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Sammandrag 

 

Kostnader för vraksaneringar avseende olja är ett ämne som belysts starkt under 2000 – 

talet. I tidigare gjorda studier vilket påvisar kostnadskalkyler av saneringar visas stor 

osäkerhet rörande totalkostnad för sanering.  

 

Studien bygger på utveckling av en kostnadskalkyleringsmodel för sanering avseende 

olja från vrak. Modellen har utvecklats genom undersökning av data från tidigare gjorda 

saneringsoperationer där relevanta parametrar inkluderats. Kalkyleringsmodellen som 

utvecklats har en femstegs kategorisering utifrån svårighetsgrad där variabiliteten inom 

vald kategori bestäms av sju påverkansfaktorer. 

 

Resultatet av studien visar att djup och väderförhållande är faktorer som styr 

kostnadskategoriseringen av en vraksanering medan påverkansfaktorerna bara inverkar 

på totalkostnaden inom vald kategori. Problemet med fastställande av totalkostnad är att 

kostnadsvariabiliteten i varje kostnadskategori är stor och flera faktorer som inverkar på 

variabiliteten är initialt svåra att fastställa även efter vrakinspektion. 

 

 

Nyckelord: Sanering, kalkyleringsmodel, vrak, olja 
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Abstract 

 

Costs for wrecksremediation respect of oil is a substance that has been highlighted strong 

during 2000s. In earlier made studies which indicates cost calculation of remediation is 

shown great uncertainty concerning total cost for the remediation. 

 

The study is based on the development of a cost calculation modell for the remediation  

respect of oil from wrecks. Model has been developed by the examination of data from 

previous made remediationoperations where the relevant parameters included. 

Calculation modell that has been developed has a five step categorisation on the basis of 

seriousness  where variability in elected category are determined by seven influencing 

factors. 

 

The results of the study shows that deep and weather condition are factors which govern 

costcategorisation of av wrecksremediation while effectsfactors only have an impact on 

the total cost of the elected category. The problem with the setting of total cost is that cost 

variability in each cost category is great and several factors that affect variability is 

initially difficult to establish even after wreckinspection. 

 

 

Keywords: Remediation, Calculation modell, wrecks, oil 
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Bakgrund 

 

I världshaven finns 8569 fartygsvrak varav 1583 st är tankfartyg med en dödvikt över 150 

ton (Michel et al 2005:5). Kvarvarande oljemängd kan endast teoretiskt uppskattas, då 

vrakinspektion som fastställer nivå av tankar ej genomförts på majoriteten av vraken. 

Beräkningar gjorda av US Coast Guard, baserade på fartygsskick och typ av olja tyder på 

att en mängd mellan 2,5-20,5 miljoner ton olja i fartygsvrak ligger på havsbottnarna 

(Michel et al 2005:5). Då över 75 % av vraken kommer från andra världskriget innebär 

det att majoriteten av dem utsatts för korrosion under ca 60 – års tid (Michel et al 

2005:5). Då tillgång på sammanställda databaser över positioner, fartygstyper, 

bunkerkapacitet finns tillgängliga genom International Marine Shipwreck Database är 

främsta anledningen till att sanering och vrakinspektion i många fall inte skett en 

ekonomisk fråga. Då ägarförhållanden är svårutredda vid så pass gamla fartyg som det i 

de flesta fall handlar om medför det i sin tur att man inte vet vem kostnaden för sanering 

skall falla på samt hur stor den resulterar i att bli (Hassellöv 2007:37). 

 

Även i Sverige finns lämningar från andra världskriget i form av oxiderande fartyg längs 

kusterna (Hassellöv 2007:10). Dr Hassellöv belyser i sin rapport Förstudie om 

vraksanering att det i Skagerak finns 261 identifierade vrak vilket räknas som potentiella 

miljöhot, varav ett tretiotal bör inspekteras inom en snar framtid. 

Ett av vraken från denna tid är S/S Skyttern. Fartyget, som sänktes 1942 av tyska 

krigsfartyg, har läckt varierande mängder olja under de senaste tio åren (En utförligare 

redogörelse om fartyget ges på sidan 28). 

 

I studier vilket statistiskt påvisar kostnadskalkylers uppskattningar av 

saneringsverksamhet kan resultatet variera med flera hundra procent vid liknande 

förutsättningar (Hassellöv 2007:32). Frågan är då, vilka faktorer bidrar till denna varians 

och är det möjligt att initialt efter en vrakinspektion beräkna kostnaden för en aktuell 

sanering, baserat på tidigare erfarenheter och tillgänglig information?  

 



 6 

Behovet av en kalkyleringsmodell kan sägas vara begränsad, men genom att berörda 

kommuner får tillgång till en kalkyleringsmodell kan det hjälpa att få en överblick över 

kostnader associerade med vraksanering för vrak som ligger inom kommunens gränser, 

och som vid ett eventuellt utsläpp hotar den inhemska industrin samt djur och växtlivet i 

de närliggande områdena. En vidareutveckling av kalkyleringsmodellen med data från 

flera saneringar med liknande förutsättningar skulle förenkla, för företag inom 

saneringsbranschen, vid kostnadskalkylering av aktuella saneringar. Utveckling av 

modellen skulle även hjälpa företag inom branschen att kontrollera gjorda saneringar och 

vilka metoder som använts vid dessa, samt hur slutresultatet blev. 
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Syfte 

 

Studien ämnar göra en litteraturgenomgång av befintlig och relevant material om 

sanering av förorenade vrak. Utifrån litteraturanalys av tidigare forskning och kunskaper 

inom området, kommer det att utvecklas en kalkyleringsmodell för kostnader av 

saneringsverksamhet. Kalkyleringsmodellen kommer att tillämpas på S/S Skyttern.  

Vad skulle en sanering av S/S Skyttern kosta? 
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   Metod 

Val av metod 

Val av metod bygger på syftet med studien, att det finns behov av att utveckla en modell 

att kostnadskalkylera saneringsarbete på förorenade vrak. Modellen utvecklas således 

genom en litteraturstudie vilket är att likna vid en metaanalys där slutsatser dras om den 

samlade litteraturens gemensamma slutsats (Hayes 2000:156-164). Modellen tillämpas 

teoretiskt på en aktuell sanering för att slutligen utvärderas utifrån teori och tidigare 

praktiska resultat. 

 

Arbetet har skett systematiskt med att sammanställa fakta om gjorda vraksaneringar i alla 

hav. För att få fram nödvändig information har  

- Protokoll, rapporter mm från genomförda vraksaneringar skickats efter och lästs 

- Intervjuer genomförts, både för att få svar på en specifik fråga och för att få en allmän 

insikt. 

- Internet genomsökts för att hitta fakta om gjorda saneringar. 

- Relevant litteratur har lästs och undersökningsresultaten bearbetats på ett sätt 

liknande en metaanalys. 

Modellen utvecklas genom att sammanställa all tillgänglig fakta.  

 

 

Avgränsning 

Utredningen av kalkyleringsmodellen bygger på kända saneringar av fartyg större än 

2000 BRT. Inkluderade fartyg har förlist mindre än 150 sjömil från närmsta kust. 

Saneringar som gjorts gäller enbart olja av minst 300 ton där ingen hänsyn tagits till 

vilken saneringsmetod man använt sig av utan det kommer att bli en parameter i 

kalkyleringsmodellen. Då studien behandlar sanering av olja har ingen vikt lagts på om 

det avser tankfartyg eller någon annan typ av fartyg med stor bunkervolym vid 

förlisningstillfället. Kalkyleringsmodellen omfattar vrak som ligger på 0 – 3000 meters 

djup. Kostnadsintervallet på saneringarna i modellen är 7 – 700 miljoner kronor.  Delar 

av litteratur är från enskilda företag inom off-shore branschen där bedömningar och 
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rapporter kan vara subjektiva då de ibland bygger på analyser där det inte utförts någon 

direkt forskning 

Urval 

Modellen bygger på en faktabaserad undersökning från saneringsoperationerna av 

tankfartygen Prestige, T/V Erika och USS Mississinewa, lastfartyget SS Jacob 

Luckenbach samt krigsfartyget Blücher. Att undersöka och inkludera samtliga saneringar 

som gjorts har inte varit praktiskt möjligt. Studien har baserats på fem olika saneringsfall 

vilket har ansetts innehålla alla relevanta variabler för en godtagbar kalkyleringsmodell. 

Informationen om de fem ovan nämnda saneringarna är så utförlig att studiens reabilitet 

kan anses vara god. Kalkyleringsmodellen bygger på många svårbedömda variabler och 

får betraktas som en fortgående process där tillförlitligheten succesivt förbättras genom 

att modellen tillämpas och justeras. 

 

 

Litteratursökning 

Genom flera samtal med Dr Hassellöv vid Chalmers industriteknik, Bengt Åke Larsson 

vid Sjöfartsverket samt Kjell Andersson vid LTH har informationssökningar underlättats, 

samt delar av aktuellt material erhållits och förslag på litteratur meddelats. Webbsidor 

som används är Norska och Svenska Kustbevakningens, Sjöfartsverkets samt 

International Oil Spill Conference (IOSC) hemsidor. Genom sökmotorn Google hittades 

rapporten Total.com – Erica med hjälp av sökord som vraksanering och oljesanering. 

Företag inom saneringsbranschen som används för information är: 

- Ccs cobra, ett företag i Kungsbacka som är ledande inom tillverkning av 

specialanslutningssystem av modell cold tap / hot tap. 

- Smit salvage, Holländskt företag som är dotterbolag till Smit och som specialiserat 

sig på vraksanering. Ett av världens största företag inom oljesanering från vrak.  

- MMT, företag lokaliserat i Göteborg med inriktning på sjömätning. MMT utför marin 

kartläggning och undervattensinspektioner. 
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Databearbetning 

Kalkyleringsmodellen har byggts upp med utgång från allmänt kända variabler av 

tidigare gjorda vraksaneringar, t.ex. djup och väderförhållande vid vrakplatsen. Genom 

litteratur har sedan modellen kompletterats med flera variabler som påverkar 

totalkostnaden. Då dessa variabler ej tidigare varit kända har de tillhandahållits av företag 

i saneringsbranschen genom telefonintervjuer med öppna frågor ( Bilaga 1).  Där 

information inte funnits att tillgå har inga egna antagande gjorts, utan där bygger 

modellen enbart på kända faktorer i vraksaneringarna.  

 

 

Empiri 

Empiri består av information från fem olika vraksaneringar. De faktorer som erhållits ur 

det empiriska materialet har visat sig inverka på totalkostnaden i en icke ringa 

utsträckning. De nio faktorer med störst inverkan på totalkostnaden har redovisats för. 

Faktorer som inte redovisats är av ringa betydelse t.ex. typ av handelsfartyg och mängd 

kvarvarande oljemängd. De inverkar i så liten grad på totalkostnaden att de uteslutits från 

kalkyleringsmodellen. Faktorerna kalkyleringsmodellen är uppbyggd kring och de som 

härmed redovisas för erhålls genom vrakinspektion för fastställande av svårighetsgrad.   

 

Vrak inspektion 

Innan transport av personal och utrustning påbörjas, till vrakplatsen, skall data som 

inverkar på saneringen analyseras, då den påverkar saneringsmetod och 

utrustningsbehov. Inspektionen reducerar komplikationsrisk och ökar möjlighet till 

lyckad sanering, om man noggrant analyserat både vrakets faktorer och omgivningen runt 

omkring.  

 

Vrakets omgivande förhållande erhåller man genom analys av bottensediment, djup och 

väderförhållande. Multistråle - ekolodsutrustning sammankopplad med ett GPS system 

tillhandahåller en detaljerad tredimensionell översikt, där vrakets placering på botten och 

djupförhållande kan fastställas (Larsson 2011:49). Det förebyggande säkerhetsarbetet 

inför svåra väderförhållanden kräver statistiskt material över flera år, över vrakplatsen. 
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För analys av specifika detaljer är videofilmning genom ROV, Remotely Operated 

Vehicles ett bra hjälpmedel, som även kan visa hur undervattensströmmar påverkas av 

vraket vid saneringsplatsen (bilaga 5, Larsson 2011). 

 

Hur vrakinspektionen går tillväga samt dess omfattning beror till största delen på 

djupförhållande samt när i tiden fartyget förlist. 

 

För fartyg som ligger på sådana djup att det utesluter observationer från dykare sker 

vrakinspektion uteslutande genom ROV, med specialverktyg för provtagning filmning 

mm. Vrak på grunt vatten innebär en kostnadsbesparing då inspektion kan ske via 

dykning vilket reducerar både tidsåtgång och ökar andelen lämpliga företag för utförande.  

 

För nyligen förlista fartyg där konstruktionsritningar och oljedagböcker finns tillgängliga 

kan delar av inspektionen uteslutas, såsom lokalisering av tankar, typ av olja, samt skick 

på vrak, med undantag från konstruktionsskada.  

 

För vrak som legat på botten i årtionden och där det saknas konstruktionsritningar, typ av 

olja, samt att vraket utsatts för korrosion under längre tid, krävs mer omfattande 

undersökning. Vid vrak av denna typ kan man använda allt ifrån hammare till mer 

sofistikerade metoder, som användning av detektorinstrument, för att fastställa tankars 

placering i vraket (Hogenbirk & Hartog 2005: 363-365). I dessa aktuella vrak måste även 

provtagning av oljan genomföras för att fastställa viskositet, vilket sker genom håltagning 

av tankar. Skicket fastställs genom antingen ultraljud eller analys av det rostpansar som 

finns på skrovet, där godstjockleken skall bestämmas (Sender 2011:56). 

 

Vatten djup 

Rådande vattendjupet vid saneringsplatsen är en huvudfaktor som både påverkar valet av 

förtöjningssystem och saneringsmetod. 

 

Det finns två olika typer av förtöjningssystem som används vid vraksaneringar, 

grundankring eller dynamiskt positioneringssystem.  
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Grundankringssystem används för djup upptill 150 meter där förtöjningen består av 

grundankare och däcksväxlar som styr arbetsplattformens placering över vraket (Michel 

et al 2005:44). Beroende på väderförhållande kan förtöjningssystemet ha fyra eller sex 

ankringspunkter. Vid användning av grundankringssystem krävs utförlig analys av 

ankringskrafter och bottenförhållanden för att säkerställa att grundankarna har tillräckligt 

motståndskraft för att motstå de dynamiska krafter de utsätts för. 

 

Dynamiskt förtöjningssystem används vid djup större än 150 meter och har ingen fast 

förbindelse med botten vid vraket. Dynamiskt förtöjningssystem är ett 

positioneringssystem där arbetsplattformens position styrs av motorer som bibehåller 

plattformens lokalisering över vraket. Förtöjningssystem av denna typ klarar hårda 

väderförhållande bättre vilket reducerar risken för stand - by dagar men medför även en 

ökning i kostnad. 

   

Oberoende av förtöjningssystem krävs att arbetsplattformen kan flyttas snabbt och precist 

över vraket för att bistå vid arbetsuppgifterna, vilket tillgodoses genom användning av 

ekolod där detaljerad bild över förhållandena på botten ges och undviker därmed 

fördröjning i kommunikation.  

 

Det finns tre olika saneringsmetoder som beroende på aktuellt djup och väderförhållande 

vid vrakplatsen används enskilt eller tillsammans. 

 

Sanering genom dykning utförs bara vid relativt grunda djup. Syretillförsel kan ske via 

tuber eller genom slang från arbetsplattformen vid ytan. Då tuber utesluter extern kontroll 

är dock luft via ytan den mest använda metoden där dykaren kan uppdateras om rådande 

nivå av dykarteamet. Gränsen för djupförhållande vid sanering genom dykning är 

omkring 65 meter men kan utökas till 85 meter genom användning av blandgas som 

helium eller syre (Michel et al 2005:51). Vid djup som ligger i gränsområdet begränsas 

dock dykarens arbetstid vid botten vilket utesluter arbeten med lång varaktighet. 

  

Mättnad dykning är den föredragna metoden för dykning på 50 till 350 meters djup och 

refererar till det faktum att dykarens vävnader absorberar maximalt partialtryck av gas för 
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det djup som dykaren utsätts för. Mättnad dykning reducerar antal dykarlag som krävs då 

den effektiva arbetstiden på botten ökar (Eriksson 2011). Dykare kan arbeta flera veckor i 

sträck, även vid djup över 100 meter. Ökad bottenarbetstid sker genom at dykare bara 

komprimeras till arbetstryck en gång under arbetsgång, för att sedan expanderas till 

yttryck efter slutförande. Viloperiod under arbetsgång sker i tryckkammare med samma 

tryck som djupet vid vraket. Till följd av det utökade utrustningsbehovet blir transport 

och support kostnader högre för denna typ av saneringsmetod, vilket gör att mättnad 

dykning bäst lämpar sig vid komplicerad sanering där svårighetsgrad kräver omfattande 

bottenarbete. 

ROV är en relativt ny teknik som utvecklats mycket de senaste åren. Robotarna finns i 

storlekar allt ifrån något kilo upp till flera ton beroende på vilken typ av arbetsuppgift de 

utför samt vilka bottenströmmar och djupförhållande som råder. Robotarna är kapabla att 

utföra i princip samtliga arbetsuppgifter som är förknippade med bottenarbete vid 

saneringar och står ensamt för samtliga moment av saneringar vid djup större än 350 

meter. ROV används även vid grundare djup där yttre omständigheter såsom 

bottenströmmar begränsar dykares förmåga att arbeta på botten, eller där assistans krävs 

och där flera upprepande moment skall göras. I samband med sanering utrustas ROV med 

ändamålsbyggda verktyg såsom sågar, griparmar, kameror och håltagningsutrustning av 

hot/cold – tap typ (mmtab 2011). Nackdelen med ROV, förutom dess begränsning i 

arbete vid reducerad sikt är att kostnaderna vid sanering där ROV används ökar markant 

till följd av ökat utrustningsbehov. Användning av ROV kräver arbetsplattform med 

dockningsmöjlighet samt specialutbildad personal för framdrift. 

 

Väderförhållande vid vrakplatsen 

Väderförhållanden är en huvudfaktor vid inledande planering inför en sanering, då det 

direkt påverkar val av arbetsplattform och saneringsmetod. Väderförhållande omfattar 

både ytförhållande och bottenströmmar, där den tidigare styr val av arbetsplattform 

medan den senare inverkar på saneringsmetod. För att fastställa den lämpligaste 

saneringsperioden under året används Swedish Maritime Administration (SMA), eller 

andra länders motsvarighet, där både vindförhållande vid ytan samt höjd av vågor för 

kustnära områden finns statistiskt sammanställda (Mollai & Paulsson 2002:26). 
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Vanligt förekommande är att statistisk data av bottenströmmar saknas, vilket då kräver 

egna mätningar. Utrustning av typen Recording Doppler Current Profiler (RDCP) där 

systemet använder dopplereffekt, blir nödvändigt material för mätningar av hastighet och 

riktning i bottenströmmar (Larsson 2011:49). 

När väderförhållande statistiskt fastställts, övervägs val av arbetsplattform och tillämplig 

saneringsmetod. Användning av större kraftfullare ROV och tyngre arbetsplattformar 

ökar tidsperioden, då väderförhållandet tillåter sanering. Utökning av tidsperioden leder 

till färre standby dagar med en följd av ökade fasta kostnader. Det är därför väsentligt att 

hitta ett förhållande där fasta kostnader kontrolleras samtidigt som stand by dagarna inte 

får bli för många.  

 

Viskositet av oljan 

Brännolja delas in i flera kvalitetsklasser, där den internationella standarden är IF – 

klasser. Klassen på oljan bestämmer viskositet i Centi Stoke vid 50 grader där även 

variationer i densitet kan förekomma vilket resultera i att vatten/ olja emulsions lager 

bildas vilket försvårar pumpning (Forsman 2006:11).  

 

Viskositet på oljan i det aktuella vraket har stor inverkan på tidsåtgången vid sanering. 

Vrak som innehåller olja av sådan viskositet att pumpning kan ske utan 

viskositetssänkning medför förutom tidsbesparing även reducering av risk för oljeutsläpp 

i samband med saneringen. Allmän fartygskonstruktion medför dock att olja av lägre 

viskositet oftast läckt ut genom ventiler och sprickor vilket gör att de flesta saneringar 

avser olja som kräver någon typ av viskositetssänkningsteknik (Michel et al 2005:39). 

 

Det finns två huvudsakliga metoder för att sänka oljans viskositet vid vraksanering: 

 

- Uppvärmning via portabla pannor. 

- Blandning av oljan i vraket med olja av lägre viskositet. 

 

Uppvärmning av olja och därigenom sänkning av viskositet kan ske med olika metoder, 

där samtliga innefattar portabla pannor vid arbetsplattformen och där värmning sker via 

slingor med hetvatten eller ånga. Om fartyget nyligen förlist och således utsatts för 
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korrosion under begränsad tid, kan vrakets befintliga slingor användas vid tankvärmning 

(Michel et al 2005:50). Vid vrak där tankvärmning genomförs via externa slingor sker 

installation genom hot – tap penetrering i tanken. De externa slingorna monteras sedan i 

flänsar och värmer oljan i tanken tills det att viskositeten reducerats till förutbestämt 

värde. Geometri av tanken, volym olja samt hur många värmningspunkter bestämmer 

vilket effektbehov som krävs av pannorna. Om faktorer vid vraket utesluter hel 

tankvärmning kan lokaliserad värmning åstadkommas genom lokal uppvärmning vid 

pumpens sugsida för att öka flödet till pumpen. 

 

Reducering av viskositet genom blandning av lättare olja såsom diesel förekommer men 

är desto ovanligare. Det är en metod som inte är lika kontrollerad, där läckage som 

uppkommit till följd av viskositetssänkning är svårstoppade. Det faktum att vraket utsätts 

för påfrestningar genom att det krävs markant rörelseenergi vid blandning gör tekniken 

olämplig där vrakets skick är dåligt (Hassellöv 2007:23).     

 

Efter att oljans viskositet fastställts eller reducerats, sker saneringen vanligtvis genom 

centrifugalpump eller förträngningspump. Val av pumptyp bestäms efter rådande 

vattendjup och viskositetens värde (Carlsson 2011). 

 

Centrifugalpumpar har fördelen av att kunna hanteras av dykare då den begränsade vikten 

tillåter enkel hantering vid botten. Centrifugalpumpar har även högre flödeskurvor där 

volymer av 50 – 100 ton/timme är möjliga vid en uppfordringshöjd av 40 meter (U.S 

Salvage Report 2004). Volymflödet är dock beroende av uppfordringshöjd och för 

användning av centrifugalpumpar vid större djup krävs att flera steg seriekopplas för att 

på så sätt dela upp uppfordringshöjden (Alvarez 2003:124). Pumparna är ej lämpliga för 

djup större än 200 meter eller där oljan är av högre viskositet.  

 

Skruvpumpen är den typ av förträngningspump som vanligtvis används för sanering av 

vrak där uppfordringshöjd och viskositet utesluter centrifugalpump. Skruvpumpar klarar 

av att pumpa olja med viskositet upp till 100 000 cSt och volymflödet påverkas ej av 

uppfordringshöjden (Michel et al 2005:50). För att minska risken för kavitation, som i sin 

tur kan påverka volymflödet, behöver emellertid olja av hög viskositet reduceras vilket 
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ökar tillrinning till sugsidan. Skruvpumpars nackdel är begränsat volymflöde och högre 

vikt i förhållande till centrifugalpumpar. 

 

 

Vrakets skick 

Vrakets skick är beroende av konstruktionsskada, konstruktionskollaps och 

skrovkorrosion (Michel et al 2005:42) 

 

Konstruktionsskada avser initial skrovskada som orsakat fartygets förlisning, samt skada 

som uppstod under förlisningen, vid fartygets sammanstötning på botten. Omfattning av 

konstruktionsskada orsakad av sammanstötning är beroende av vattendjup vid 

förlisningsplatsen samt skrovets flytförmåga. Djup över 300 meter kan resultera i 

markanta sprickor på både däck och skrov. 

 

Konstruktionskollaps sker förr eller senare för samtliga vrak som ett resultat av 

korrosion. Vid vrak som utsätts för hydrodynamiska krafter i form av vågpulser eller 

bottenströmmar reduceras tidsperioden mellan fartygets förlisning och 

konstruktionskollaps. Bottensediment som medför ostabilt bottenförhållande där vraket är 

i konstant rörelse leder till försvagning av stålet. För vrak som försvagats genom 

omfattande konstruktionsskador, och som påverkas av hydrodynamiska krafter vid 

ostabilt bottenförhållande sker konstruktionskollaps vanligtvis innan vraket försvagats via 

genomkorrosion. 

 

Skrov korrosions inverkan på vrakets skick varierar på olika delar av vraket, då 

godstjocklek skiljer sig åt mellan skrov överbyggnad. Generellt bedömer man att 

korrosionshastigheten är 0,1 – 0,3 mm/år. Med en skrovgodstjocklek på 10 – 20 mm 

skulle det innebära en total genomkorrosion på 30 – 200 år. Skrovkorrosion på vrak är 

oftast av allmän typ som leder till ett likformigt angrepp över hela metallytan. Beroende 

på skrovkorrosion kan dock gropfrätning uppstå, vilket vanligtvis sker i svetsfogar och 

resulterar i små läckage. Rostskyddsmålning reducerar korrosionen de första 10 – 15 åren 

men efter den tiden brukar färgen avlägsnats genom undervattensströmmar som ”blästrat” 

skrovet med grus. 



 17 

 

Enligt Sender (2011) är beräkning av korrosionshastighet för vrak i djupa vatten relativ 

enkel. Korrosionshastigheten är anmärkningsvärt jämn och i princip enbart beroende av 

halten löst syre vilket till största del bestäms av rådande undervattensströmmar. 

Korrosionshastighet av 0,1 – 0,2 mm/år för vrak i stora djup och stillastående havsvatten 

ökar till 0,8 mm/år vid undervattensströmmar av storlek 5 m/s. 

 

För vrak lokaliserade i grunda djup ökar komplexiteten för beräkning av 

korrosionshastighet. Nedbrytning av stålet kommer att ske snabbare då faktorer som 

högre syrehalt, mikrobiell aktivitet och stormar i instabila bottensediment bidrar till 

ökning av korrosionshastighet. Typ av bottensediment får större inverkan på 

korrosionshastighet vid grundare djup, där det råder helt andra korrosionshastigheter än 

för den del av vraket som befinner sig i havsvattnet. I orört bottensediment med 

syrefattigt förhållande och frånvaro av bakteriell aktivitet kan korrosionshastigheten vara 

så låg som 0,001 mm/år. Anaerobt förhållande, förhållande med syrebrist, och 

sulfatreducerande bakterier i bottensediment kan dock leda till att korrosionshastighet 

stiger till 0,8 mm/år. För fartyg som delvis är begravda i bottensediment är 

korrosionshastigheten som störst just i övergångszonen mellan bottensediment och 

havsvatten. Detta beror på ett optimalt förhållande mellan god syrediffusion ovan och 

försvårad syresättning nedan. 

 

Tillgänglighet av tankar / Antal utrymmen som kräver sanering 

Tillgänglighet av tankar bestäms av fartygskonstruktion och fartygets placering på botten 

efter förlisning. Vrakets läge beror främst på lutning av botten vid förlisningsplatsen, 

samt vilken typ av frakt fartyget var lastat med (Michel 2005:42). Vrak med kölen 

begravd i bottensediment medför ytterligare komplikationer där tillträde till tankar kräver 

flera håltagningar eller bortforsling av sediment runt vraket. 

 

Vrakets konstruktion avseende tankarrangemang, rördesign och eventuellt dubbelskrov 

inverkar på komplexitet. Tillsammans med vrakets läge på botten och grad av korrosion 

bestäms tillvägagångssätt för inträde i tank. 
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För vrak som utsatts för kort period av korrosion kan befintliga rörsystem användas för 

inträde i tankar. Förfarandet underlättar framförallt sanering av tankar som inte är i direkt 

anslutning till skrovet, eller där tank är begravd i sediment. 

 

Vid äldre vrak, eller där sanering avser last och bunkertankar sker vanligen håltagning av 

skrov för installation av rörfläns eller kran till tanken. Användning Hot – tap/Cold – tap 

metoderna är det vanligaste förfarandet som utvecklats för undervattensanvändning 

(Otter 2011). Utrustningen finns anpassad för såväl ROV som dykare, där den senare 

använder lättviktsutrustning, som enkelt manövreras på egen hand. Varje tanksanering 

kräver flera håltagningar och fläns installationer för att montera pump, förse matarvatten, 

samt vid behov installera värmeslingor (Michel et al 2005:45) 

 

Sikt/Bottensediment 

Rådande sikt på botten vid vrakplatsen inverkar negativt på bottenarbetet oavsett vilken 

saneringsmetod som används. Grad av turbiditet är beroende av undervattensströmmar, 

vågpulser och bottensediment. Vågpulser inverkar endast vid djup grundare än 150 

meter, där vågor resulterar i pulser som färdas mot botten och orsakar strömmar. Vid 

ofördelaktiga förhållande krävs bara undervattensströmmar av 2-3 cm/s för att 

resuspendera bottensediment och orsaka turbiditet (Hassellöv 2007:). Det som avgör 

undervattensströmmars påverkan av sikten är partikelstorlekarna av rådande 

bottensediment, där mindre partiklar orsakar ökad turbiditet vid likartade förutsättningar. 

 

Bottensediment kan delas in i fyra kategorier: 

- Sten, bergarter partikelstorlek över 10 mm 

- Sand  partikelstorlek över 0,1 mm 

- Silt  partikelstorlek mellan 0,01 – 0,1 mm 

- Gyttjeartat sediment partikelstorlek under 0,01 mm 

 

Vid större djup förekommer vanligtvis mjuka bottensediment med liten partikelstorlek. 

Det resulterar i att undervattensströmmar i sådana förhållande får stor inverkan på sikten. 

Vid stora djup brukar dock undervattensströmmar vara begränsade (Sender 2011:39) 

vilket resulterar i att turbiditeten vanligtvis är som störst ned till djup av 300 meter.  
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Transport av utrustning och personal till vrakplatsen 

Transport avser tid och kostnad associerad med framskaffande av support fartyg, 

arbetsplattform, personal och utrustning till och från saneringsplatsen. 

 

Lokalisering av vraket samt djup och väderförhållande påverkar i stor grad hur 

omfattande transporten blir. Ökad komplexitet av sanering medför större och mer 

avancerat utrustningsbehov vilket inverkar på omfattning av transport, då användning av 

lokala marina kapaciteter begränsas. 

 

För vrak i befolkade kustnära områden reduceras vanligtvis kostnad för transport vid 

sanering. Undantag sker dock om saneringsarbete stör djurliv eller kommersiell trafik 

under viss årstid, vilket kan resultera i att transport till vrakplats får ske upprepade gånger 

vid omfattande arbete. 

 

Länder som USA sanerar frivilligt vrak från egna fartyg vilket härstammar från 

krigstider. Även om vraken ligger inom andra länders territorium tas det egna ansvaret, 

då de läcker ut olja i känsliga områden (Larsson 2011:25). Vid dessa tillfällen används 

ofta saneringsbolag som ägs av det sanerade landet eller nationell kustbevakning/flotta. 

Sanering av nämnd typ resulterar ofta i höga transportkostnader då närmsta tillgängliga 

resurser inte används. 
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Empiri från saneringsoperationer som studien baseras på 

 

 

 

Fartyg Prestige SS Jacob 

Luckenbach 

USS  

Mississinewa 

Blücher T/V Erika 

Metod ROV Mättnads 

dykning 

Dykning, luft 

från ytan 

Mättnad 

dykning 

Mättnad dykning 

Djup (meter) 3850 56 38 90                       114-120 

Temperatur  3  26  5-7 

Viskositet vid 

rådande temp. 

150.000 cst 5° 

C 

200.000 cst 6°C Diesel, lättare 

olja 

Brunkolstjära 40.000 cst 5°C 

Skick Ytlig rost 

Kraftig 

konstruktions 

skada. 

Rostiga ventiler 

som resulterat i 

att olja finns i 

lastutrymmen 

Fartyg i två delar 

i direkt 

anslutning till 

varandra 

Hårt ansatt av 

rost, riskerar 

gå i två delar 

vid skadan 

Kraftig ursprunglig 

konstruktionsskada 

Sanerade tankar 12 26  16 133 9 Lasttankar  

2 sloptankar 

Typ av fartyg Tanker Lastfartyg Militär tanker Krigsfartyg Tankfartyg 

Typ av 

arbetsplattform 

 120 x 30 meter 

stor 

arbets/boende 

pråm med olje 

last tankar.  

Sex punkts 

ankringsystem 

Tankpråmar, 

ankrades genom 

ett 

4 – punkts 

ankringssystem. 

   

 

Bottensediment Mjuk  Korall, hård 

botten 

Sten, klippor Sand, sten, klippor 

Tillgänglighet av 

Tankar 

 Komplicerad, 

olja i skrovet 

Enkel, håltagning 

genom kölen 

Relativt enkelt, 

kölen upp 

 

 

Lokalisering – 

distans till kust 

27 mil utanför 

Spaniens kust 

27 Km utanför 

San Fransiscos 

kust 

Ulithi Lagoon,  

Micronesien 

4 km från 

närmsta ö         

Oslo fjorden 

1 km till land 

7 mil utanför 

Calais(Frankrike)  

Väderförhållande 

vidsanering 

Växlande Ogynnsamt Bra Bra Storm 

Strömmar vid 

botten 

svaga Starka, växlande Svaga Svaga Starka 

Sikt  Dålig Bra Bra  

Volym sanerad 

olja 

13600 ton 350 ton 6000 ton 1000 ton 1200 ton 

Antal 

saneringsdagar 

165 123   80st 

Kostnad per 

sanerat ton (Kr) 

140 000 kr 383 000 kr 5000 kr 90 000kr 200 000 kr 

Total kostnad 

(miljoner kronor) 

850  140 30 90 600 
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Prestige 

Prestige var ett 26 år gammalt enkelskrovigt tankfartyg som förliste 2002. Vid sanering 

som påbörjades 2004 använde man Hot – tap skärverktyg för att göra 70 cm i diameter 

stora hål i skrovet. Oljan i de håltagna tankarna flöt sedan in i en 350 m³ aluminiumtank 

som placerats ovanför aktuell tank. Då aluminiumtanken lastats, transporterades den 

sanerade oljan till 50 meter under vattenytan, varifrån oljan pumpades till tankfartyg. 

Oljemängd i tanken fastställdes genom tillämpning av detekterverktyg anpassat för ROV 

(Michel et al 2005:47-49) 

 

SS Jacob Luckenbach 

SS Jacob Luckenbach var ett kylfartyg med dubbelbotten konstruktion, som förliste efter 

kollision 1953. Saneringen som påbörjades 2002 var ytterst komplex då oljan läckt ut 

från tankar till övriga lastutrymmen i vraket. Aktuell olja var av extremt hög viskositet 

och krävde värmning till över 78 °C för att uppnå godtagbart flöde till skruvpumpens 

sugsida. För håltagning av tankar och efterföljande installation av värmeslingor användes 

hot – tap utrustning (Moffatt, C., Beaver,T, & Snyder, B. 2003: 999-1011) 

 

USS Mississinewa 

1944 sjönk militärtankern USS Mississinewa till följd av torpedering. Sanering av vraket 

började 2002, där håltagning av tanken genomfördes med en modifierad lättviktstyp av 

hot – tap. Skärverktyget manövrerades enkelt av dykare, vilket reulterade i reducerad 

riggningstid. Pumpning av oljan genomfördes av centrifugalpumpar med flödet 1-2 ton / 

minut, där ingen typ av viskositetssänkning krävdes (Walker, B. & Evans, S. 2003) 

 

Blücher 

Blücher sjönk 1940 efter att träffats av torped, vilket ledde till kraftiga efterföljande 

skrovskador. Stort antal tankar resulterade i omfattande arbete vid lokalisering och 

fastställande av oljenivå. För minskning av tidsåtgång användes ultraljuds 

detektorinstrument för att säkerställa rätt geografisk plats för håltagning genom borrning. 

Saneringen försvårades genom att vraket innehåll 700 ton sprängmedel, vilket resulterade 
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i att tankarna närmast ammunitionsförrådet ej sanerades (Survey report 2002/67-04 

Blücher av Kystverket.no). 

T/V Erika 

Tankfartyget Erika förliste utanför Frankrikes kust 1999. Förlisningen orsakades av 

allvarlig korrosion på invändig konstruktion, vilket resulterade i att fartyget bröts på 

mitten. Efter förlisning placerade sig för och akter med 4 km distans från varandra. Den 

stora mängd återstående olja i vraket resulterade i att saneringsförberedelser påbörjades i 

direkt anslutning till förlisning. Stort avstånd mellan vrakdelar och krav om skyndsam 

sanering gjorde att operationen delades upp i två separata aktioner med stora kostnader 

som följd. Viskositetssänkning av den hög viskösa oljan, före pumpning, gjordes genom 

blandning med lättare olja (Bocquillon, G., Bouguir, L. & Guyonnet, P. 2001:729-735). 

 

Resultat 

Kalkyleringsmodell 

 

Modellen bygger på en kategorisering i fem steg utifrån svårighetsgrad. De två 

huvudfaktorerna djup och väderförhållande påverkar till vilken kategori saneringen kan 

klassas (Carlsson 2011). För huvudfaktorn väderförhållande gäller såväl yttillstånd som 

undervattenströmmar. Delfaktorn i väderförhållande med högst svårighetsgrad 

bestämmer huvudfaktorns kategorisering. Påverkansfaktorerna i modellen bestämmer var 

i kostnadsintervallen priset kommer hamna i respektive kategori, tabell 2.  

 

Tabell 1 

 

Svårighetsgrad Ett Två Tre Fyra Fem 

Kostnadsintervall (Mkr) 7 - 20 15 - 35 30 - 140 120 - 300 250 - 700 

Djup (meter) 0 - 20 20 - 50 50 - 200 200 - 350 350 - 3000 

Väderförhållande vid ytan 0–5 m/s 5-15 m/s 15–25 m/s 25 - 35 m/s 35-    m/s 

Undervattensströmmar (m/s) 0-0.05 0.05 - 0.1 0.1 - 0.5 0.5 - 2.0 2.0 -  

 

Betydelse av påverkansfaktorerna för kostnadsintervallet är ett resultat av svårighetsgrad 

men även att flera faktorer påverkar varandra, figur 1. Faktumet att påverkansfaktorerna 
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inverkar på varandra, kan leda till reducerad eller ökad effekt på kostnadsintervallen 

(Carlsson 2011). 

 

  

 

Figur 1 

Anm. Variabel Sikt påverkas också av undervattensströmmar. 

Anm. Variabel Transport av saneringsutrustning påverkas även av huvudfaktorerna djup och väderförhållande.  

 

 

Påverkansfaktorerna viskositet, skick, antal tankar och tillgänglighet av tankar/placering 

på botten betydelse för kostnadsintervallen är beroende av svårighetsgrad på den enskilda 

påverkansfaktorn samt vilken svårighetsgrad de övriga tre har. Om enbart en av fyra 

påverkansfaktorer har tredje kategori svårighetsgrad medan övriga har första kategori 

svårighetsgrad blir betydelsen för kostnadsintervallen av påverkansfaktorn med tredje 

kategoris svårighetsgrad reducerad (Kamsteg  2011). Om samtliga ovan nämnda 

påverkansfaktorer har tredje kategori svårighetsgrad ökar däremot deras enskilda 

betydelse för kostnadsintervallet. Starka undervattensströmmar och svår vrakplacering 

leder till ökad betydelse för bottensediment i kostnadsintervallet.  

Transport av saneringsutrustning och personal påverkas av såväl huvudfaktorerna som 

påverkansfaktorerna. Den geografiska placeringen av vraket samt komplexiteten av 

Transport av 

saneringsutr. 

och personal 

Antal tankar 

Tillgänglighet 

tank / placering 

på botten 

Sikt 

Typ av 

bottensediment 
Betydelse för 

kostnads-

intervallen 

Viskositet 

Skick 
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sanering är det som styr hur omfattande transport av personal och saneringsutrustning till 

vrakplatsen kommer att bli. 

 

Tabell 2 

 

Kostnadsintervallen Lätt Medel Svår 

Viskositet rådande vid 

botten temp 

Under   1000 cSt 1000 – 40000 cSt 40000 cSt 

Antal tankar Under 15 15 - 40 Över 40 

Tillgänglighet av tankar 

/ placering på botten 

Aktuella tankar i 

anslutning till skrov. 

Kölen upp, stadigt 

bottenförhållande. 

De flesta tankar 

formade efter 

skrovet. Sb eller bb 

sida upp. Vrak delvis 

begravd i 

bottensediment. 

Svårtillgängliga 

tankar. Kölen  ned, 

och begravd i 

bottensediment. 

Ostadigt 

bottenförhållande. 

Sikt 

 

Klar Grumlig Svårorienterlig 

Typ av bottensediment 

 

Sten, Berg Sand, Silt Gyttja 

Skick på vrak 

 

Mild 

konstruktionsskada. 

Nyligen förlist 

fartyg, ej i riskzon 

för 

konstruktionskollaps. 

Begränsad 

skrovkorrosion. 

Stor 

konstruktionsskada, 

vraket dock i en del. 

Saneringsoperation 

ej påbörjad i 

anslutning till 

förlisning, liten risk 

för 

konstruktionskollaps. 

Relativt stor 

återstående 

skrovgodstjocklek.  

Vrak knäckt i flera 

delar som resultat av 

konstruktionsskada. 

Stor risk för 

konstruktionskollaps 

då liten återstående 

skrovstyrka kvarstår 

p.g.a. korrosion. 

Transport av personal / 

saneringsutrustning 

Lokal Regional Avlägsen 
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Översiktsmodell för saneringskostnader 

 

 

   Figur 2 

 

Arbetsplattform 

Saneringsmetod  

Svårighets 

grad 4 

Svårighets 

grad 3 

Svårighets 

grad 2 

Svårighets 

grad 1 

Bestämning av kostnadsintervallen inom vald svårighetsgrad genom tillämpning av variabler.  

Antal tankar  

Viskositet Viskositet Viskositet 

Skick på 

vrak 

Viskositet 

Sikt 

Väderförhållande 

Djupförhållande 

Typ av botten- 

sediment 

Antal tankar  

Skick på 

vrak 

Typ av botten- 

sediment 

Antal tankar  

Skick på 

vrak 

Antal tankar  

Skick på 

vrak 

Typ av botten- 

sediment 

Sikt 

Transport av 

personal, utr. 

Sikt Sikt 

Svårighets 

grad 5 

Viskositet 

Antal tankar 

Skick på vrak 

Typ av botten- 

sediment 

Transport av 

personal, utr.  

Tillgänglighet 

av tankar 

Tillgänglighet

av tankar 

Tillgänglighet 

av tankar 

Sikt 

Tillgänglighet 

av tankar 

Tillgänglighet 

av tankar 

Transport av 

personal, utr. 

Transport av 

personal, utr. 

Typ av botten- 

sediment 

Transport av 

personal, utr. 
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Svårighetsgrad ett 

- Undervattensströmmar påverkar sikten endast vid porösa bottensediment. 

- Sanering sker med tuber eller lufttillförsel via ytan. 

- Arbetsplattformen är förtöjd genom grundankringssystem 

- Djupförhållandet gör att vraket kan påverkas av vågpulser som begraver vraket och 

försämrar sikten vid vissa typer av bottensediment. 

- Kostnadsintervallet på endast 13 miljoner visar att påverkansfaktorerna får begränsad 

effekt på totalkostnaden. Djupförhållande som tillåter utsträckt bottenarbetstid gör att 

påverkansfaktorerna som inverkar på omfattningen av bottenarbetstid får begränsad 

betydelse på kostnadsintervallet. 

- Påverkansfaktorn transport av personal och utrustning har beroende på svårighetsgrad 

störst inverkan på kostnadsintervallet. 

- Pumpning av oljan till ytan sker med centrifugalpump eller förträngningspump 

beroende på viskositet. 

- Totalkostnad för sanering hålls nere genom att samtliga saneringsbolag klarar dessa 

djup och väderförhållande vilket ökar konkurrensen och får kostnaden att reduceras. 

- Stor tillförlitligheten av en beräknad slutkostnad genom att osäkerhetsmomenten är få 

och saneringen kräver inga innovativa lösningar eller utveckling av nya tekniker. 

 

Svårighetsgrad två 

- Viss betydelse av vrakets placering i huvudfaktorernas intervall 

- Undervattensströmmars inverkan på påverkansfaktorn sikt ökar. 

- Sanering sker genom dykning med tuber eller där lufttillförsel sker från ytan. 

Omfattande undervattensarbete kan kräva bland – gas dykning för att förlänga 

arbetstiden på botten. 

- Arbetsplattform påverkas av hydrodynamiska krafter. 

- Förtöjning av arbetsplattform sker genom 4 – punkts grundankringssystem. 

- Analys av ankringskrafter behövs för fastställande av lämpliga vajrar, ankare och 

däcksväxlar. 

- Ökat djupförhållande reducerar vågpulsernas effekt på vraket och den omgivande 

botten (jmf svårighetsgrad 1). 
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- Kostnadsintervallet på 20 miljoner visar att påverkansfaktorerna får ökad effekt på 

totalkostnaden. Ökat djupförhållande som medför reducerad bottenarbetstid gör att 

påverkansfaktorerna som inverkar på omfattningen av bottenarbetstid får ökad 

betydelse för kostnadsintervallet (jmf svårighetsgrad 1). 

- Påverkansfaktorn transport av personal och utrustning får reducerad inverkan på 

totalkostnaden (jmf svårighetsgrad 1). 

- Pumpning av oljan till ytan sker med centrifugalpump eller förträngningspump 

beroende på viskositet. 

- Väderväxlingar är av storleksordning att de kan resultera i stand – by dagar. 

- Totalkostnad för sanering begränsas genom tillgång av flera saneringsföretag som är 

utrustade och kompetenta för rådande väderförhållande i kategori 2. Tillgången på 

saneringsföretag reducerar saneringskostnad samtidigt som påverkansfaktorn 

transport av personal och utrustning begränsas vid användning av lokala företag. 

- Tillförlitligheten av en beräknad slutkostnad stor genom att osäkerhetsmomenten är få 

och saneringen kräver inga innovativa lösningar eller utveckling av nya tekniker. 

 

Svårighetsgrad tre 

- Ökat intervall i huvudfaktorerna leder till ökad betydelse för vrakets placering i 

intervallet (jmf svårighetsgrad 1,2). 

- Ökad storleksordning på undervattensströmmar leder till försämrad sikt och ökad 

påverkan vid bottenarbete. 

- Vrakets placering i djupintervallet samt typ av saneringsföretag bestämmer 

saneringsmetod. Lättare uppgifter kan genomföras med bland – gas dykning medan 

komplicerade och omfattande bottenarbete sker med mättnad dykning eller ROV. 

- Arbetsplattform utsätts för stora hydrodynamiska krafter (jmf svårighetsgrad 1,2) 

- Val av arbetsplattform bestäms efter analys av teknisk data rörande arbetsplattform 

samt utvärdering av vilka dynamiska krafter den utsätts för. 

- Saneringsmetod påverkar valet av arbetsplattform då mättnad dykning eller ROV 

kräver större utrustningsbehov. 

- Förtöjning av arbetsplattform sker genom 6 – punkts grundankringssystem. Vid 

placering av vrak i övre delen av djupintervallet krävs dynamiskt ankringssystem. 
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- Påverkansfaktorerna styr kostnadsintervallet på 110 miljoner. Djupförhållandet vid 

vrakplatsen resulterar i ökad komplexitet om påverkansfaktorerna är av andra eller 

tredje gradens svårighet. 

- Påverkansfaktorn transport av personal och utrustning får reducerad inverkan på 

totalkostnaden. 

- Pumpning av oljan till ytan kräver att uppfordringshöjden delas upp med flera steg 

vid användning av centrifugalpump. Olja med hög viskositet pumpas med 

förträngningspump. 

- Ökad risk för väderpikar som leder till stand-by dagar (jmf svårighetsgrad 1,2) 

- Totalkostnaden ökar då saneringen kräver kompetens och utrustning för sanering 

genom mättnad dykning eller ROV. 

- Minskad tillförlitlighet av en beräknad totalkostnad då påverkansfaktorn 

väderförhållande får större påverkan på kostnadsintervallet (jmf svårighetsgrad 1,2). 

 

Svårighetsgrad fyra 

- Ökat intervall i huvudfaktorerna leder till ökad betydelse för vrakets placering i 

intervallet (jmf svårighetsgrad1-3). 

- Undervattensströmmar i storleksordning som påverkar både sikt och försvårar 

bottenarbete. 

- Sanering sker uteslutande genom mättnad dykning eller ROV. 

- Kräver analys av vilka hydrodynamiska krafter arbetsplattformen utsätts för. 

- Användning av dynamiskt förtöjningssystem för arbetsplattform. 

- Arbetsplattform med dockningsmöjligheter för ROV eller utrustning för mättnad 

dykning. 

- Svårighetsgrad av påverkansfaktorerna får stor inverkan på det 180 miljoner stora 

kostnadsintervallet. 

- Pumpning av oljan sker uteslutande genom olika typer av förträngningspumpar. 

- Ökad risk för stand – by dagar pga väderväxlingar och väderpikar (jmf svårighetsgrad 

2,3). 

- Ökad totalkostnad till följd av utökat utrustningsbehov där personal med 

specialkompetens krävs. 
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- Tillförlitligheten reduceras till följd av ökad risk för komplikationer i samband med 

att svårighetsgrad för sanering ökar (jmf svårighetsgrad 1-3). 

 

Svårighetsgrad fem 

- Då kategori fem omfattar i princip samtliga aktuella saneringar som inte 

kategoriserats i svårighetsgrad 1 – 4 får vrakets placering i huvudfaktorernas intervall 

stor betydelse. 

- Undervattensströmmars storlek inverkar på sikt även vid bottensediment av fastare 

karaktär. Storlek på strömmar resulterar i behov av kraftfulla ROV. 

- Sanering sker uteslutande med hjälp av ROV. Vid saneringar av denna karaktär kan 

det krävas flera ROV som arbetar parallellt då då alla arbeten måste ske genom ROV, 

även komplicerade arbeten vid botten. 

- Stora hydrodynamiska krafter kräver genomgående analys för val av rätt dynamiskt 

förtöjningssystem. 

- Val av arbetsplattform sker efter vilka dynamiska krafter den förväntas utsättas för, 

samt måste vara anpassad för ROV. 

- För vrak placerat i den högre delen av huvudfaktorernas intervall får 

påverkansfaktorer av andra och tredje gradens svårighet enorm betydelse för 

kostnadsintervallet på 550 miljoner. Svårighetsgrad av faktorn Transport av personal 

och utrustning får däremot ringa betydelse för totalkostnad. 

- Pumpning av oljan till ytan sker uteslutande med hjälp av specialbyggda 

förträngningspumpar. 

- Väderväxlingar med betydande väderpikar resulterar ofta i flertalet stand – by dagar 

(jmf sanering av lättare svårighetsgrad). 

- Totalkostnad för sanering blir hög genom att saneringar av svårighetsgrad 5 är 

ovanliga. Saneringsmetod gör att komplicerade arbeten ökar tidsåtgång där allt 

saneringsarbete måste ske genom ROV. Sanering kräver special kompetens och 

utrustning vilket ökar totalkostnaden. 

- Tillförlitligheten av en beräknad totalkostnad är låg. Risk för flera stand – by dagar 

till följd av väderväxlingar. Användning av ej tidigare beprövad utrustning samt stor 

inverkan av påverkansfaktorer. 
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Tillämpning av kalkyleringsmodellen på S/S Skyttern 

 

S/S Skyttern byggdes 1899 som oceangångare under namnet S/S Suevic. Fartyget 

inkallades av Storbritannien under första och andra världskriget för transport av trupper 

och material (Lindström 2006:10). Efter försäljningen 1928 byggdes fartyget om till 

Valkokare S/S Skyttern med dödvikt på 12 501 ton. 1942 gjordes sista färden då hon 

skulle nå de allierade i England, men slutade med att bli beskjuten av tyska krigsfartyg 

och sedermera sänkt genom sprängning av den egna kaptenen, då han inte ville att S/S 

Skyttern skulle hamna i tyskarnas besittning (Hassellöv 2007:27). 

   

Vraket efter S/S Skyttern ligger 5 sjömil utanför Måseskär på 74 meters djup. Vraket 

ligger på babord sida med styrbord vågrätt mot ytan och endast nedgrävt någon meter i 

bottensedimentet. S/S Skyttern har periodvis under 2000 – talet läckt olja, av låg 

viskositet från sönderrostade fogar. Filmning utförd av ROV visar att läckaget 

härstammar från fyra fogar på styrbord sida och i storleksordningen 5 – 100 liter/dygn 

(Kustbevakningen). 

 

Det finns flera påverkansfaktorer som är osäkra i fallet med S/S Skyttern. Då någon 

vrakinspektion ej genomförts saknas betydelsefull data för kategorisering av 

påverkansfaktorerna. Oljans viskositet och antal tankar som kräver sanering är i nuläget 

ej svårighetsgradsbestämda och vid tillämpning av S/S Skyttern i kalkyleringsmodellen 

måste en deduktiv ansats (Bryman 1997:24-25) antas baserade på tidigare analyser av 

befintlig data. 

 

Vid tillämpning av kalkyleringsmodellen på S/S Skyttern antas att kvarvarande olja är av 

samma viskositet som oljan kustbevakningen tidigare analyserat och som bevisligen 

härstammat från vraket. Antal tankar som kräver sanering baseras på att samtliga tankar 

innehåller olja och att ingen olja läckt ut till övriga områden i vraket. 
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Tabell 3 

 

Fartyg S/S Skyttern Svårighetsgrad Påverkansfaktorer 

Djup (meter)  74 Kategori 3  

Väderförhållande vid ytan  10 – 15 m/s Kategori 2  

Undervattensströmmar 10 – 17 cm/s Kategori 3  

Viskositet Låg  Lätt 

Antal tankar Över 40 st  Svår 

Skick på vrak Svår korrosion  Svår 

Tillgänglighet tankar Relativt enkel  Medel 

Sikt God  Lätt 

Typ av bottensediment Glacial lera  Lätt 

Volym olja i vraket (m) Uppskattad 6000  ----- 

Transport personal/utrustning Regional  Lätt 

 

Huvudfaktorerna av den aktuella saneringen placerar sig i kategori 3, tabell 3. 

Väderförhållande grundas på medelvärde över en fem års period (SMHI) där 

förekommande väderlekspikar är relativt ovanligt vilket borde resultera i få stand – by 

dagar. Huvudfaktorernas placering i svårighetsgrad tre ligger i den lägre delen av 

intervallen baserat på inhämtad data. Det faktum indikerar att totalkostnaden oberoende 

av påverkansfaktorer ej bör hamna i den yttersta toppen av kostnadsintervallet i 

svårighetsgrad tre. 

 

Genom att studera riktlinjerna för sanering i svårighetsgrad tre får man fram vilken typ av 

saneringsmetod och arbetsplattform som är lämplig för den aktuella saneringen. 

 

Vraket efter S/S Skyttern innehåller flera tankar som ursprungligen använts till ballast 

och bunker. Sanering av tankar kräver håltagning som oberoende av metod ökar 

tidsåtgången vid vrak med många tankar. Att det aktuella vraket har över 40 stycken 

tankar som kräver sanering resulterar i att påverkansfaktorn för tredje gradens svårighet. 
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Dåligt skick av vraket ökar svårighetsgrad för sanering och inverkar därmed på 

tidsåtgång. Skälet att tidsåtgången vid det aktuella vraket ökar är svårigheter med 

håltagning av tankar, samt följande installation av tömningsflänsar. Vrakets skick överlag 

samt att det redan läcker olja från fyra svetsfogar på styrbord sida resulterar i att 

påverkansfaktorn får tredje kategori svårighetsgrad. 

 

Oljans viskositet får stor betydelse på totalkostnaden vid den aktuella saneringen då 

påverkansfaktorerna skick och antal tankar är av tredje kategori svårighetsgrad. Genom 

att viskositeten på oljan tillåter pumpning till ytan utan viskositetssänkning begränsas 

nämnda påverkansfaktors betydelse för kostnadsintervallet. 

 

Påverkansfaktorerna typ av bottensediment och sikt är av första kategori svårighetsgrad 

då de ej har stor inverkan på kostnadsintervallet. Det grundas på relativt stabilt 

förhållande vid saneringsplatsen där vraket ej är begravt i sediment och där god sikt råder 

trots moderata undervattensströmmar. 

 

Vrakets placering på botten och det faktum att det bara marginellt ligger begravt i 

bottensediment medför enklare tanktillträde. Risk för komplikationer i samband med 

tömning av babords tankar gör dock att svårighetsgrad bestäms till medel. 

 

Genom vrakets geografiska placering där flera saneringsföretag är verksamma blir 

kostnad för transport av utrustning av personal reducerad. Att saneringen kan genomföras 

med olika saneringsmetoder bidrar också till ökad andel företag som kan delta i 

anbudsgivning.  

 

Vid utgångspunkt att antagande stämmer och saneringen omfattar över 40 tankar där 

oljan inte kräver viskositetssänkning före pumpning, hamnar totalkostnad i intervallet 68 

– 98 miljoner. Siffran 68 – 98 miljoner fås genom att applicera data från tabell 3 till 

kalkyleringsmodellen. Värdena för huvudfaktorerna i tabell 3 av den aktuella saneringen 

placerar sig i nedre 1/3 – delen av intervallet för svårigetsgrad tre. Genom att två av sju 

påverkansfaktorer fått tredje gradens svårighet fastställd samt påverkansfaktorn 
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tillgänglighet tankar fått andra gradens svårighet ökar dock totalkostnaden med 28% ( 2/7 

– delar) + 7%  (1/14 – del) inom svårighetsgrad 3.   

 Svårighetsgrad 3 = 30 -140 miljoner 

 Nedre 1/3 – del av svårighetsgrad 3 = 30 – 67 miljoner (0.33 * 110)  

 Lägsta totalkostnad = 30 + ((0.28 + 0.07) * 110) = 68.5 miljoner 

 Högsta totalkostnad = 76 + ((0.28 + 0.07) * 64) = 98.5 miljoner 

 

 

 

Diskussion 

Syftet med studien är att utveckla en kalkyleringsmodell som framhåller riktlinjer för 

vilka faktorer som inverkar på totalkostnad för oljesanering av fartygsvrak. Modellen 

skall inte fungera som ett renodlat räkneverktyg, utan granska och påvisa vilka variabler 

som huvudsakligen inverkar och vilka slutsatser man kan dra inför en aktuell 

vrakinspektion genom att få tillgång till data rörande variabler som är viktiga i 

planeringen av saneringen. Modellen är uppbyggd kring litteraturstudier och empiri av 

fem fartyg, där 18 variabler för varje fartyg fastställt, vilket sedan sammanställts i ett 

diagram. Modellen innehåller fem kostnadskategorier där två huvudfaktorer samt sju 

övriga faktorer bestämmer totalkostnad för sanering. 

Utifrån de fastställda variablerna har sedan fartygen kunnat kontrolleras att de passar in i 

modellen och logiska förklaringar dragits till varför en sanering blivit dyrare eller 

billigare i förhållande till tänkt kostnad. 

 

Resultatet av studien visar att djup och väderförhållande är faktorer som styr 

kostnadskategorisering av en vraksanering. Övriga faktorer inverkar också på 

totalkostnaden men bara inom vald kategori. Problemet är att kostnadsvariabiliteten i 

varje kostnadskategori är stor och flera faktorer som inverkar på kostnadsvariabiliteten är 

initialt svåra att fastställa, vilket ses av flera komplikationer för gjorda saneringar. I likhet 

med tidigare forskning dras slutsatsen att volym sanerad olja påverkar ytterst lite på 

kostnaden, något som styrks av data från vraksaneringar av de i 

kostnadskalkyleringsmodellen inkluderade saneringsoperationerna.  
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I ett inledande skede var förväntningarna att volym och viskositet på den sanerade oljan 

var huvud kriterier för vad som påverkade kostnad av sanering men efter granskning av 

gjorda saneringar konstateras att så inte är fallet och att viskositeten blir en faktor istället 

för huvudfaktor som djup och väderförhållande när en sanering skall 

kostnadskategoriseras. En faktor som jag inte trodde inverkade var undervattensströmmar 

men granskning av data visar att det är orsak till att många stand-by dagar, för 

saneringsoperationer. 

Den teoretiska prövningen av kalkyleringsmodellen på S/S Skyttern visar på att 

kostnadsvariabiliteten blir stor då tillgång av betydelsefulla faktorer ej finns tillgängliga. 

Om data varit tillgänglig avseende antal tankar innehållande olja, samt vilken viskositet 

oljan bestod av, kunde en mer tillförlitlig totalkostnad ha kalkylerats. Vid utgångspunkt 

att antaganden stämmer och fastställda faktorer är riktiga, kan dock en ungefärlig 

totalkostnad beräknas. Kalkylen baseras på känd och antagen data, samt erfarenhet av 

tidigare gjorda saneringar i Norden. Våra grannländer har med goda resultat genomfört 

saneringar av vrak som härstammat från 40-talet. Vraken har haft liknande yttre 

förhållanden som S/S Skyttern och resulterat i kostnader runt 80-100 miljoner. Sanering 

av S/S Skyttern krävde dock en grundligt utförd vrakinspektion. 

 

Svagheter 

Svagheterna med studien är ett begränsat urval av tillgängligt material som finns att 

tillgå. Det är omöjligt att inhämta specificerade kostnadsräkningar då saneringar 

genomförts efter budgivning där försäkringsbolag eller berörd kommun inte lämnar ut 

prospekt annat än slutnota för sanering. Litteratur inriktade på kostnader associerade med 

undervattens saneringar finns ej att tillgå utan studien bygger till stora delar på 

information från enskilda vinstdrivande företag med intresse inom saneringsbranschen. 

Då studien enbart bygger på en empirisk undersökning av fem gjorda saneringar där 

många variabler skiljer mellan vraken är tillförlitligheten osäker vid tolkning av vissa 

resultat. 
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Styrkor 

Det finns inte någon offentlig kostnadskalkyleringsmodell över vraksaneringar gjord 

tidigare. Studien resulterar i en förståelse för vad som påverkar kostnaden och en 

sammanställning av riktlinjer för vad som påverkar totalkostnad. Sättet modellen är 

uppbyggd öppnar för vidareutveckling där den utökas med flera faktorer och 

kostnadskategorier. Modellen kan appliceras på alla typer av fartyg då saneringen avser 

olja. Fartygstyp och därmed antal tankar som skall saneras blir därav en faktor i 

modellen. 

 

 

Praktiska användningsområde 

Modellen fungerar som en sammanställning av vilka variabler som påverkar utgången av 

en totalkostnad gällande en aktuell vraksanering. Berörda kommuner kan använda 

modellen för att få en uppfattning av vilka kostnader en sanering kan resultera i utan att 

kontakta saneringsföretag för att be de inkomma med kostnadsförslag. I sin nuvarande 

form lämpar sig kostnadskalkyleringsmodellen bäst till att få en överblick av kostnad i ett 

initialt skede. Om däremot kustbevakningen eller annan berörd myndighet hade fått ta del 

av gjorda saneringar i olika länder kunde en modell uppföras som fungerat som underlag 

vid fastställande av kostnader och typer av komplikationer som uppstått vid olika 

varianter av vraksaneringar. 

 

Förslag på framtida forskningar 

En vidareutveckling av modellen skulle medföra en god reliabilitet om data för ett 100-tal 

vraksaneringar inom varje kostnadskategori skulle impliceras i modellen. Med denna data 

följer också möjligheten att utöka antalet faktorer och kostnadskategorier för att enklare 

kunna placera en aktuell sanering inom en specifik kategori. Om ett internationellt 

register över gjorda vraksaneringar uppfördes av företag inom saneringsbranschen kunde 

länder med aktuella vraksaneringar och lokala företag ta del av informationen och enklare 

undvika fallgropar. 
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Bilaga 1 

 
Intervjufrågor 

 
Vilka olika sorters arbetsplattformar använder företaget sig av vid vraksaneringar? 

 

Vilka är de största fördelarna vid mättnad dykning? 

 

Hur stor vikt läggs vid väderpåverkan innan planerad sanering? 

 

Hur långt tillbaka går man i väderstatistiken för att bedöma vädret vid en vrakplats? 

 

Går det att beräkna tidsåtgång för uppvärmning av tank vid vraksanering om data för 

geometri och viskositet finns? 

 

Vilka pumptyper är vanligast förekommande när olja pumpas från vraket? 

 

Är det möjligt att med rimlig säkerhet beräkna totalkostnad och tidsåtgång för sanering 

om inte alla faktorer är svårighetsgradsbestämda? 

 

Vilka faktorer förutom väderförhållande och djup inverkar på svårighetsgrad av 

vraksanering? 

 

Vilka faktorer, både vrakets och yttre omständigheter, inverkar på varandra vid en aktuell 

sanering? 

 

 


