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Abstract  
Främmande organismer i fartygs barlastvatten har med sjöfarten spridits runt världen 

med förödande konsekvenser. För att reglera denna spridning infördes 

Barlastvattenkonventionen av IMO, som innebär att fartyg inom en viss tid måste 

investera i godkända barlastreningssystem. Konventionens implementering har skapat 

ett visst huvudbry och rederier har ställts inför utmaningen att välja system som passar 

deras fartyg och fartområden. En kvalitativ intervjustudie genomfördes med 

representanter från svenska tankrederier för att få en bild av hur de har hanterat 

konventionen. Vidare undersöktes på vilka beslutsgrunder olika reningstekniker valdes 

samt hur eventuellt installerade system har levt upp till förväntningar. Intervjustudiens 

resultat visade att samtliga rederier har påverkats ekonomiskt och upplever problem 

med att hantera konventionens implementering samt att hitta tillförlitliga 

barlastreningssystem. En rapport kom även fram under intervjuerna där Saudiarabien 

hade gjort omfattande provtagningar på fartygs barlastvatten som visade att ett 

anmärkningsvärt stort antal fartyg med IMO-godkända barlastreningssystem inte 

klarade utsläppskraven. Intervjustudien indikerar påtagliga brister i 

barlastreningssystemen som Saudirapporten även bekräftar. 
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Abstract  
Aquatic invasive species have spread around the world in ships’ ballast water tanks with 

dire consequences. To regulate this spreading, the International Maritime Organization 

implemented the Ballast Water Management Convention which forces ships to, within a 

certain time frame, install approved ballast water treatment systems. The implimentation 

of the Convention has been complex and shipping companies have had to face 

challenges of choosing suitable treatment systems for their ships and trading areas. For 

this study, qualitative interviews were conducted with representatives from Swedish 

tanker shipping companies to examine how the Convention has affected them. On what 

grounds different treatment techniques were chosen was also examined, as well as if 

installed treatment systems have met expectations. Results from the study show that 

companies have suffered economical impacts, have had difficulties handling the 

implementation of the Convention as well as difficulties finding reliable treatment 

systems. Furthermore, one respondent referred to a report submitted by Saudi Arabia 

where extensive ballast water sampling had been conducted on ships calling their ports. 

The report showed that a considerable amount of ships with approved ballast water 

treatment systems did not meet the required levels of organisms in the treated ballast 

water. The interviews confirm the report’s description of the treatment systems’ 

fundamental flaws. 

 
Keywords:  Ballast water management convention, treatment systems, treatment techniques, 

shipping companies. 
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Förord 
 

Idén till det här examensarbetet uppkom i och med Barlastvattenkonventionens 

införande i september 2017. Ämnet var högaktuellt för rederierna och vi fann det 

intressant att undersöka hur de hade hanterat konventionens införande. Även ur en 

miljösynpunkt kändes ämnet aktuellt och spännande att undersöka. Arbetet 

genomfördes av Martin Carlstedt och Thorhallur Einarsson på Kalmars 

Sjöfartshögskola under höstterminen 2017 och vårterminen 2018. 

 

Vi vill tacka vår handledare Jan Snöberg för allt det stöd och den uppmuntran han givit 

oss under arbetets gång. Hans effektiva handledning styrde oss ofta i rätt riktning. Ett 

stort tack riktas även till alla respondenter. De var under intervjuerna mycket 

hjälpsamma och bidrog generöst med information till arbetet. Utan dem hade arbetet 

inte varit möjligt att genomföra. Ett tack riktas också till de som korrekturläst arbetet. 

 

 

 

Kalmar den 18 maj 2018 
 

Martin Carlstedt och Thorhallur Einarsson 
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1. Inledning 

I miljontals år har spridningen av marina organismer endast skett naturligt genom 

havsströmmar, väder och vind (Raaymakers 2002, s. 11). Med sjöfarten bröts de naturliga 

barriärerna i och med användandet av barlastvatten. Barlasten består av havsvatten som 

fartygen använder för stabilitet och djupgående. Stabiliteten uppnås genom att fylla 

strategiskt placerade vattentankar ombord vars mängd och placering beror på fartygets last. 

När fartyg lastar eller lossar sin last i en hamn måste de därför släppa ut eller fylla på 

barlastvatten. Tre till fyra miljarder ton barlastvatten transporteras med fartyg till olika 

delar av världen varje år (Havet.nu 2018). Ekosystem har rubbats då organismer och olika 

invasiva arter har tagit över andra havsområden med förödande ekologiska konsekvenser 

som följd. Denna spridning av organismer har ekonomiska konsekvenser och har även 

inneburit spridning av mänskliga sjukdomar (ibid). De första organismerna som upptäcktes 

ha spridits med barlastvatten var Kiselalger (Odontella sinensis) i Nordsjön redan år 1903 

(Ostenfeld 1908, ss. 9-10) och den Kinesiska ullhandskrabban (Eriocheir sinensis) i Tyska 

Elbefloden på 1930-talet (Herborg, Rushton, Clare & Bentley 2003, s. 23). Enligt United 

Nations Conference on Trade and Development sker mer än 80% av världshandeln till 

sjöss, vilket innebär att spridning av marina organismer är ett direkt resultat av 

globalisering (UNCTAD 2011, s. 26). För att hejda denna spridning av invasiva arter har 

International Maritime Organization (hädanefter IMO) skapat Barlastvattenkonventionen 

(hädanefter BVK). Konventionen har till uppgift att kontrollera och stifta regelverk för hur 

fartygs barlastvatten ska hanteras. 

 

År 1973 påbörjades forskning om kopplingen mellan barlastvatten och spridning av 

sjukdomar såsom kolera (MEPC 1991). Marine Environment Protection Committee 

(hädanefter MEPC), som är ett underorgan till IMO, kom sedan år 1991 med förslag på 

riktlinjer för hantering av barlastvatten. Riktlinjerna utgör grunden till BVK som på 

engelska heter The International Convention on Management and Control of Ships’ Ballast 

Water and Sediments, eller Ballast Water Management Convention. Konventionen 

infördes i London den 13 februari 2004 efter mer än 14 års diskussioner med olika 

upplagor av riktlinjer.  
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När minst 30 länder som representerar 35% av världstonnaget ratificerat konventionen 

skulle den träda i kraft ett år senare. Tretton år senare efter att Finland ratificerat 

konventionen trädde den slutligen i kraft den 8 september 2017. BVK är uppdelad i kapitel 

och bilagor (Annex). De 22 kapitlen beskriver rättigheter och förpliktelser som skall följas 

av medlemsstater. Bilagorna (Annex A-E) beskriver till exempel krav på antalet tillåtna 

organismer i barlastvattnet, en tidsplan för implementering och regler för fartygsbesiktning 

och certifikat. (IMO 2017a) 

 

Rederier har blivit tvungna att på något sätt hantera BVK:s införande. Enligt Kim (2013) är 

BVK:s implementeringsprocess komplex. En tidsplan för implementeringen fastställdes, 

som sedan ändrades. Nybyggda fartyg skall ha ett reningssystem, men befintliga fartyg har 

fått en viss tid på sig att installera, beroende på deras International Oil Pollution Prevention 

Certificate (hädanefter IOPP). Sedan konventionens införande har fartyg som inte har 

installerade system behövt byta ut barlastvattnet i tankarna. Bytet ska då ske på bestämda 

avstånd från kuster och på vissa djup för att stävja spridning av organismer. Senast 2024 

måste dock samtliga fartyg ha installerat ett barlastreningssystem som är godkänt av IMO. 

Vid arbetets genomförande fanns 73 stycken IMO-godkända system (IMO 2017a). 

 

BVK:s införande innebär stora ekonomiska konsekvenser för rederier. Den medför direkta 

kostnader såsom administrations-, installations- och driftskostnader, men även indirekta 

kostnader. Utebliven inkomst vid installation, ändrade trader och förlängd liggetid kan vara 

några exempel på indirekta kostnader. De flesta oljebolagen ställer krav på att tankfartyg 

inte får operera längre än en viss tid, vanligtvis 20 år. Rederierna har då även ställts inför 

beslut om de ska installera barlastreningssystem på sina befintliga fartyg, så kallad retrofit, 

som kanske har en kort levnadstid kvar (McQuillings 2013). United States Coast Guard 

(hädanefter USCG) följde till viss del IMO:s konvention, men skapade samtidigt striktare 

regler och en tidigare implementering (DNV-GL 2018). Rederier vars fartyg trafikerar 

USA var således i ett tidigare skede tvungna att ta svåra beslut, speciellt med tanke på att 

USCG vid arbetets genomförande bara hade godkänt sex stycken barlastreningssystem, 

jämfört med IMO:s 73 godkända system. 
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Hur rederier ska hantera konventionen är i högsta grad en relevant fråga då det fortsatt 

råder osäkerhet kring tillförlitligheten hos barlastreningssystemen. Den bristande 

tillförlitligheten grundar sig i att systemens tekniska funktioner skiljer sig och därför är 

olika anpassade för olika fartyg och fartområden. Att ett system har godkänts av IMO 

innebär inte per automatik att det klarar av att uppfylla konventionens utsläppskrav under 

alla förhållanden (Svensk Sjöfart 2016, s. 12). Vattnets salinitet, temperatur och grumlighet 

kan till exempel orsaka problem.   

 

Svensk Sjöfart gav ut tidningen Sjöfartsåret 2016 (2016, ss. 12-13) som beskriver att 

BVK:s syfte att minimera spridningen av invasiva arter mellan världshaven är föredömligt 

från ett miljöperspektiv. Samtidigt har konventionen skapat huvudbry för redare angående 

hur deras fartyg rimligtvis ska kunna leva upp till de strikta kraven. Vid tidpunkten då 

konventionen förhandlades fram fanns ingen teknologi för att omhänderta de stora volymer 

barlastvatten som hanteras. Å andra sidan fanns heller inga incitament att utveckla 

nödvändig teknologi utan tvingande regler.  

 

 

2. Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur svenska tankrederier förhåller sig till och 

hanterar barlastvattenkonventionens införande. 

 

2.1. Frågeställningar 

Syftet bryts ner i följande frågeställningar: 

• Hur har rederiernas verksamhet påverkats ekonomiskt och operativt av 
barlastkonventionens införande? 

• Vad grundar rederierna sina beslut på vid val av barlastreningssystem? 

• Hur har barlastreningssystemen och leverantörer levt upp till förväntningarna? 
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3. Metod 

3.1 Intervjustudie 

En kvalitativ intervjustudie genomfördes för att undersöka hur BVK har påverkat 

rederiernas verksamhet, vilka beslutsgrunder som fanns vid val av reningstekniker och hur 

installerade barlastreningssystem har levt upp till förväntningar. Intervjustudien grundade 

sig på en kvalitativ metod som lämpade sig väl för att få en fördjupad bild av hur 

rederierna hade hanterat konventionens införande. Rederierna kontaktades via telefon en 

tid innan själva intervjuerna ägde rum för tidsbokning och de fick sedan även 

intervjuunderlaget skickat till sig. De kunde då i lugn och ro bilda sig en uppfattning om 

studiens frågeställningar och eventuellt förbereda för intervjuerna. Studien genomfördes 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer med fokus på studiens frågeställningar utan att 

nödvändigtvis följa formulerade intervjufrågor (Patel & Davidson 2014, s. 82). Till 

frågeställningarna fanns underliggande stödpunkter rörande ämnet. Den låga graden av 

strukturering inbjöd till beskrivande svar med möjlighet till följdfrågor och tillät frågorna 

att ställas i den ordning som passade bäst för det enskilda fallet. Detta innebar att 

intervjuerna tog form likt ett normalt samtal, samtidigt som de själva hade möjlighet att 

välja vad de ville dela med sig av till undersökningen. Intervjuerna spelades in för att 

underlätta bearbetningen av datan, vilket även gav möjlighet att lägga koncentration på 

frågorna och svaren. Det inspelade materialet granskades sedan för att hitta relevanta svar 

på och diskussioner om studiens syfte med dess centrala frågeställningar. Genom att 

granska det inspelade materialet noggrant kunde svaren på frågeställningarna på ett 

effektivt sätt urskiljas och tillföras till resultatet. Sammanställningen av resultatet 

presenterades i form av text och citat (ibid s.121). Materialet användes endast till denna 

studie och raderades efter avslutat arbete.  

 

3.2. Urval 

Ett bekvämlighetsurval gjordes med tanke på studiens storlek och tidsbegränsning 

(Denscombe 2014, s. 59). Med hjälp av Sjöfartens Utbildnings Instituts hemsida 

genomfördes ett första urval på fartyg med svensk anknytning. Urvalet grundade sig på 

tankrederier då de frekvent behöver använda barlastsystem. De rederier vars verksamhet 

var av annan typ än olja eller gas valdes bort. Vidare var kravet att rederierna skulle ha 

planerade eller nyligen levererade fartyg i och med att de då redan hade eller var på väg att 
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installera IMO/USCG-godkända barlastreningssystem. Till intervjustudien valdes tolv 

rederier, varav kontakt upprättades och intervjuer genomfördes med tio representanter från 

rederierna. Samtliga representanter i respektive rederi var tekniskt ansvariga och väl insatta 

i problematiken som BVK:s införande har inneburit. 

 

3.3. Etik 

Samtliga respondenter valde själva att medverka enligt samtyckeskravet och blev också 

informerade om syftet med intervjuerna. Alla uppgifter om personer samt information som 

samlats in under undersökningen behandlades konfidentiellt. Informationen som samlades 

in via intervjuer användes enbart för denna studie. (Patel & Davidson 2014, s. 63) 

 

3.4. Metoddiskussion 

Den kvalitativa intervjumetoden lämpade sig väl då ämnet var komplext. Metoden kunde 

dra fördel av respondenternas beskrivande svar. Frågorna var högaktuella för rederierna 

vilket bidrog till engagerade samtal. De kvalitativa intervjuerna genomfördes med studiens 

frågeställningar som grund utan att nödvändigtvis följa formulerade intervjufrågor. Under 

intervjuerna ställdes öppna frågor vilket gav respondenterna möjlighet att formulera sig 

fritt och sätta sin egen prägel på samtalet. De underliggande stödpunkterna underlättade för 

intervjuerna och bidrog till att fokus kunde hållas på syftet och frågeställningarna. En 

kvantitativ metod hade inte lämpat sig lika bra, framförallt på grund av det begränsade 

antal svenska tankrederier, men även för ämnets komplexitet. Intervjuerna genomfördes 

med hjälp av telefonsamtal och blev på så sätt mer fördjupande än exempelvis en 

enkätundersökning. En enkätundersökning hade sannolikt även haft ett betydande bortfall 

och inte kunnat spegla den tydliga problematiken i frågeställningarna. BVK var ett aktuellt 

ämne som rederierna hade mycket åsikter om, vilket underlättade vid upprättande av 

kontakt med rederier och hjälpte till under intervjuerna. I början av arbetet fanns 

alternativet att göra en litteraturstudie. Efter att ha genomfört sökningar i databaser och på 

bibliotek visade det sig finnas bristfälligt med vetenskapliga artiklar att tillgå, eftersom 

konventionen trädde i kraft först i september 2017. 
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4. Teoretisk referensram 

4.1. Invasiva arter och deras konsekvenser 

Med invasiva arter menas att en art har spridit sig till en främmande miljö och orsakar 

problem för inhemska växter och djur, ekosystem, människors hälsa och för samhället. Det 

kan till exempel vara växter, djur, svamp eller mikroorganismer. När en art etablerar sig i 

nya miljöer där de saknar naturliga fiender kan det leda till att andra arter slås ut och hela 

ekosystem rubbas. Har en främmande art väl etablerat sig är det i princip omöjligt att bli av 

med den (David & Gollasch 2015, s. 38). 

 

Den största boven när det gäller spridning av invasiva arter är våra lastfartyg och dess 

barlastvatten (Granhag & Lettevall 2014, s. 16). Barlastvatten transporteras över 

världshaven och när fartygen tömmer sina tankar i hamnarna längst kusterna så följer de 

främmande arterna med. Förutom att ha ekologiska konsekvenser, kan spridningen av 

främmande organismer även orsaka hälsoproblem för människor. Barlastvattnet kan föra 

med sig sjukdomsframkallande mikroorganismer som bakterier, virus och giftbildande 

plankton (Havet.nu 2018). 

 

De invasiva arterna i barlastvattnet får även enorma ekonomiska konsekvenser. Odlingar 

av fisk och skaldjur skadas av parasiter och av giftiga alger. Sjögull är en främmande art 

som exempelvis kan ödelägga badstränder och förstöra fiskevatten. Även tekniska 

konstruktioner som kylsystem, slussar, bevattningsanläggningar och kraftverk kan få stora 

problem. Ett exempel är vandrarmusslan som sätter igen anläggningar och det leder i sin 

tur till stora saneringsarbeten och underhållskostnader. Lovell & Stone (2005, s. 5) belyser 

i sitt arbete svårigheterna med att uppskatta de ekonomiska konsekvenserna av invasiva 

arter från barlastvatten, i och med att det finns så många olika parametrar att ta hänsyn till. 

På uppdrag av IMO gjorde GloBallast Programme en studie år 2004 som Lovell & Stone 

delvis kritiserade. För att få en bild av omfattningen kan dock nämnas studiens resultat 

som uppskattar att den direkta årliga kostnaden för invasiva arter är 100 Miljarder US 

dollar (Pughiuc 2010, s. 5). Oavsett hur beräkningen sker kan det konstateras att det 

handlar om enorma ekonomiska konsekvenser.   
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Zebramusslan (Dreissena polymorpha) är den art som det har skrivits mest om i och med 

att den, förutom en stor påverkan på ekosystem, även har en enorm ekonomisk påverkan. 

Zebramusslan kommer ursprungligen från Svarta Havet och Kaspiska Havet och 

transporterades med barlastvatten till de Stora sjöarna i USA och Kanada på 1980-talet. De 

fick fäste i kraftverk, rörledningar och vattenverk vilket har lett till stora sanerings- och 

underhållskostnader. Den Kinesiska ullhandskrabban (Eriocheir sinensis) härstammar från 

Fjärran Östern och har spridit sig med barlastvatten till Themsen och andra floder runt om i 

Storbritannien. De förstör flodbanker, livnär sig på andra arter och konkurrerar ut 

inhemska kräftor. Några andra exempel är den giftiga Drakfisken (Pterois) med ursprung i 

Indiska Oceanen och Stilla Havet som har invaderat Atlanten där den inte har några 

naturliga fiender. Den Nordamerikanska Kammaneten (Mnemiopsis leidyi) har så gott som 

utplånat ansjovisen i Svarta Havet och sprider sig nu till Kaspiska Havet, Nordsjön och 

Östersjön. Pungräkan ur familjen Mysidae (Hemimysis anomala) har spridit sig från Svarta 

Havet och Kaspiska havet till Nordsjön inkluderat Frankrike, Storbritannien och över till 

USA. Även larver kan spridas med barlastvatten som kan innehålla ett antal bakterier med 

risk för spridning av mänskliga sjukdomar såsom kolera. (Havet.nu 2018) 

 

4.2. Regelverk 

Alla fartyg i internationell fart som är konstruerade att använda barlastvatten faller under 

BVK. Örlogsfartyg, statligt ägda fartyg samt fartyg som endast trafikerar inom vissa 

områden är dock undantagna från konventionens förpliktelser. Fartygen skall ha en 

barlastvattenhanteringsplan, föra en barlastvattendagbok och, om fartygets bruttodräktighet 

är över 400 ton (GT), även inneha ett barlastvattencertifikat. (MEPC 1991) 

 

År 2000 implementerade IMO ett system vid namn Harmonised System of Statutory 

Certificates (hädanefter HSSC). Idén med systemet var att samordna förnyanden av 

certifikat. Detta underlättade för rederier och fartygsägare att få alla sina certifikat 

förnyade samtidigt i samband med varvsbesök. IOPP, som är giltigt i fem år, var det 

certifikat som valdes för att bestämma datumet då fartygen var tvungna att installera ett 

barlastreningssystem. För att köpa sig tid inför BVK:s införande såg rederier och 

fartygsägare en möjlighet att lyfta ur IOPP-certifikatet från HSCC. På så vis kunde de 

förlänga tiden med fem år, innan de var tvungna att gå igenom nästa besiktning och då vara 

tvungna att installera ett IMO-godkänt barlastreningssystem. För att dra nytta av det här 
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kryphålet var rederierna tvungna att gå till skeppsvarv och få sitt IOPP-certifikat förnyat 

före den 8 september 2017. För de rederier som nyligen hade genomfört en besiktning blev 

det här en merkostnad. (Riviera 2017) 

 

BVK har två standarder för barlasvattenhantering: D1-standard och D2-standard 

(hädanefter D1 och D2). D1 innebär att fartygen byter vattnet och D2 att fartygen släpper 

ut en acceptabel mängd organismer efter att ha behandlat vattnet med barlastreningssystem 

(Transportstyrelsen 2018).  

 

D1-standard: Byte av vatten i barlasttankarna ska ske minst 200 Sjömil (hädanefter M) 

från land och på minst 200 meters djup, och där detta inte är möjligt minst 50 M från land 

på minst 200 meters djup. IMO har accepterat tre metoder där det anses att minst 95% av 

vattnet i tanken har bytts ut. I Tabell 1 redovisas hur de tre accepterade metoderna 

fungerar. 

 
Tabell 1: Metoder för byte av barlastvatten. 
 

 

D2-standard: fartyget ska behandla vattnet så att mängden organismer och patogener som 

släpps ut efterlever vissa gränsvärden. Till exempel får det maximalt finnas tio stycken 

livsdugliga organismer per kubikmeter som är större än 50 mikrometer. Organismer mellan 

10 och 50 mikrometer per milliliter får inte heller överstiga 10 till antalet. Dessutom får 

organismer skadliga för människan, till exempel Escherichia coli bakterier, inte överstiga 

gränsvärden som baseras på antalet kolonibildande enheter (cfu). (DNV-GL 2017a) 

  Sequential method Barlasttanken töms för att sedan fyllas upp med nytt vatten.  

  Flow-through method 

Barlasttanken fylls underifrån och vattnet tillåts flöda ut på 
däck. För att 95% ska uppnås överfylls tanken med tre gånger 
volymen. Med denna metod kan eventuella stabilitetsproblem 
undvikas, men den innebär stora påfrestningar på 
pumpsystemen. 

  Dilution method Barlasttanken fylls uppifrån och vatten släpps ut nerifrån med 
samma flödeshastighet så att vattnet späds ut. 
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Implementering av standarderna 

Alla fartyg ska som minst uppfylla D1 och så småningom även D2. Fartyg som byggs efter 

att konventionen trädde i kraft ska uppfylla D2. Med tanke på den stora mängden fartyg 

som ska installera barlastreningssystem fastställde IMO en tidsplan för implementeringen. 

För befintliga fartyg gällde först att D2 skulle uppfyllas vid förnyelse av IOPP-certifikatet. 

Två månader innan konventionen trädde i kraft höll MEPC ett möte där beslut togs om att 

skjuta upp tiden med två år (DNV-GL 2017a). Detta innebar att fartyg istället hade 2-7 år 

på sig att installera ett barlastreningssystem beroende på tidpunkt för förnyelse av IOPP-

certifikatet. D2 skulle nu istället uppfyllas vid (1) första förnyelsen av IOPP-certifikatet 

efter 7 september 2019 eller (2) vid andra förnyelsen av IOPP-certifikatet efter 7 september 

2017 om en förnyelse har skett innan 8 september 2019. Detta under förutsättning att 

IOPP-certifikatet inte utfärdats eller förnyats i perioden 8 september 2014 – 7 september 

2017. 

 

Specialområden  

I områden som inte kan leva upp till D1-standardens krav på 200 M och 200 meters djup 

finns specialområden. Specialområdena rättar sig efter Guidelines on Designation of Areas 

for Ballast Water Exchange (G14). Som generell regel behöver fartygen inte avvika från 

sin förutbestämda kurs för att byta vatten, men där specialområden finns skall fartygen 

använda dem. Det finns säkerhetsmässiga undantag till regeln: om barlastvattenbytet utgör 

ett hot mot fartygets säkerhet och stabilitet vid till exempel dåligt väder, eller på något sätt 

utgör ett hot mot passagerare och besättning, kan kravet frångås. 

 

Målet med att upprätta specialområden är att möjliggöra för fartyg att utföra byten med 

minsta möjliga miljöpåverkan, samtidigt som de ska kunna genomföras på ett så säkert sätt 

som möjligt. Ur en biologisk synvinkel är det svårt avgöra var det är bäst att upprätta 

specialområden; kustnära specialområden innebär en större påverkan av invasiva arter 

jämfört med om bytet sker mitt ute i havet. Omdrådena är dock fortfarande att föredra 

framför att släppa ut barlastvatten i hamnar och längs kuster. Vid upprättande av 

specialområden tas i beaktande rådande strömriktningar och helst ska områdena vara så 

stora som möjligt. Områdena placeras i fartygens huvudsakliga färdvägar då så små 

kursavvikelser som möjligt är att föredra. (David & Gollasch 2015, ss. 96-97) 
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U.S. Coast Guards regler 

Fartyg som trafikerar amerikanska hamnar måste leva upp till USCG:s regler. Kraven 

liknar IMO:s regler, men de är striktare. Alla fartyg som har för avsikt att tömma ut 

barlastvatten i USA måste ha ett barlastreningssystem typgodkänt av USCG. Som exempel 

kräver USCG hålltider för reningsprocessen. Med hålltid menas att det renade vattnet 

måste behållas i barlasttankarna en viss tidsperiod innan det får släppas ut igen, för att 

säkerställa att organismerna har oskadliggjorts (DNV-GL 2017b). USCG reglerna ställer 

samma krav vid tömning av barlastvatten som IMO, men har ytterligare några krav som 

fartygsbesättning måste följa: (1) barlasttankarna ska rengöras ofta för att avlägsna 

sediment, (2) ankare och kätting ska rengöras när ankaret tas upp, (3) beväxtning från 

skrovet, rörledningar och tankar ska regelbundet tas bort, (4) en barlastvattenplan som 

inkluderar de ovan nämnda punkterna ska föras, (5) protokoll angående barlastvatten och 

fouling ska föras, och (6) en rapport ska skickas in 24 timmar innan ankomst till hamnar i 

USA (DNV-GL 2018). Det är även möjligt att använda vatten hämtat ur det kommunala 

vattensystemet i USA eller att tömma barlastvattnet till en mottagande hamnanläggning. 

USCG:s regelverk för barlasthantering trädde i kraft den 21 juni 2012. Fartyg hade till den 

1 januari 2016 att anpassa sig till de nya reglerna. Det innebar att rederier hade till det 

första inplanerade varvsbesöket efter den 1 januari 2016 på sig att implementera de nya 

reglerna. För nybyggen gällde istället leveransdatumet (DNV-GL 2017b).  

 

Om fartygen inte har typgodkända system kan de även under en viss tidsbegränsning 

använda sig av ett Alternative Management System (hädanefter AMS). Ett AMS är något 

av de IMO-godkända barlastreningssystemen som tillsvidare har fått godkännande av 

USCG att användas i amerikanst territorialvatten. Eftersom det inte fanns några USCG-

godkända system att tillgå när det nya reglerna trädde i kraft så hade rederier en möjlighet 

att få en förlängd tidsfrist med fem år genom att installera ett AMS (David & Gollasch 

2015, ss. 67-68). Om fartygets AMS inte har fått ett USCG-godkännande efter fem år 

förnyas inte tillståndet. Att ansöka om AMS på grund av bristen på USCG-godkända 

system är i dagsläget mycket svårare eftersom det nu finns sex typgodkända USCG system 

att tillgå (DNV-GL 2018). 
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4.4. Olika barlastreningstekniker 

Vid val av ett barlastreningssystem måste hänsyn tas till en rad olika faktorer: systemens 

förmåga att oskadliggöra organismer i fartygens fartområden, kapacitet, miljöpåverkan, 

besättningens säkerhet, kostnadseffektivitet, installationsmöjligheter, handhavande och 

utrymme ombord (Kantharia 2017). Det finns en uppsjö av teknologier på marknaden för 

att oskadliggöra organismer i barlastvattnet. För att uppfylla IMO-krav måste ett 

barlastreningssystem ofta använda en kombination av två eller tre tekniker, då deras 

effektivitet skiljer sig åt i olika typer av vatten och beroende på organismernas typ och 

storlek. Processen sker i tre olika steg: förbehandling, behandling och neutralisering 

(David & Gollasch 2015, s. 112). Fysisk separering följs av någon form av desinficering, 

som sedan neutraliseras. Till exempel tar filter bort större partiklar och organismer som 

hjälper desinficeringen att vara mer effektiv. Om kemikalier har använts vid desinficering, 

så förhindrar en eventuell efterbehandling eller neutralisering att giftiga restprodukter 

lossas från fartyget.  

 

De olika teknikerna kan delas upp i (1) fysisk separering, (2) kemisk desinfektion och (3) 
fysisk desinfektion. 

Tabell 2. Olika barlastreningstekniker 

 

 

 

 

  (1) Fysisk separering 
• Filtrering 
• Hydrocyklonseparering 
• Koagulering 

  (2) Kemisk desinfektion • Kemikaliska tillsatser 

  (3) Fysisk desinfektion 

• Ultraviolett strålning 
• Elektrolys 
• Kavitation 
• Värmebehandling 
• Syreborttagning 
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Fysisk separering 

Organismer, partiklar och sediment tas fysiskt bort från barlastvattnet med hjälp av olika 

filter eller i en mekanisk process. Antingen släpps materialet tillbaka i vattnet där det 

plockas upp eller så behandlas det ombord innan det släpps ut igen. Endast större 

organismer och partiklar kan separeras. Virus eller bakterier kan således inte tas om hand i 

detta steg, utan det sker i ett senare skede. 

 

Vid filtrering används skärmar eller diskar för att ta bort partiklar från barlastvattnet. De är 

miljövänliga då de inte kräver några kemikaliska tillsatser. Tekniken är enkel och effektiv, 

men är otillräcklig för små partiklar. Filtrering måste kompletteras med någon annan 

teknik för att möta utsläppskrav. Ofta filtreras vattnet i två steg där ett grövre filter följs av 

ett finare filter. I och med att det är stora mängder vatten som renas så finns risken att 

filtren sätter igen. De flesta systemen som använder filter sköljs automatiskt med vatten, så 

kallad backspolning (David & Gollasch 2015, s. 112). Reningsprocessen måste dock 

stoppas för sköljningen, vilket är tidskrävande och ökar energiförbrukningen. Sandfilter 

kan även användas för att filtrera bort partiklar. En studie av Tang, Butkus & Xiea (2006) 

påvisar att en bädd av granulerat gummi är lämpligast ombord på ett fartyg för denna typ 

av filter, i och med att det är kompaktare och lättare viktmässigt. 

 

En hydrocyklon separerar partiklar mekaniskt från vattnet med hjälp av centrifugalkraft. 

Med hög hastighet roteras vattnet i cyklonen där de relativt tunga organismerna separeras. 

En hydrocyklon har inga rörliga delar och är enkel att installera på ett fartyg. Den är dock 

beroende av att vattnet är av särskild massa och densitet, och är otillräcklig för små 

partiklar. Ofta används hydrocyklonseparering som förbehandling innan det skickas vidare 

till ett filter, vilket i sin tur förbättrar filtrets effektivitet. (David & Gollasch 2015, s. 113) 
 

I och med att filtrering saknar effektivitet för mindre partiklar så används ibland en process 

som kallas flockulering (koagulering). De mindre partiklarna koagulerar och blir 

sammansatta till större partiklar, som sedan kan plockas upp av filter senare i processen. 

En nackdel med denna teknik är att den kräver tillsatser som sand eller magnetit. Det krävs 

således en extra tank ombord som tar upp plats (Kantharia 2017). Ett magnetiskt pulver 

som blandas in med de koagulerande ämnena kan också användas. Organismerna binds 

ihop med det magnetiska flockningsmedlet som sedan plockas upp av magnetiska diskar. 
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Kemisk desinfektion 

Desinficerande biocider tillsätts i barlasttankarna för att oskadliggöra organismer. Biocider 

är effektiva mot organismer, virus och bakterier och klarar av att rena stora mängder 

barlastvatten. Samtidigt som substanserna ska vara effektiva mot organismerna måste de 

även vara biologiskt nedbrytbara. IMO har godkänt en rad system som använder biocider, 

men kravet är att substanserna inte får vara aktiva när de släpps ut igen (MEPC 2008). 

Substanserna delas upp i två grupper: oxiderande och icke-oxiderande biocider. 

 

Oxiderande biocider angriper cellmembranen i organismerna med celldöd som följd. 

Klorit, natriumhypoklorid, ozon och väteperoxid är några exempel på oxiderande biocider. 

Även om IMO har godkänt system med oxiderande biocider finns det en oro över 

möjligheten att substanserna reagerar med havsvatten i hamnarna och bildar giftiga 

kemikalier (Chase, Reilly & Pederson 2012.) 

 

Icke-oxiderande biocider angriper fortplantningsfunktioner eller andra neurologiska 

livsfunktioner. Menadion och glutaraldehyd är två exempel på icke-oxiderande biocider 

som är lämpliga för barlasthantering då de inte har bieffekter som andra ämnen kan ha 

(Kantharia 2017). Nackdelen med att använda icke-oxiderande ämnen kan vara att de blir 

inaktiva först efter några dagar. Lämpligheten på kortare resor kan då ifrågasättas (Chase et 

al. 2012). 

 

Fysisk desinfektion 

Kraftiga lampor med ultraviolett strålning kan användas för att oskadliggöra organismer i 

barlastvattnet. Behandlingen påverkar organismernas DNA och fortplantningsfunktioner. 

System med UV-lampor har ett relativt högt energibehov och är beroende av någon typ av 

förbehandling, såsom filtrering. Fördelen med systemen är att de inte släpper ut kemikalier 

och systemen är således säkrare för besättningen att hantera. Underhållsarbetet består i 

princip bara av att byta lamporna med några års intervaller. Systemen är inte heller 

beroende av att vattnet har en viss salinitet, som till exempel elektrolyssystem kräver, 

vilket gör att det lämpar sig i bräckt vatten och floder. Utveckling av systemen har även 

gjort det möjligt för fartyg med stora kapacitetsbehov (upp till 3000 m3/h) att använda UV-

strålning, då det stora kapacitetsbehovet tidigare varit ett problem (Alfa Laval 2017, s. 1). 
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Elektrolyssystem genererar korta intensiva energiimpulser som oskadliggör organismerna 

genom att låta likström passera mellan elektroder (anod och katod). Ofta används 

klorinering som ett komplement till systemet, så kallad elektroklorinering. Gaser och fria 

radikaler som produceras via oxidering från anoden hjälper även till att desinficera vattnet 

(3WavesEnergy 2015). Systemet kräver en viss salinitet på vattnet för att 

elektrolysprocessen ska fungera, vilket gör det olämpligt i bräckta eller färska farvatten.  

 

Högfrekvent ultraljud kan användas för att generera kavitationsbubblor. Kaviteringen 

skapar hydrodynamiska skärkrafter som i sin tur effektivt tar död på organismernas celler 

(Hielscher 2018). Inga kemikalier behöver tillsättas och det finns inga kända negativa 

miljöeffekter av processen. 

 

Befintliga system ombord på fartygen kan även användas för att oskadligöra organismer. 

Genom att höja temperaturen på barlastvattnet tillräckligt mycket kan fartygens 

värmeväxlare eller huvudmaskinernas kylsystem användas för att oskadliggöra 

organismerna. Processen är dock väldigt tidskrävande och begränsad av mängden värme 

från huvudmaskinerna. Den är således eventuellt endast lämplig för fartyg med små 

mängder barlastvatten med tillräckligt långa resor (Acomi & Ghita 2012, s. 1116), vilket 

gör att metoden inte är vanligt förekommande. Det är även möjligt att kväva organismerna 

med inert gas. Kväve och koldioxid bildar gasbubblor i barlastvattnet som som i sin tur tar 

upp syret. Förutom att syrehalten sjunker kraftigt så sänks även pH-nivån, som hjälper till 

att oskadliggöra organismerna. Syre tillsätts sedan innan vattnet släpps ut igen. Nackdelen 

med processen är att den tar två till fyra dygn, varpå lämpligheten på kortare resor är 

bristfällig. Det finns även tvivel på metodens effektivitet på mikroorganismer (Albert, 

Everett, Lishman & Smith 2010, s. 17). Fördelen är att inga kemikalier används, 

korrosionsrisken i tankarna är mindre och om fartyget redan har en inertgasanläggning 

krävs inte mer plats. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

15 

Teknikernas marknadsandelar 

Enligt Olofsson (2018) har barlastreningssystem som använder UV-behandling cirka 50% 

av dagens marknadsandelar. De använder filter innan vattnet behandlas med UV-strålning. 

Kapaciteten är begränsad enligt artikeln till 1000 m3/h, men AlfaLavals nya PureBallast 

3.1 har nu en kapacitet på 3000 m3/h (Alfa Laval 2017, s. 1). Systemen är beroende av 

vattnets transmittans (UV-T) och fungerar därför sämre i vatten med hög turbiditet 

(grumlighet), som i floder. Systemens lämplighet för USCG:s krav kan ifrågasättas då de 

kräver längre hålltider. Dessutom behöver systemen behandla vattnet både när det tas in i 

barlasttankarna och när det släpps ut, vilket ökar energibehovet (Olofsson 2018). 

 

Barlastreningssystem som använder elektrolys/elektroklorinering har en marknadsandel på 

35%. Till skillnad från UV-systemen kan de ha en kapacitet på upp till 8000 m3/h och 

behöver endast behandla vattnet när det pumpas ombord. De är dock känsliga för vattnets 

temperatur och salinitet, varpå värmning och tillsatser (salt) kan behövas. Ytterligare en 

nackdel med systemen är att de bildar knallgas vilket kan medföra explosionsrisker. 

(Olofsson 2018) 

 

Om fartyg har mycket stora kapacitetsbehov används ofta aktiva substanser. System som 

använder dessa kemikalier har förhållandevis låga energibehov i och med att det bara är 

doseringspumpar som används. Nackdelen är att kemikalierna i sig är farliga både för miljö 

och för besättning att hantera. Kemikalierna måste stuvas ombord och det finns ett 

begränsat antal hamnar som kan leverera produkterna. (Olofsson 2018) 

 

4.5. Provtagningar i Saudiarabien 

På uppmuntran av IMO genomförde Saudiarabien hösten 2017 provtagningar på 

barlastvatten från tankfartyg som trafikerar landets större oljeterminaler. Vid arbetets 

genomförande hade landet under tre månader tagit prover på över 500 fartyg för att se om 

deras barlastvatten efterlevde konventionens utsläppskrav. Det huvudsakliga syftet var att 

få igång en diskussion och utbyta information om provtagningsprocedurer, samt att se 

vilka åtgärder som kunde vidtas för att vidareutveckla dagens standard. De utvalda 

fartygen som genomgick testerna gjorde så utan risk för påföljder. 
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Provtagningarna genomfördes både på fartyg med IMO-godkända barlastreningssystem 

och fartyg som bytte vatten enligt D1. Provtagningsutrustning framtagen för D2 användes. 

Resultatet av testerna visade att 90% av de fartyg som bytte vatten enligt D1 klarade sig 

med godkänt resultat. För de fartyg som använde sig av IMO-godkända 

barlastreningssystem var det ett anmärkningsvärt stort antal som inte nådde upp till D2. 

Vidare hade flera fartyg skriftligen uttryckt oro för systemens operationella begränsningar, 

med önskemål om att istället få byta vatten enligt D1 (IMO 2017). Rapporten uppmuntrar 

fler länder att initiera liknande provtagningskampanjer. Den påtalar också att 

provtagningar bör automatiseras och utföras av certifierade myndigheter för att säkerställa 

att data inte manipuleras. Vidare rekommenderar den även att prover bör signeras av 

certifierade inspektörer och fartygsbefäl innan de skickas vidare till ansvarig hamnstat. 

Eftersom en respondent berättade om och skickade rapporten, och att den dessutom inte 

går att hitta på internet, finns den i sin helhet bifogad i Bilaga II. Saudirapporten. 

 

 

5. Resultat 

5.1. Intervjusammanställning  

Konventionens ekonomiska och operativa påverkan på rederiers verksamhet 

På frågan hur rederiernas verksamhet har påverkats av barlastkonventionens införande 

svarade samtliga respondenter att de har påverkats ekonomiskt. De rederier som 

intervjuades har även utnyttjat möjligheten att lyfta ur IOPP-certifikatet ur HSSC och på så 

sätt köpt sig tid. En respondent nämnde att det kan kosta 30000 kronor per fartyg för den 

processen. Respondenterna uttryckte även gemensamt tvivel på systemens funktionalitet 

och fördelen med att vänta på bättre tekniker. En respondent vars rederi trafikerar 

amerikanska hamnar menade att det tar emot att göra stora investeringar när det inte finns 

några felfria system att tillgå. De få USCG-godkända system som fanns att tillgå hade sina 

begränsningar. Som exempel nämner respondenten att USCG kräver att UV-system har en 

hålltid på 72 timmar, vilket inte skulle vara praktiskt ur fartygens synvinkel. Då det inte 

fanns några USCG-godkända system att tillgå när de nya reglerna trädde i kraft fick 

rederierna i brist på annat installera AMS-system som var temporärt godkänt av USCG. 

Om inte systemen får ett permanent godkännande efter en femårsperiod löper rederierna 

risk att behöva investera och installera ett annat system som är USCG-godkänt. 
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Samtliga rederier hade nybyggen levererade eller planerade. Priserna på 

barlastreningssystem varierar beroende på storlek på fartyg, system och kapacitetsbehov. 

En respondent nämnde som exempel att ett system kostar cirka 2,5 miljoner kronor. 

Installationen kostar lika mycket, vilket innebär totalt fem miljoner kronor. Ett rederi som 

trafikerar USA installerade redan 2012 system på några befintliga fartyg även om det vid 

den tidpunkten endast fanns AMS-system tillgängliga. Ett annat rederi som också trafikerar 

USA hade inte kunnat välja något av de sex nu USCG-godkända systemen, då de inte var 

tillämpliga på deras fartyg med deras varierande fartområde. Som exempel nämnde 

respondenten att deras fartyg trafikerar floder i USA. Det hade inte varit ekonomiskt 

försvarbart att behöva tillämpa omfattande hålltider. De tvingas välja ett AMS-system, 

med risk för att systemet inte blir godkänt av USCG. 

 

Samtliga rederier har fått ökade underhållskostnader i och med konventionens införande, 

oavsett om deras fartyg har installerade barlastreningssystem eller fortfarande bara byter 

vatten. De fartyg som byter barlastvatten använder pumpar i större utsträckning vilket leder 

till slitage och ökade kostnader. Till följd av ett mer frekvent genomflöde av syreberikat 

vatten till barlasttankarna, har underhållskostnader för korrosion i barlasttankarna ökat. De 

rederier som har installerade UV-system har upplevt problem med lamporna. Lamporna 

hade en kortare brinntid och var betydligt känsligare för smuts och vibrationer än utlovat. 

Underhållskostnader för renhållning och byten av trasiga lampor har lett till ökade 

kostnader. En respondent nämnde att lamporna kostar 3000 kronor styck. 

 

Systemen kräver energi från generatorer som förbrukar bränsle. Ofta behöver systemen 

behandla vattnet både när barlastvatten tas ombord och när det släpps ut. En respondent 

gav ett överslag på ett representativt tankfartyg på 8000 GT. Om reningssystemet har en 

effekt på 120 kW med 12 timmars lastning eller lossning och 100 resor om året kan 

bränsleförbrukningen grovt räknat vara 100 metriska ton diesel per år. Det medför en stor 

ökad kostnad, inte minst om rederierna har ett antal fartyg i flottan.  

 

Vissa rederier uttryckte oro när det gäller UV-systemens förmåga att rena vattnet i 

områden med smutsigt och dyigt vatten, speciellt om deras fartyg trafikerar floder. 

Reningsprocessen har då visat sig dra ut på tiden vilket påverkar fartygen ekonomiskt i 

form av ökad bränsleförbrukning och eventuella förseningsavgifter. 
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På frågan om hur rederierna har påverkats operativt säger respondenterna att de inte har 

påverkats nämnvärt. De rederier som har barlastreningssystem installerade förklarar att 

systemen sköter sig automatiskt. Förutom att sköta barlastvattendagboken och ett visst 

underhållsarbete så kräver inte systemen speciellt mycket tid av besättningen. Någon 

omfattande utbildning krävs inte heller, så konventionens införande har inte påverkat 

besättningen nämnvärt. Däremot har rederierna blivit tvungna att sätta sig in i BVK:s 

regler och komplicerade implementeringsprocess, något som en respondent uttrycker: 

Det blir komplicerat när man inte riktigt vet hur spelplanen ser ut. 

Svåra beslut har tagits då systemens lämplighet för olika fartyg och fartområden skiljer sig 

markant. Att USCG har andra regler har ytterligare komplicerat implementeringen. 

 

Vad rederierna grundar sina val av system på 

På frågan om på vilka beslutsgrunder rederierna baserar val av reningsmetod på var de 

eniga om att det var komplicerat. De menar att det finns många parametrar att ta hänsyn 

till. Först och främst måste systemen vara godkända av IMO och USCG. Systemens 

kapacitet måste även tillgodose fartygens behov. Vidare måste fartygens fartområde tas i 

beaktande då systemen är olika lämpade för olika typer av vatten. Det finns tydliga 

tekniska utmaningar att ta ställning till:  

Det är lätt att sätta regelverk, men du ska också få tekniken att hänga 
med. 

Ett elektrolyssystem klarar till exempel inte av att (utan tillsatser) rena vattnet i Östersjön 

med bräckt vatten, då det kräver en högre salthalt. Likaså brister UV-systemen i deras 

förmåga att rena vatten med hög grumlighet, som i floder, samtidigt som de har en 

begränsad kapacitet att rena stora volymer.  

 

Några av rederierna lät varvet välja barlastreningssystem till sina nybyggen då det visade 

sig vara ett ekonomiskt försvarbart val. För andra var det viktigt att tillverkaren hade ett 

gott rykte och framförallt en god ekonomi, då det har funnits tillverkare som har gått i 

konkurs. Några av de rederier som inte trafikerar USA valde ändå att installera USCG-

godkända system då de inte ville stänga ute möjligheten att eventuellt göra det i framtiden. 
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Rederier med stora oceangående fartyg uttryckte svårigheter med att hitta system som 

fungerar för deras breda fartområde. Några rederier har forfarande inte kunnat välja 

system. Förutom anpassningsbara system för olika fartområden kan systemens 

tillförlitlighet vara avgörande för oceangående fartyg. En respondent vars rederi går i 

oceanfart ansåg att tillförlitligheten var den viktigaste parametern. Respondenten menade 

att det kan bli svårt och kostsamt att reparera system på exotiska platser i världen, vilket 

även bekräftades av andra respondenter:  

Det är otillfredsställande att man som redare inte kan se om man 
uppfyller kraven. Man får blint lita på att systemen fungerar, men det 
betyder inte att provresultaten blir godkända. 

Vidare talade respondenten om problem med filter som sätter igen på grund utav de stora 

vattenmängdena som måste renas och där backspolningen, om den fungerar, kräver energi 

och tid. Rederiet letar fortfarande efter ett tillräckligt robust och tillförlitligt system som 

dessutom inte använder filter.   

 

Hur barlastreningssystemen och deras tillverkare har levt upp till förväntningarna 

Hur tillverkaren levt upp till förväntningarna var svårt att få information om eftersom 

majoriteten av rederierna inte hade erfarenhet av installerade system. Den generella 

uppfattningen var att systemen är känsliga och egentligen inte lämpade för sjöfart. De 

rederier som hade UV-system efterlyste bättre filter och bättre kvalitet på lamporna. 

Filtrena sätter lätt igen då fartygen befinner sig i grumligt vatten och lamporna har haft en 

kortare brinntid än vad tillverkaren har sagt. Dessutom har fartyg som går på grunt vatten, i 

floder eller i andra områden där förorenat vatten förekommer drabbats av att det tagit extra 

lång tid för UV-system att rena vattnet. En respondent beskriver att tillgången på utbildad 

servicepersonal var ett annat problem:  

Vi har haft en hel del inkörningsproblem, och där är det svårt att få 
kompetent servicepersonal vid rätt tidpunkt och rätt plats i världen. 

Om problem med barlastsystemen uppstår ska det gå snabbt att få fram en servicetekniker. 

Det har dock visat sig vara svårt att inte bara få kompetent personal men också rent 

logistiskt beroende på var fartygen befinner sig i världen. En annan respondent som var i 
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processen att installera ett system på en nybyggnation berättade att de haft problem med 

service och support:  

Det är ofta mycket fokus på att sälja, så det brister längre ner i 
organisationen. De vill inte skicka experter, men det är väl generellt. Där 
är ju hård konkurrens. Så det är lite tungrott. 

Fartygen upplever inte bara problem med systemen och deras tillverkare när de redan är 

installerade utan även under installationsprocessen. Tillverkarna har skickat personal som 

inte har varit utbildade på utrustningen. 

 

 

6. Diskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur svenska tankrederier förhåller sig till och hanterat 

barlastkonventionens införande. Syftet bröts ner i följande frågeställningar: 

• Hur har rederiernas verksamhet påverkats ekonomiskt och operativt av 
barlastkonventionens införande? 

• Vad grundade rederierna sina beslut på vid val av barlastreningssystem? 

• Hur har barlastreningssystemen och leverantörer levt upp till förväntningarna? 

 

Hur rederierna har påverkats ekonomiskt och operativt av konventionens införande 

Rederiernas verksamhet har påverkats ekonomiskt på flera sätt. På de fartyg som valt att 

installera barlastreningssystem har det medfört ökade bunkerkostnader, 

administrationskostnader (IOPP), eventuella förseningsavgifter, ökade underhållskostnader 

samt installationskostnader. De fartyg som fortfarande byter vatten har konventionen 

inneburit att barlastpumpar går mer frekvent, vilket har lett till att arbetsbördan, slitage och 

underhåll ökat. Rent operativt har besättningen på fartyg som har installerade 

barlastreningssystem inte påverkats nämnvärt då systemen sköts automatiskt från bryggan. 

Konventionens komplicerade implementeringsprocess har dock inneburit att rederier har 

blivit tvungna att sätta sig in i BVK:s regler och tagit svåra beslut om hur de ska hantera 

införandet. Riviera (2017) beskriver möjligheterna för fartyg att förskjuta IOPP-

ceritifikatet för att köpa sig tid och att det resulterade i en merkostnad. Samtliga 
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intervjuade rederier hade utnyttjat möjligheten att de-harmonisera IOPP-certifikatet vilket 

har inneburit merkostnader. Rederierna nämnde dock att i och med att kostnader har ökat 

för alla så har konventionen inte gjort att konkurrenssituationen har blivit orättvis.  

 

Berntzen (2010) skriver att bunkerförbrukningen med ett installerat barlastreningssystem 

skulle öka med 20 ton per år. Jämförs Berntzens resultat med resultatet från denna 

intervjustudie påvisas en markant skillnad där förbrukningen snarare skulle vara 100 ton 

per år. Skillnaden kan bero på räknesättet med antalet barlastoperationer och storlek på 

system, men det kan konstateras att det handlar om betydande mängder.  

 

En respondent vars rederi trafikerar USA hade ännu inte kunnat välja system som var 

lämpligt för deras fartyg. En av anledningarna var att USCG kräver att vissa system har 

krav på hålltider (DNV-GL 2017b). Rederiet trafikerar amerikanska floder där det kan vara 

korta avstånd mellan hamnarna. Att då behöva vänta i 72 timmar innan anlöp till nästa 

hamn som är inom ett par timmars räckhåll är inte ekonomiskt hållbart för något rederi.  

 

Vad rederierna grundade sina beslut på vid val av reningssystem 

Rederierna grundade sina beslut på hur barlastreningssystemen är anpassade till de 

fartområden de trafikerar och fartygens behov. Det finns en uppsjö av reningssystem på 

marknaden med det finns inte något som lämpar sig för alla typer av fartyg och 

fartområden. Kantharia (2017) skriver att valet av barlastreningssystem baseras på 

systemens förmåga att oskadliggöra organismer i fartygens fartområden, kapacitet, 

miljöpåverkan, besättningens säkerhet, kostnadseffektivitet, installationsmöjligheter, 

handhavande och utrymme ombord. Kantharia nämner dock inte systemens tillförlitlighet, 

som flera respondenter nämner. Respondenterna menar att det finns en oro över riskerna 

för att systemen havererar eller inte klarar av att uppfylla krav, med följande förseningar 

eller böter. 

 

En respondent behövde installera ett AMS med risk för att systemet inte kommer att bli 

USCG-godkänt efter fem år. Att ha ett USCG-godkänt system ansåg de flesta vara 

fördelaktigt även för de rederier som inte trafikerar USA. Att möjligheten finns att i 

framtiden trafikera amerikanska hamnar samt att andrahandsvärdet också ökar ansågs vara 

skäl nog. 
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Respondenter uttryckte oro för att filter sätter igen på grund av de stora mängder vatten 

som renas. Backspolningen kräver energi och kan förlänga tiden för operationerna. Detta 

nämner också David & Gollasch (2015, s. 112) vilket bekräftar problematiken med 

igensatta filter.  

 

Hur barlastreningssystemen och deras tillverkare levt upp till förväntningarna 

De rederier som hade installerat barlastreningssystem upplevde att systemen är känsliga. 

Till exempel hade UV-lamporna en kortare brinntid än utlovat och den bristfälliga 

förmågan att rena vatten i grumliga fartområden förlängde reningsprocessen. Det kan även 

vara komplicerat att vid behov få servicepersonal till olika delar av världen. Även vid 

installation hade tillverkarna skickat personal som inte var utbildade på utrustningen. 

Prioritet har legat på försäljning och marknadsföring av systemen vilket har lett till 

bristande tillgänglighet på utbildad servicepersonal.  

 

Rederierna förklarade i intervjuerna att det inte finns något bra sätt att kontrollera om deras 

barlastreningssystem fungerar som de ska. Rutinerna för provtagningar måste ses över så 

att de själva kan se om barlastvattnet håller en god kvalitet. De menar att det annars finns 

en risk att råka ut för korrupta besiktningsmän som kan komma att kräva dem på pengar. 

Saudirapporten (IMO 2017) bekräftar att det finns brister i många av de system som blev 

kontrollerade 2017. Rapporten nämner också att provtagningsrutiner borde ses över för att 

undvika manipulation. En respondent tog också upp frågan om vem som skulle bära ansvar 

för bristfällig kvalitet. Maskinchefen ska se till att maskinerna fungerar, samtidigt som det 

är en överstyrman som faktiskt gör barlastoperationerna. Frågan är vem som ska ställas till 

svars om utsläppskraven inte efterlevs. En respondent förklarade att det enda 

typgodkännandet säger är att systemet fungerade i en viss kontrollerad testmiljö. Hur det 

fungerar i verkligheten blir redarens problem. Respondenten menar att det finns 

försäkringsproblematik att ta hänsyn till; rederier kommer att behöva försäkra sig mot 

haveri eller böter. 

 

Att ha driftsäkra, robusta och tillförlitliga system varr något som rederierna prioriterade 

högt. Om något skulle gå sönder vill de även kunna åtgärda det omgående. Bristen på 

reservdelar och utbildade servicetekniker kan innebära förseningar och merkostnader. 

McQuillings (2013) artikel debatterar rederiers förmåga eller vilja att investera i 

barlastreningssystem, där det antogs att rederier skulle skrota fartyg i förtid i och med 
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BVK:s införande. Några sådana indikationer mottogs inte från några av de intervjuade 

rederierna. Så länge fartygen är kontrakterade ansåg samtliga rederier att det var finansiellt 

försvarbart att investera i barlastreningssystem. Artikeln beskriver även andra möjliga 

problem som kan uppstå när rederier väljer att de-harmonisera IOPP-certifikatet. Det finns 

tveksamheter om att varv runt om i världen ska kunna tillgodose att många fartyg ska 

installera system samtidigt. Det finns risker för att en flaskhals uppstår på varven, något 

som respondenter också pratade om. IMO förlängde tiden med två år för att förmildra 

denna infasning, men det går att diskutera ur en moralisk synvinkel vilka konsekvenser det 

fick. Norska Oceansaver var en av flera tillverkare som gick i konkurs, vilket enligt Pico 

(2017) berodde på IMO:s långsamma implementeringsprocess. Oceansaver var ändå vid 

den tidpunkten ett av fyra USCG-godkända system.   

 

Förutom ökade bunkerkostnader för rederier så leder konventionen till en ökad 

miljöpåverkan. Den ökade bunkerförbrukningen leder till högre utsläpp av koldioxid, 

svavel och kväveoxider. Respondenten som nämnde som exempel att ett fartyg i rederiets 

flotta kunde räkna med en ökad bränsleförbrukning på 100 ton per år påpekade att det för 

med sig ett utsläpp på 200 ton kväve och 300 ton koldioxid per fartyg och år. Sjöfartsåret 

2016 (2016, ss. 12-13) beskriver att BVK:s syfte att minimera spridningen av invasiva 

arter mellan världshaven är föredömligt från ett miljöperspektiv, men frågan är hur pass 

bra konventionens regler med barlastreningssystem egentligen är. Saudirapporten bekräftar 

att byte av barlastvatten är effektivare än att använda barlastreningssystem för 

oskadliggörande av organismer (IMO 2017). Konventionens syfte att använda 

barlastreningssystem som även har en ökad miljöpåverkan kan ifrågasättas. Hur 

miljöekvationen går ihop var en fråga som många respondenter ställde sig. Respondenterna 

nämnde också en osäkerhet om vilken påverkan kemikaliska substanser som används till 

att rena barlastvattnet har på hav och hamnar. Ett annat problem som diskuterades i 

intervjuer och som David & Gollasch (2015, s. 99) beskriver är organismers återväxt i 

barlasttankarna. Organismerna kan till synes vara oskadliggjorda men kan återväxa. 

Systemen kan se till att D2 krav uppfylls när vattnet tas in, men det finns risk att det finns 

organismer kvar från föregående operationer vilket innebär att kraven till slut inte uppfylls 

när vattnet släpps ut. Hela operationen riskerar att göras förgäves. Som rekommendation 

nämns att vattnet även ska behandlas på vägen ut (vilket ökar energiförbrukning), samt att 

systemen egentligen borde utvecklas till att klara mycket mer än vad kraven säger. 
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Förslag till framtida forskning 

I och med att det inte var så många rederier som hade installerade system så var 

information om hur de har levt upp till förväntningarna bristfällig. Framtida studier skulle 

kunna undersöka hur systemen faktiskt har fungerat, inte minst med tanke på att 

Saudirapporten påvisar sådana påtagliga brister. 

 

Då systemen har sina begränsningar vad gäller vatten i olika områden skulle en annan 

studie kunna undersöka om rederier har tvingats nischa sig mer. Har konventionen satt 

käppar i hjulen för rederier vars fartyg opererar på spotmarknaden, där varierande 

fartområden förekommer frekvent som fartygen eventuellt inte är anpassade till? Leder 

konventionen till bristande flexibilitet och därmed ekonomiska förluster för rederier? 

 

Ett annat problem som skulle kunna uppstå är att barlastpumpar eller barlastreningssystem 

havererar; hur är då hamnanläggningar förberedda på att ta hand om orenat vatten? 
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Bilagor 

Bilaga I. Intervjufrågor 

 
 
Hur har eran verksamhet påverkats av barlastkonventionens införande? 

  
Ø Ekonomiskt 

  
• Inköp     
• Underhåll 
• Off-hire under installation   
• Utebliven inkomst pga. eventuell förtidsskrotning   
• Ändrade trader (USCG) 

  
Ø Operativt 

  
• Tidskrävande för besättning   
• Utbildning                              
• Underhållsarbete 
• Tillsyn 
• Kvalitetskontroll (rening) 
• Förskjutet IOPP-certifikat               

   
 
Vad grundade ni era beslut på vid val av barlastreningssystem? 

  
• Kostnad 
• Teknisk funktion                           
• Miljö 
• Kapacitetsbehov 
• Trad               
• Avtal / Servicemöjligheter     
• Användarvänlighet                             
• Lämplighet på befintliga fartyg                     

  
  
Hur har barlastreningssystem och deras tillverkare levt upp till förväntningarna? 

  
• Tid och kostnad vid installationsprocess  
• Driftkostnader 
• Användarvänlighet                  
• Miljö och kvalitetskrav           
• Kapacitet 
• Utbildning 
• Önskade förbättringar 



  
 

II 

Bilaga II. Saudirapporten 
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