.8 + 5𝑟0.7 𝑥
𝑉

1000
 ). Efter spolning kan tanken ballastas vilket får 

släppas ut i marin miljö då vattnet innehåller högst 1 ppm, eller 1 milliliter kemrester per 

kubikmeter, och då fartyget uppfyller MARPOL´s krav om 7 knop, 12 nautiska mil från land, 

25 meters djup samt att utloppet ligger under vattenlinjen. På de fartyg som är byggda efter 

2007 är maximala restmängden i tanken 75 liter, då räknar vi med tankspolning enligt Bilaga 

3, men före 2007 är restmängden så pass stor att kemikalieinblandningen blir för hög och 

lasttanken måste spolas på nytt för att uppnå kravet om 1 ppm; här räknar vi med 1 ppm på 

den totala restmängden istället, se Bilaga 5.  

För Y lågviskös lossas lasten enligt manual till den maximala, realistiska eller superstrippade 

restmängden och fartyget kan lämna kaj, ballasta tanken och detta kan sedan köras ut då 

fartyget uppfyller MARPOL´s utsläppsregler samt att ballastvattnet innehåller högst 1 ppm 

kemikalierester. Vi räknar med den totala lasttankskapaciteten med 1 ppm inblandning av 

kemikalier.  

Vad gäller Z gör vi på samma vis som Y lågviskös. Vi tänker att alla fartygen har lossat enligt 

P&A-manualen och därför undkommer tankspolning. Fullständiga beräkningar finns i Bilaga 

5. 
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Resultat 

 

För alla beräkningar har vi använt (1) -de maximala värdena från MARPOL Annex II, (2) -

realistiska samt (3) -värden efter att alla har superstrippat lasttankar. Det ligger i lastägarens 

intresse att få iland så mycket som möjligt av sin last och därför har vi valt att göra 

beräkningar på dessa tre olika värden för att få ett någorlunda realistiskt resultat på våra 

teoretiska beräkningar.   

Vi började studien med att sammanfatta hur stor mängd kemikalierester som blir kvar i 

lasttankarna i samtliga fartyg under hela 2016, då varje fartyg gjort fyra resor med fyra 

lossningar för varje tank. Restmängden beror på byggnadsår och därför är det av stor vikt att 

ha information om tankfartygens ålder.  

Utifrån fartygens ålder och MARPOL´s maximala restmängder får vi ett resultat över året 

2016. 

Tabell 6. Beräknade restmängder för tre olika alternativ under år 2016 

Maximal teoretisk 

restmängd X i tank 

Maximal teoretisk 

restmängd Y i tank 

Maximal teoretisk 

restmängd Z i tank 

1 267 000 liter 1 608 400 liter 2 106 000 liter 

Realistisk restmängd X i 

tank 

Realistisk restmängd Y i 

tank 

Realistisk restmängd Z i 

tank 

634 400 liter 811 200 liter 405 600 liter 

Med superstrip - 

restmängd X i tank 

Med superstrip - 

restmängd Y i tank 

Med superstrip - 

restmängd Z i tank 

12 304 liter 16 224 liter 8 112 liter 

 

Härefter beskrivs tankspolning och regler kring utsläpp för vardera last. Vid transport av 

kemikalier i klass X och högviskösa ämnen i klass Y måste tankarna spolas och här beräknas 

spolvattenmängden enligt MARPOL, se Bilaga 4. Här är kraven på utsläpp att spolvatten från 

last i klass X måste understiga 0.1 viktprocent kemikalieinblandning, tankarna kan därefter 

fyllas med ballastvatten och detta får sedan köras ut i marin miljö, se Bilaga 5. För Y 

högviskösa ämnen kan lasttankar fyllas med ballast och denna får köras ut då 

kemikalieinblandningen understiger 1 ppm.  
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För lågviskösa ämnen i klass Y och ämnen som faller i Z-klass behöver man inte spola 

tankarna om lossningen genomförts enligt manual. Krav på utsläpp är här att då tankarna fylls 

med ballastvatten får detta köras ut i marin miljö om kemikalieinblandningen understiger 1 

ppm.  

Samtliga uträkningar återfinns i Bilaga 5.  

 

Tabell 11. Totalt utsläpp av kemikalier under år 2016    

Totalt utsläpp 

i liter 

Maximal Realistisk Superstrip 

X-last 1 267,6 624,4 12,688 

Y-last 19 448,42 19 448,42 5 861,19 

Z-last 10 068,51 10 068,51 5 983,52 

 

Resultaten på maximal och realistisk utsläppsmängd på lågviskösa Y och Z är samma på 

grund av att restmängden överstiger 1 ppm i lasttankar som fylls med ballastvatten, därför 

beräknas utsläppet med den maximala mängden kemikalier i vattnet för att understiga 1 ppm, 

det vill säga 1,788 liter på 1788 m3, och 0,263 liter på 263 m3. 
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Figur 3. Fördelning av transporterad kemikalielast år 2016 

Den totala lasttrafiken 2016 bestod av 21% Z-last, 35% X-last och 44% Y-last. X har 

strängare begränsningar vad gäller utsläpp vilket hänger samman med det resultat vi får. Den 

maximala restmängden enligt MARPOL är under år 2016 1 267 000 liter X-kemikalier. Efter 

utförd tankspolning blir den kemikaliemängd som teoretiskt kan släppas ut i havsmiljön 

1 267,6 liter. Om alla fartyg skulle superstrippa samtliga tankar skulle restmängden 2016 bli 

12 304 liter och efter utförd tankspolning återstår endast 12,69 liter kvar. 
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Diskussion 

 

Syftet med den här studien var att beräkna kemikalieutsläpp från tankfartyg efter lossning och 

efter att de tvättat sina tankar. Under detta kapitel följer en utvärdering och diskussion av 

studiens metod och resultat. Till sist en formulering av studiens slutsats och förslag till vidare 

forskning.  

 

Som underlag till vår studie har vi använt en fartygslista med AIS-data från 

kemikalietransporter i Östersjön, Danmark och längs Sveriges västkust under år 2016. I denna 

har vi kemikalieklassifikation från trafiken och ålder, storlek och flaggstatsinformation på 

flottan.  

 

Vi har gjort antaganden på antal tankar och dess lastkapacitet genom att göra ett genomsnitt 

på dödviktstonnaget över fartygstrafiken under år 2016. Vi har under beräkningar haft tre 

olika utgångsvärden; maximalt, realistiskt och superstrippat. Detta för att få teoretiska 

uträkningar enligt MARPOLs maximala utsläppsvärden, mer realistiska värden och då 

fartygen strippar sina tankar så mycket det går. Lastägaren vill ha iland så mycket det går av 

sin last och därför vill vi beräkna det mer realistiska värdena på utsläpp.  

 

Det maximala resultatet är särskilt intressant då vi får en uppfattning om hur mycket 

kemikalier en flotta om 427 fartyg kan släppa ut under ett år, helt i enlighet med gällande 

regelverk. Detta är dock i överkant då lastägare vill ha iland så mycket av sin last som möjligt, 

därav tänker vi att realistisk eller superstripp ger ett mer trovärdigt resultat.  

 

Vi har använt oss utav antaganden på antal tankar, dess lastkapacitet och antal anlöp för att 

kunna räkna ut en teoretisk utsläppsmängd från kemikalietankar. Dessa antaganden gör 

resultaten osäkra. För att få mer trovärdiga resultat skulle vi ha tagit varje fartyg var för sig 

och se över dess antal tankar, lastkapacitet, vilka resor som gjorts med vilken last och hur 

deras tankspolningar utförs innan de lämnar kaj.  

 

En del av fartygen har väldigt få AIS-punkter där de möjligtvis har lyckats komma inom vårt 

område tillfälligt, här har alltså ingen lossning eller lastning utförts. Andra fartyg har desto 

fler AIS-punkter och kan i vissa fall beräknas ha gått i vårt område i ett halvår eller mer.  
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När vi antagit antal lasttankar har vi utgått från att kemikalietankfartyg har kring 40 lasttankar 

och tank-, produkt- och olja/kem har 12 tankar. För att få respektive lastkapacitet har vi tagit 

ett snitt på dödviktstonnaget på samtliga fartyg i listan och delat på antal tankar. Detta 

stämmer bra erfarenhetsmässigt. Vi har valt att göra beräkningar från tre utgångsvärden; 

maximalt, realistiskt och superstrippat, detta beror på att MARPOLs maximala gränsvärde är 

högre än verkligheten vad gäller restmängder i en lasttank efter lossning. Våra resultat kan 

vara i över- eller underkant. Vi vet inte hur många tankspolningar som görs då fartygen inte 

behöver utföra det vid varje lossning om de lastar samma eller kompatibel last till nästa resa. I 

vår studie har vi antagit att fartygen tvättar alla sina lasttankar vid varje anlöp men däremot 

har vi valt att inte ha så många lossningar under år 2016, så dessa två aspekter kanske tar ut 

varandra.  

 

Sammanfattningsvis är våra maximala beräkningar från MARPOL en någorlunda tydlig 

demonstration på hur mycket kemikalier som teoretiskt kan släppas ut under en 1-års period, 

utifrån gällande regelverk.  

 

Slutsats 

 

Om ett fartyg skulle släppa ut sitt ballastvatten enligt regelverket med maximal 

kemikalierestmängd i klass Y skulle det medföra 21,46 liter för ett 12-lasttanksfartyg, och 

10,52 liter för ett kemfartyg med 40 lasttankar. Ölands paraffininsamlande på 1,5 ton tyder 

alltså på att något utförts utanför regelverket ombord på ett eller flera fartyg.  

 

Med rådande regelverk blir resultatet högt under en 1-års period med 427 fartyg som utfört 4 

lossningar och tankspolningar vardera, med tanke på att en stor del av detta kan släppas ut i 

ett stilla vatten som Östersjön. Särskilt då det tar ungefär 30 år för Östersjöns vatten att bytas 

ut. 

 

Vidare forskning  

 

För vidare forskning tycker vi att det hade varit intressant att veta vart utsläppen sker och hur 

detta påverkar omgivande havsmiljö. 
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Bilaga 1 

MARPOL regelverk. 

 

Chapter 2 – Categorization of noxoius liquid substances 

Regulation 6 

1.1 Category X 

Noxious liquid substances which, if discharged into the sea from tank cleaning or 

deballasting operations, are deemed to present a major hazard to either marine resources 

or human health and, therefore, justify the prohibition of the discharge into the marine 

environment; 

1.2 Category Y  

Noxious liquid substances which, if discharged into the sea from tank cleaning or 

deballasting operations, are deemed to present a hazard to either marine resources of 

human health or cause harm to amenities or other legitimate uses of the sea and therefore 

justify a limitation on the quantity of the discharge into the marine environment; 

1.3 Category Z 

Noxious liquid substances which, if discharged into the sea from tank cleaning or 

deballasting operations, are deemed to present a minor hazard to either marine resources 

or human health and therefore justify less stringent restrictions on the quality and quantity 

of the discharge into the marine environment. (MARPOL 2011) 

 

Efter transport av last i X- eller högviskös Y-klass måste fartyget genomföra en tankspolning 

av sina lasttankar (Transportstyrelsen 2018a), detta behöver dock inte göras då nästa transport 

är av samma kemikalier eller är kompatibel med föregående last. Lastägarens renhetskrav i 

lasttanken, eller då fartyget av händelse inte följt P&A-manualen kan leda till att fartyg som 

transporterat lågviskös Y eller Z  måste genomföra tankspolning. På grund utav detta är det 

svårt att säga hur många tankspolningar som utförs. (Transportstyrelsen 2018b) 

I Annex II återfinns även regler kring tankspolning, den proceduren skiljer sig mellan 

lastklasserna. Nedan beskrivs varje kategori; 
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Appendix VI 

Prewash Procedures for non-solidifying substances 

1. Tanks shall be washed by means of a rotary water jet, operated at sufficiently high 

water pressure. In the case of category X substances, cleaning machines shall be 

operated in such locations that all tank surfaces are washed. In the case of category Y 

substances, only one location need to be used.  

2. During washing, the amount of water in the tank shall be minimized by continuously 

pumping out slops and promoting flow to the suction point (positive list and trim). If 

this condition cannot be met, the washing procedure shall be repeated three times, with 

thorough stripping of the tank between washings.  

3. Those substances which have a viscosity equal to or greater than 50 mPa x s at 20˚C 

shall be washed with hot water (temperature at least 60 ˚C), unless the properties of 

such substances make the washing less effective.  

4. The number of cycles of the cleaning machine used shall not be less than that specified 

in table 6-1. A cleaning machine cycle is defined as the period between two 

consecutive identical orientations of the tank cleaning machine (rotation through 

360˚).  

5. After washing, the tank cleaning mahine(s) shall be kept operating long enough to 

flush the pipeline, pump and filter, and discharge to shore reception facilities shall be 

continued until the tank is empty.   

Prewash procedures for solidifying substances 

1. Tanks shall be washed as soon as possible after unloading. If possible, tanks shall be 

heated prior to washing.  

2. Residues in hatches and manholes shall preferably be removed prior to the prewash. 

3. Tanks shall be washed by means of a rotary water jet operated at sufficiently high 

water pressure and in locations to ensure that all tank surfaces are washed. 

4. During washing, the amount of water in the tank shall be minimized by pumping out 

slop continuously and promoting flow to the suction point (positive list and trim). If 

this condition cannot be met, the washing procedure shall be repeated three times with 

thorough stripping of the tank between washings.  
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5. Tanks shall be washed with hot water (temperature 60˚C) unless the properties of such 

substances make the washing less effective.  

6. The number of cycles of the cleaning machine used shall not be less than that specified 

in table 6-1. A cleaning machine cycle is defined as the period between two 

consecutive identical orientations of the machine (rotation through 360˚) 

7. After washing, the cleaning machine(s) shall be kept operating long enough to flush 

the pipeline, pump and filter, and discharge to shore reception facilities shall be 

continued until the tank is empty.  

Table 6-1 – Number of cleaning machine cycles to be used in each location (MARPOL 

2011) 

Category of substance Non-solidifying substances Solidifying substances 

X 1 2 

Y 1

2
 

1 

 

Annex II förbjuder utsläpp i marin miljö av spolvatten som innehåller kemikalierester av klass 

X, Y eller Z, utom när utsläppen görs under särskilda omständigheter som specificeras för 

vardera klass, och då fartyget uppfyller villkoren nedan. 

 

Chapter 5 – Operational discharges of residues of noxious liquid substances 

Regulation 13 

2. Discharge standards 

2.1 Where the provisions in this regulation allow the discharge into the sea of residues of 

substances in category X, Y or Z or of those provisionally assessed as such or ballast water, 

tank washings or other mixtures containing such substances, the following discharge 

standards shall apply: 

.1 the ship is proceeding en route at a speed of at least 7 knots in the case of self-propelled 

ships or at least 4 knots in the case of ships which are not self-propelled; 
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.2 the discharge is made below the waterline through the underwater discharge outlet(s) not 

exceeding the minimum rate for which the underwater discharge outlet(s) is (are) designed; 

and 

.3 the discharge is made at a distance of not less than 12 nautical miles from the nearest land 

in a depth of water of not less than 25 m.  

 

6. Discharge of residues of category X 

.1 A tank from which a substance in category X has been unloaded shall be prewashed 

before the ship leaves the port of unloading. The resulting residues shall be discharged to 

a reception facility until the concentration of the substance in the effluent to such facility, 

as indicated by analyses of samples of the effluent taken by the surveyor, is at or below 

0.1% by weight. When the required concentration level has been achieved, remaining tank 

washings shall continue to be discharged to the reception facility until the tank is empty. 

Appropriate entries of these operations shall be made in the Cargo Record Book and 

endorsed by the surveyor referred to in regulation 16.1. 

.2 Any water subsequently introduced into the tank may be discharged into the sea in 

accordance with the discharge standards in regulation 13.2 

.3 Where the Government of the receiving party is satisfied that it is impracticable to 

measure the concentration of the substance in the effluent without causing undue delay to 

the ship, that Party may accept an alternative procedure as being equivalent to obtain the 

required concentration in regulation 13.6.1.1 provided that: 

.3.1 the tank is prewashed in accordance which a procedure approved by the 

Administration in compliance with appendix VI of this Annex; and 

.3.2 appropriate entries shall be made in the Cargo Record Book and endorsed by the 

surveyor referred to in regulation 16.1.  

 

7.  Discharge of residues of category Y and Z 

.1 With respect to the residue discharge procedures for substances in category Y or Z, the 

discharge standards in regulation 13.2 shall apply.  
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.2 If the unloading of a substance of category Y or Z is not carried out in accordance with 

the Manual, a prewash shall be carried out before the ship leaves the port of unloading, 

unless alternative measures are taken to the satisfaction of the surveyor referred to in 

regulation 16.1 of this Annex to remove the cargo residues from the ship to quantities 

specified in this Annex. The resulting tank washings of the prewash shall be discharged to 

a reception facility at the port of unloading or another port with a suitable reception 

facility provided that it has been confirmed in writing that a reception facility at that port 

is available and is adequate for such a purpose.  

.3 For high-viscosity or solidifying substances in category Y, the following shall apply: 

.3.1 a prewash procedure as specified in appendix VI shall be applied;  

.3.2 the residue/water mixture generated during the prewash shall be discharged to a 

reception facility until the tank is empty; and 

.3.3 any water subsequently introduced into the tank may be discharged into the sea in 

accordance with the discharge standards in regulation 13.2. 

 

7.2 Operational requirements for ballasting and deballasting 

7.2.1 After unloading, and, if required, after a prewash, a cargo tank may be ballasted. 

Procedures for the discharge of such ballast are set out in regulation 13.2 

7.2.2 Ballast introduced into a cargo tank which has been washed to such an extent that 

the ballast contains less than 1 ppm of the substance previously carried may be 

discharged into the sea without regard to the discharge rate, ship´s speed and 

discharge outlet location, provided that the ship is not less than 12 nautical miles 

from the nearest land and in water that is not less than 25 m deep. The required 

degree of cleanliness has been achieved when a prewash as specified in appendix 

VI has been carried out and the tank has been subsequently washed with a 

complete cycle of the cleaning machine for ships built before 1 July 1994 or with a 

water quantity not less than that calculated with k=1.0. 

7.2.3 The discharge into the sea of clean or segregated ballast shall not be subject to the 

requirements of this Annex. (MARPOL 2011) 
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Bilaga 2 

Beräkning tankkapacitet 

I fartygsdatan har vi information om dödvikt för varje fartyg. Vi summerade det totala 

dödviktstonnaget och därefter delade vi på antal fartyg och antal tankar per fartyg. 

 

För produkt- och olja/kemikaliefartyg får vi 8 047 923 ton, vi delar det med 375 fartyg och då 

är dödviktstonnaget 21 461 ton i snitt per fartyg. Härefter delar vi med 12 tankar och får 1788 

ton eller m3 per tank.  

 

För rena kemikaliefartyg får vi 546 775 ton, vi delar det med 52 fartyg och då är 

dödviktstonnaget 10 515 ton i snitt per fartyg. Vi delar detta med 40 tankar och får då 263 ton 

eller m3 per tank.  
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Bilaga 3 

Beräkning kemikalierester. 

 

Vi börjar med att räkna ut hur mycket kemikalierester som är kvar i lasttankar efter lossning. 

Här har vi en maximal, realistisk och en superstrippad restmängd.  

Vi räknar enligt följande formel;  

Antal tankar x maximal restmängd x antal lossningar = total restmängd ombord. 

Som exempel räknar vi på ett fartyg klassat olja/kem, som transporterat kemikalielast klass Y 

och är byggd mellan 1 juli 1986 och 31 december 2006;  

12 x 100 x 1 = 1200 liter maximal kemikalierestmängd kvar i samtliga tankar efter en 

lossning.  

 

Nedan följer tabeller på vardera fartygstyp och dess transporterade lastklass med totala 

kemikalierester under år 2016, denna använde vi sedermera för att räkna det totala spolvattnet 

och det totala utsläppet från fartygen under året.  
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Tabell 2. Restmängd för kemikalietankfartyg under år 2016 

Last Antal 

farty

g 

före 

1 juli 

1986 

Totala 

kemikalie-

rester 

(liter) 

Antal fartyg 

1 juli 1986 

– 31 

december 

2006  

Totala 

kemikalie-

rester 

(liter) 

Antal 

fartyg 

efter 1 

januari 

2007 

Totala 

kemikalie-

rester 

(liter) 

Totalt 

(liter) 

X 2 96 000 22 352 000 1 12 000 460 000 

Y 3 144 000 32 512 000 5 60 000 716 000 

Z 3 432 000 13 624 000 3 36 000 1 092 000 

Realistiskt, 50 liter kvar i tank. 

X 2 16 000 22 176 000 1 8000 200 000 

Y 3 24 000 32 256 000 5 40 000 320 000 

Z 3 24 000 13 104 000 3 24 000 152 000 

Superstripp, 1 liter kvar i tank 

X 2 320 22 3520 1 160 4000 

Y 3 480 32 5120 5 800 6400 

Z 3 480 13 2080 3 480 3040 
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Tabell 3. Restmängd för olja/kemikaliefartyg under år 2016 

Last Antal 

fartyg 

före 1 

juli 

1986 

Totala 

kemikalie-

rester 

(liter) 

Antal fartyg 

1 juli 1986 – 

31 

december 

2006  

Totala 

kemikalie-

rester 

(liter) 

Antal 

fartyg 

efter 1 

januari 

2007 

Totala 

kemikalie-

rester (liter) 

Totalt 

(liter) 

X 3 43 200 82 393 000 66 237 600 674 400 

Y 3 43 200 81 388 800 110 396 000 828 000 

Z 1 43 200 46 662 400 52 187 200 889 800 

Realistiskt, 50 liter kvar i tank. 

X 3 7200 82 196 800 66 158 400 362 400 

Y 3 7200 81 194 400 110 264 000 465 600 

Z 1 2400 46 110 400 52 124 800 237 600 

Superstripp, 1 liter kvar i tank 

X 3 144 82 3936 66 3168 7200 

Y 3 144 81 3888 110 5280 9312 

Z 1 48 46 2208 52 2496 4752 
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Tabell 4. Restmängd för produktfartyg under år 2016 

Last Antal 

farty

g 

före 

1 juli 

1986 

Totala 

kemikalie-

rester 

(liter) 

Antal fartyg 

1 juli 1986 

– 31 

december 

2006 

Totala 

kemikalie-

rester 

(liter) 

Antal 

fartyg 

efter 1 

januari 

2007 

Totala 

kemikalie-

rester 

(liter) 

Totalt 

(liter) 

X 1 14 400 12 57 600 17 61 200 133 200 

Y 2 28 800 6 28 800 5 18 000 75 600 

Z 2 86 400 4 57 600 3 10 800 154 800 

Realistiskt, 50 liter kvar i tank. 

X 1 2400 12 28 800 17 40 800 72 000 

Y 2 4800 6 14 400 5 12 000 31 200 

Z 2 4800 4 9600 3 7200 21 600 

Superstripp, 1 liter kvar i tank 

X 1 48 12 576 17 816 1440 

Y 2 96 6 288 5 240 624 

Z 2 96 4 192 3 144 432 
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Tabell 5. Restmängd för samtliga fartyg under år 2016 

Last Antal 

farty

g 

före 

1 juli 

1986 

Totala 

kemikalie-

rester 

(liter) 

Antal fartyg 

1 juli 1986 

– 31 

december 

2006 

Totala 

kemikalie-

rester 

(liter) 

Antal 

fartyg 

efter 1 

januari 

2007 

Totala 

kemikalie-

rester 

(liter) 

Totalt  

(liter) 

X 6 153 600 116 802 600 84 310 800 1 267 000 

Y 8 216 000 119 918 400 120 474 000 1 608 400 

Z 6 561 600 63 1 310 400 58 234 000 2 106 000 

Realistiskt, 50 liter kvar i tank. 

X 6 25 600 116 401 600 84 207 200 634 400 

Y 8 36 000 119 459 200 120 316 000 811 200 

Z 6 31 200 63 218 400 58 156 000 405 600 

Superstripp, 1 liter kvar i tank 

X 6 512 116 7648 84 4144 12 304 

Y 8 720 119 9184 120 6320 16 224 

Z 6 624 63 4368 58 3120 8112 

 

 

Tabell 6. Beräknade restmängder för tre olika alternativ under år 2016 

Maximal teoretisk 

restmängd X i tank 

Maximal teoretisk 

restmängd Y i tank 

Maximal teoretisk 

restmängd Z i tank 

1 267 000 liter 1 608 400 liter 2 106 000 liter 

Realistisk restmängd X i 

tank 

Realistisk restmängd Y i 

tank 

Realistisk restmängd Z i 

tank 

634 400 liter 811 200 liter 405 600 liter 

Med superstrip - 

restmängd X i tank 

Med superstrip - 

restmängd Y i tank 

Med superstrip - 

restmängd Z i tank 

12 304 liter 16 224 liter 8 112 liter 
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Bilaga 4 

Beräkning spolvatten. 

 

Med formel Q = 𝑘 (15𝑟0.8 + 5𝑟0.7 𝑥
𝑉

1000
 ) beräknas den minimala vattenmängd som krävs 

för tankspolningen efter transport av kategori X och Y. Den formeln använder vi för att räkna 

på utsläpp efter en transport av Y-last. 

Q = 𝑘 (15𝑟0.8 + 5𝑟0.7 𝑥
𝑉

1000
 ) 

Q = vattenmängd för spolning (m3) 

k = faktor som bestäms utifrån kemikalieklass  

r = restmängd i tank (m3) 

V = tankvolym (m3) 

  

Som exempel görs nedan en beräkning på en lasttank med lastkapacitet 1788 m3, ombord på 

ett fartyg byggt efter 1 januari 2007. Lasten är av hög viskositet i klass Y; 

 

k = 1 

r = 0,075 m3 

V = 1788 m3 

 

Q = 1 (15 𝑥 0.0750.8 + 5 𝑥 0.0750.7 𝑥
1788

1000
 ) 

Q = 3,347 m3 

 

För att beräkna utspädningen på lasten räknar vi enligt följande formel: 

C1 x V1 = C2 x V2 



m 
 

C1 = % kemikalier  

V1 = mängd i tank (m3) 

C2 = % kemikalier 

V2 = mängd i tank (m3) 

 

100 x 0,075 = C2 x 3,347  

C2 = 2,24 % kemikalier kvar i spolvatten. 

0,0224 x 75 = 1,68 liter kemikalierester kvar i spolvattnet då vi har mängd på 75 liter kvar i 

lasttanken.  

Efter den här spolningen kan tanken ballastas vattnet då understiger 1 ppm 

kemikalieinblandning. Om vi istället räknar på större restmängd kemikalier ombord på fartyg 

som är byggda före 2007 överstiger kemikalieinblandningen 1 ppm och lasttanken måste 

spolas på nytt för att uppnå kravet. 
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Bilaga 5 

Beräkning utsläpp. 

 

Kategori X 

 

Om vi beräknar ett maximalt utsläpp av X-last från ett olja/kemikaliefartyg som är byggt efter 

1 januari 2007, får restmängden i tanken vara 75 liter efter tömning. Efter spolning ska 

spolvattnets kemikalierester understiga 0.1 viktprocent. Detta körs efter slutförd tankspolning 

iland, då återstår 75 liter vatten i tanken med 0.1 viktprocent kemikalierester.  

Efter detta får tanken ballastas, denna ballast får sedan köras ut i marin miljö då fartyget 

uppfyller MARPOLs krav om 7 knop, 12 nautiska mil från land, 25 meters djup samt att 

utloppet ligger under vattenlinjen. 

När tanken toppas med ballastvatten och tanken rymmer 1788 m3 blir detta en utblandning 

enligt:  

0,001 x 0,075 = C2 x 1788 = 0,0000000419 % kemikalierester kvar. 

1 788 000 liter vatten med 0,0000000419 % kemikalieinblandning ger 0,075 liter kvarvarande 

X-last per tank.  

För olja/kemfartyget blir detta 0,075 x 12 = 0.9 liter X-rester som går överbord om fartyget 

kört X-last i samtliga tankar.  

 

Tabell 7. Utsläpp av X-kemikalier under år 2016    

X-last Maximal Realistisk Superstrip 

Före 1986 153,6 25,6 0,512 

1986 – 2007 803,2 401,6 8,032 

2007 310,8 207,2 4,144 

Totalt 1 267,6 634,4 12,688 
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Kategori Y 

 

Om vi beräknar ett maximalt utsläpp av Y-last från ett olja/kemfartyg som är byggt efter 

2007, får restmängden i tanken vara 75 liter efter tömning.  

I kategori Y skiljs låg- och högviskositet åt, efter en transport av lågviskositetsmedium 

behöver inte lasttanken spolas om lossning utförts enligt manualen. Vi börjar med exempel på 

Y högviskositet; 

För fartyg byggda efter 2007 beräknar vi först den minimala vattenmängd som krävs för 

tankspolningen, härefter räknar vi ut en kemikalieinblandning i den totala restmängden i 

tanken.  

Q = 1 (15 𝑥 0.0750.8 + 5 𝑥 0.0750.7 𝑥
1788

1000
 ) 

Q = 3,347 m3 

 

För att beräkna utspädningen på lasten:  

100 x 0,075 = C2 x 3,347  

C2 = 2,24 % kemikalier kvar i spolvatten. 

0,0224 x 75 = 1,68 liter kemikalierester kvar i spolvattnet då vi har mängd på 75 liter kvar i 

lasttanken.  

 

För fartyg byggda före 2007 måste vi spola tanken flera gånger för att uppnå kravet om högst 

1 ppm kemikalieinblandning och beräknar därför enligt följande; efter spolning fylls tanken 

med ballastvatten och då tanken rymmer 1788 m3 har vi maximalt 1788 milliliter kemrester 

kvar. Detta blir i sin tur 1,788 liter Y-last som kan köras överbord per tank. För ett fartyg med 

12 tankar blir det 21,46 liter kemikalierester efter att fartyget transporterat Y-last i samtliga 

tankar som därefter tvättats och ballastats.  
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Tabell 8. Utsläpp av Y-kemikalier 2016, alla fartygen har gjort en tankspolning. 50% av 

fartygen 

Y-last Maximal Realistisk Superstrip 

Före 1986 85,16 84,16 4,56 

1986 – 2007 4 708,67 4 708,67 49,55 

2007 4 932,38 4 932,38 27,40 

Totalt 9 725,21 9 725,21 81,51 

 

Tabell 9. Utsläpp av Y-kemikalier låg viskositet 2016, 50% av antalet fartyg. Ingen 

tankspolning har gjorts 

Y-last Maximal Realistisk Superstrip 

Före 1986 471,2 471,2 282,08 

1986 – 2007 4 104,58 4 104,58 2 581,44 

2007 5 147,78 5 147,48 2 916,16 

Totalt 9 723,55 9 723,55 5 779,68 
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Kategori Z 

 

Om vi beräknar ett maximalt utsläpp av Z-last från ett fartyg som är byggt efter 2007, får 

restmängden i tanken vara 75 liter efter tömning. Regelverket stämmer överens med utsläpp 

från Y-last av låg viskositet.  

När tanken fylls med ballastvatten och tanken rymmer 1788 m3 har vi maximalt 1788 

milliliter kemrester kvar. Detta blir i sin tur 1,788 liter Z-last som kan köras överbord per 

tank. För ett fartyg med 12 tankar blir det 21,46 liter kemikalierester efter att fartyget 

transporterat Z-last i samtliga tankar som därefter tvättats och ballastats.  

 

Tabell 10. Utsläpp av Z-kemikalier under år 2016 

Z-last Maximal Realistisk Superstrip 

Före 1986 383,71 383,71 270,24 

1986 – 2007 4 838,24 4 838,24 2 947,04 

2007 4 846,56 4 846,56 2 766,24 

Totalt 10 068,51 10 068,51 5 983,52 

 

Tabell 11. Totalt utsläpp av kemikalier under år 2016    

Totalt utsläpp 

i liter 

Maximal Realistisk Superstrip 

X-last 1 267,6 624,4 12,688 

Y-last 19 448,42 19 448,42 5 861,19 

Z-last 10 068,51 10 068,51 5 983,52 

 

 


