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Abstrakt  

Detta arbete avhandlar de utmaningar som är förknippade med hanteringen av skrubberavfall i 

Karlshamns hamn och hur olika branschparter gör för att tillmötesgå detta behov. De främsta 

utmaningarna har varit andelen fartyg med skrubber, mängden genererat avfall och avfallets 

karakteristik. Dessa beståndsdelar har varit avgörande att utröna för arbetets syfte. Dessa faktorer 

har utretts genom beräkningar baserade på ledande aktörers skrubberanalyser och uppskattad 

mängd fartyg med skrubber genom att undersöka AIS-data för Karlshamns hamn. För att 

fastställa mängden skrubberavfall har två scenarier ställts upp med olika mängd fartyg som 

representerar två möjliga fall. Det har visat sig att dessa två scenarier inte gör stor skillnad för 

hanteringen av detta avfall i hamn. Det har fastslagits att skrubberavfallet är ett farligt avfall och 

behöver omhändertas i hamn utan inblandning av andra avfallstyper. Mängden är sett till dagens 

avfallshantering relativt små och kan utan problem hanteras, detta även sett till ett framtida 

stigande behov av skrubbrar i trafik.  Förberedelser i svenska hamnar är utåt sett något 

knapphändiga, men det spås att en stigande efterfrågan på denna avfallsmottagning kommer 

möjliggöra en tydligare för denna typ av avfallshantering i svenska hamnar.  

Nyckelord: Skrubberavfall, SECA, svaveldirektivet, svavelreducering 
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Abstract 

This paper deals with challenges associated with handling scrubber waste in the port of 

Karlshamn and what various industry partners are doing to meet this growing demand. The main 

challenges have been the proportion of ships with scrubber, the amount of generated waste and 

waste characterisation. An understanding of these factors has been crucial in order to ascertain 

the aim of this study, which has been made with calculations based on leading manufacturer’s 

scrubber analyses and with an estimation of the quantity of ships with scrubber by examining 

AIS data from the Port of Karlshamn. In order to calculate the quantity of scrubber waste two 

different scenarios were established, which in turn produced two different outcomes. It has been 

shown that these two do not represent a significant effect for the waste handling in port. It has 

been established that the scrubber waste is hazardous waste and needs to be disposed in port 

without involvement of other types of waste. The amount of scrubber waste is relatively small 

compared to today’s waste handling in Swedish ports and can be managed with ease, this despite 

a potential rising demand for scrubbers in the future. 
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Definitioner och förkortningar 

EPA – Environmental Protection Agency  

EWC – European Waste Catalogue 

GISIS – Global Integrated Shipping Information System 

HaV – Havs- och vattenmyndigheten 

HFO – Heavy Fuel Oil (sv. Tjockolja)  

IMO – International Marine Organization 

LÅFF – Lagen om förorening av fartyg 

MARPOL – Marine Pollution 

Maskinstyrka – Ett mått på fartygets huvudmaskinsstyrka i kW om inget annat anges. 

MDO – Marine Diesel Oil (sv. Marin dieselolja)  

MEPC – Marine Environmental Protection Comittee 

MGO – Marin Gas Oil (sv. Marin gasolja) 

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

SECA – Sulphur Emission Control Area 

SJÖFS - Sjöfartsverket 

Sludge – Slabbrest från olja 

SOx – Svaveloxider 
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1 Inledning 

När det nya Svaveldirektivet trädde i kraft den 1:a januari 2015 kom den övre förbudsgränsen 

för svavelhalten i bränslen att regleras till 0,1 % i SECA-området som innefattar Nordsjön, 

Engelska kanalen och Östersjön. Detta medför en stor omställning för de etablerade aktörerna 

inom sjönäringen. Ett av sätten att möta de nya kraven är att rena avgaserna med den redan 

befästa skrubbertekniken. Det är ett sätt som har visat sig fungera men som inte är helt problem-

fritt. Ett problem med tekniken är att avgaserna som renas blir reducerade på svavelämnen men 

restprodukterna som blir kvar antingen i flytande eller fast form blir ett nytt avfall att hantera 

eller något som utan riktlinjer kan dumpas överbord. 

1.1 Problemdiskussion 

Skrubbertekniken är en lösning på de tuffare kraven som ställs i Svaveldirektivet. Då skrubber-

användningen ökar kommer också en av följderna bli att hamnanläggningarna runt om i SECA-

området kommer att beläggas med ett större krav på mottagningsapparaturen.  

 

Pudelns kärna i denna fråga är hur avfallet skall hanteras och i vilken grad det från skrubbern 

genererade avfallet kan beblandas med annat fartygsavfall som till exempel sludge, svart- och 

gråvatten eller länsvatten. I denna diskussion råder delade meningar kring frågan hur avfallet 

skall klassas och hur det kan transporteras. Problemet med mottagningen synliggörs i första hand 

i de större handelshamnar som ligger inom SECA och därmed samtliga svenska hamnar. En av 

dessa handelshamnar är Karlshamns hamn som med sitt läge och sin till skandinaviska mått mätt, 

stora hamnareal, med största sannolikhet kommer komma i kontakt med fartyg som har behov 

av att lämna ifrån sig skrubberavfall.  

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att identifiera eventuella svårigheter som är förknippade med ett inrättande 

av en mottagning avsett för skrubbergenererat avfall från fartyg i svenska hamnar med fokus på 

Karlshamns hamn. 

1.3 Frågeställningar 

För att kunna leva upp till den ändrade regeln 17.2 i MARPOL Annex VI i Karlshamn har 

följande frågor valt att ställas:  

 

 Vilka förberedelser finns för att hantera skrubberavfall i svenska hamnar? 

 Vilka hamntekniska svårigheter finns med avseende på skrubberavfall i Karlshamns 

hamn? 
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1.4 Avgränsningar 

Arbetets fokus ligger på svenska hamnar och Karlshamns hamn med dess 

skrubberavfallshantering då det troligtvis kommer att anlöpa minst ett fartyg med skrubber 

installerad varje dag. I nuläget finns ingen projektplan i Karlshamns hamn angående mottagandet 

av skrubbergenererat avfall. Arbetet avser att undersöka vilka problem och tekniker som finns 

för att hantera skrubberavfall. Andra SECA-områden än det i norra Europa kommer ej avhandlas 

i arbetet. 

 

1.5 Etik 

I de tillfrågade svenska hamnarna är den tekniska chefen eller miljöchefen vanligen ansvarig för 

mottagningsapparaturen i hamn. Dessa svarar ej i person utan företräder hamnen. Samtliga 

kontakter upptogs genom en rundringning utan inspelningsutrustning. Övriga personer som 

intervjuats eller kontaktats via telefon eller e-post företräder i regel sin myndighet eller sitt 

företag med undantag för kontakten med DFDS där tekniska chefen får anses vara en offentlig 

person. 
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2 Bakgrund 

Svavel ingår som beståndsdel med varierande andel i marina bränslen och når atmosfären i form 

av svaveloxider genom avgasröken från förbränningsmotorer, dessa oxider bildas när svavlet i 

bränslet reagerar med syre från spolluften (Kuiken, 2008). Utsläppen bidrar till en försurning av 

havsmiljön genom atmosfäriskt nedfall, ofta känt som surt regn vilket förändrar ekosystemet 

negativt genom sin destruktiva inverkan på fauna och flora, särskilt påtagligt blir det i kustnära 

områden (Doney, o.a., 2007). Försurning av havsmiljön skapar inte bara en sämre miljö för 

många havsorganismer utan också en långsiktig försämring av hela fiskenäringen som miljontals 

människor är beroende av (NOAA, 2015). Det har också visat sig att fartygsrelaterade utsläpp 

orsakar ungefär 60 000 dödsfall i form av hjärt- och lungsjukdomar och lungcancer världen över 

med tonvikt på de kustnära regionerna längs de stora världshandelslederna (Corbett, o.a., 2007).  

En studie gjord på 17 kinesiska städer där man undersökt effekterna av svavelemissioner, visade 

att svaveldioxid var direkt relaterat till en ökad dödlighet på 1-3 % (Chen, o.a., 2012). Siffrorna 

kan översättas till hundratals dödsfall om dagen vilket visar på den hälsofarliga effekt 

svaveldioxid har i stadsmiljöer. Danska CEEH (Centre for Energy, Environment and Health) har 

visat att emissionerna från den internationella handelsflottan kostar den europeiska sjukvården 

58 miljarder euro per år, vilket år 2000 motsvarade 7 % av de totala sjukvårdskostnaderna i 

Europa (Brandt, o.a., 2011). 

Merparten av studierna som är genomförda på ämnet om svavelhaltiga utsläpp stödjer tesen att 

svavelemissioner påverkar människa och miljö negativt. För att bromsa denna trend ställer IMO 

större krav på sjöfarten och dess utsläpp. Det är en process som varit progressiv under en längre 

tid och syftar till att skapa en miljövänligare sjöfart. 

Figur 1 Utbredning SECA i norra Europa (Transportstyrelsen) 
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Det finns flera, av IMO, utnämnda skyddsområden. De som är skyddsområden enligt MARPOL 

Annex VI med avseende på luftföroreningar är Östersjön, Nordsjön, Nordamerikanska kusten 

och karibiska havet i farvatten som tillhör eller är av USA:s intresse (IMO, 2015). Dessa kallas 

för ECA (Emission Control Area). Från och med den 1:a januari 2015 tillämpas strängare krav 

för att stävja de svavelhaltiga utsläppen. Detta innebär att marina bränslen endast får innehålla 

0,1 % svavel, vilket i praktiken gör det omöjligt för fartyg att köra på HFO (Heavy Fuel Oil) 

eller motsvarande blandning med lågsvavlig tjockolja utan en avgasrenande anläggning (Kalli 

& Karvonen, 2009). 

De nya reglerna antogs i EU-parlamentet 2012 genom en ändring i direktiv 1999/32/EU vilket 

skedde som följd av det uppdaterade MARPOL 73/78 Annex VI. Utanför SECA får fortfarande 

marina drivmedel användas med 3,5–4,5 % svavel, men kravet kommer även här att skärpas till. 

Från och med den 1:a januari 2020 är endast 0,5 % svavel tillåtet i marina bränslen globalt sett. 

Detta är ehuru beroende av den utvärdering IMO tänker göra 2018, då man ämnar inventera 

tillgången på bränsle med en svavelhalt under 0,5 %.  Baserat på denna utvärdering kommer 

sistnämnda regel senast att träda i kraft år 2025 (IMO, 2015). 

Det har gjorts ett begränsat antal studier på området skrubberavfall i Sverige. Det gjordes 

emellertid ett examensarbete på Chalmers 2012 som handlade om skrubberavfallshanteringen i 

Göteborgs hamn. Arbetet avhandlade mer vad hamnrepresentanter trodde skulle gälla i ett 

framtida scenario med skrubberavfall att ta hand om, därför har det arbetet begränsad relevans 

för vårt resultat (Finnman & Henriksson, 2012). 

2.1 Tekniker för att minska svavelutsläpp 

Det finns flera sätt för att tillmötesgå det uppdaterade Svaveldirektivet. Ett fartyg kan välja att 

köra på en rad olika bränslen med lägre svavelhalt än tjockolja, ofta destillatbränsle eller använda 

sig av skrubberteknik. 

2.1.1 Lågsvavliga bränslen 

Exempel på sådana bränslen är MGO (Marine Gas Oil) och MDO (Marine Diesel Oil). Beroende 

på var dieseloljan kommer ifrån kan svavelhalten variera upp till 1,5 %. Inom EU är det 

emellertid förbjudet att sälja MDO med en svavelhalt högre än 1,5 %. För gasolja är medel-

svavelhalten lägre, ungefär <0,1 till 1,5 % (Chevron Marine, 2012). Värdena korresponderar mot 

ISO 8217 för marina destillatbränsle. 

Det finns också nya lågsvavliga hybridoljor som lanserats med en godkänd svavelhalt. Många 

av dessa oljor har dock en begränsad tillgänglighet och kan vålla maskintekniska problem om 

inte samma typ av olja används kontinuerligt (Lloyd's Register Marine, 2014). Bland de 

vanligare problemen vid ett bränslebyte ombord finns att pumpar som transfererar oljan kan 

skära om inte viskositetsvärdet aktas, detta då hybridbränslet liksom ett destillatbränsle är 

mindre visköst än tjockolja, följaktligen behövs ej samma förvärmning som tidigare. De flesta 

destillat- och hybridbränslen har även en renande effekt och kan därför dra upp och föra med sig 

gammal sedimenterad tjockolja som byggts på i tankar och rör, därför kan också detta vålla 

maskintekniska problem då det sätter igen filter och annan utrustning (The Swedish Club, 2009).  
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Gas kan också användas som substitut då dessa efter förbränning avger en försumbar del svavel-

oxider, exempelvis LNG (Liquefied Natural Gas). IMO har godkänt ett nytt regelverk för denna 

typ av bränsle i form av IGF-koden som träder i kraft under 2015 (IMO, 2014). 

2.1.2 Avgasrening 

Sedan 2008 är det också tillåtet för fartyg att uppfylla SECA-kraven genom att rena avgaserna 

från svaveloxider (IMO, 2012). Denna omställning skulle betyda att fartyget i fråga kan gå med 

högsvavligt bränsle och ändå uppfylla kraven. Ett sådant arrangemang måste godkännas av 

fartygets flaggstat. En avgasrening för att eliminera svavelhaltiga utsläpp betyder att skrubber-

teknik kommer nyttjas. Denna teknik är redan etablerad i land och har testats till sjöss på flera 

testfartyg. Avfallet som skrubbern genererar blir emellertid en relativt ny hamnteknikalitet att 

lösa. 

Regel 17.1 i MARPOL Annex VI gällande mottagningsanläggningar lyder; ”Each party 

undertakes to ensure the provision of facilities adequate to meet the:  needs of ships using its 

ports, terminals or repair ports for the reception of exhaust gas cleaning residues from an exhaust 

gas cleaning system”. Det är också stadgat i 3 kap (1980:424) om åtgärder mot förorening från 

fartyg att fartyget skall lämna i land fartygsgenererat avfall som ej är tillåtet att släppa ut till 

havs. För att kunna tillgodose ett sådant behov som anges i regel 17.1 ligger det till grund att 

undersöka avfallets mängd, karakteristik och se över respektive hamns mottagningsanläggning.  

2.2 Skrubbern till sjöss 

Skrubbern till sjöss finns representerad med två olika ändamål. Det ena är för att sänka svavel-

oxid-halterna i rökavgaserna och det andra är för att tillverka inertgas i en inert gas-skrubber. En 

skrubber till sjöss som är avsedd för rökgasrening kan delas upp i två huvudgrenar; torr och våt 

skrubber. Den våta skrubbern finns i utföranden med stängd krets, öppen krets eller som en 

kombination av bådadera. Nedan beskrivs båda huvudgrenar. 

2.2.1 Våt skrubber 

Den våta skrubbern är den vanligaste till sjöss och finns i olika utförande. Den finns som öppen 

eller sluten krets. I en kombinerad hybridmodell kan fartygsoperatören välja läge beroende på 

vilka farvatten fartyget åker i (Gregory & West, 2010).  
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2.2.1.1 Öppen krets 

Den öppna skrubbern använder endast sjövatten som arbetsmedium. Sjövattnet pumpas upp från 

havet via en sjövattenkista till skrubberreaktorn där vattnet sprids i en dimma medelst dysor för 

att på ett effektivare sätt binda svaveloxid. Sjövattnet går ut genom skrubbern igen för att sedan 

gå igenom en separator där den svavelhaltiga sludgen skiljs bort och transfereras till en lagrings-

tank. Det renade vattnet går överbord tillsammans med det överflödiga intagna sjövattnet. 

Således cirkulerar ej arbetsmediet i systemet utan ersätts fortlöpande (Hufnagl, 2005). Detta 

system är beroende av vilket fartområde fartyget opererar i då skrubbern fordrar hårt vatten (hög 

alkalinitet) för att kunna neutralisera svavelföreningarna (Hombravella, Kilicaslan, Péralés, & 

Rüss, 2011).  

 I en öppen krets kommer svaveldioxid att upplösas och joniseras till bisulfit och sulfit för att 

sedan oxidera till sulfat: 

𝑆𝑂2 + 𝐻2𝑂 →  𝐻2𝑆𝑂3 → 𝐻+ + 𝐻𝑆𝑂3
− 

𝐻𝑆𝑂3− → 𝐻+ +  𝑆𝑂3
2− 

𝑆𝑂3
2− + ½𝑂2 →  𝑆𝑂4

2− 

Svaveltrioxid neutraliseras på ett liknande sätt men bildar svavelsyra med sin extra syreatom och 

uppgår sedan helt till sulfat.  

𝑆𝑂3 +  𝐻2𝑂 → 𝐻2𝑆𝑂4 

𝐻2𝑆𝑂4 + 𝐻2𝑂 → 𝐻𝑆𝑂4
−  +  𝐻3𝑂+ 

𝐻𝑆𝑂4
−  +  𝐻2𝑂 →  𝑆𝑂4

2− + 𝐻3𝑂+ 

 

Figur 2 Bild beskrivande en skrubber med en öppen krets (Lloyd’s Register) 
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2.2.1.2 Sluten krets 

I en sluten krets cirkulerar färskvatten, vanligen utspätt med kaustiksoda i systemet. Vilket gör 

att skrubberns verkningsgrad inte är alkalinitetsberoende med avseende på sjövattnet. 

Färskvattenblandningen cirkulerar igenom skrubbern där den blandas intimt med rökgaserna för 

att reagera tillsammans och bilda natriumsulfat. Den nya blandningen förs vidare till process-

tanken där nytt färskvatten kan tillsättas. En del av processmediet följer med till vattenreningen 

där slammet avleds till sludgetanken. Det separerade tvättvattnet kan föras vidare till en vatten-

tank om fartyget exempelvis ligger till kaj eller gå överbord i annat fall. Ett läge där det avskilda 

tvättvattnet magasineras ombord skulle betyda att skrubbern inte släpper ut någonting alls 

(Lloyd's Register, 2012). Sjövatten pumpas kontinuerligt in för att kyla det operativa tvättvattnet.  

Under drift bildas natriumsulfat, natriumsulfit och natriumhydrogensulfit. Beroende på pH-

halten och tillgängligt syre så blir respektive del olika stor.  

 

𝑁𝑎+ +  𝑂𝐻− + 𝑆𝑂2 →  𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂3 

2𝑁𝑎+ + 2𝑂𝐻− +  𝑆𝑂2 → 𝑁𝑎2𝑆𝑂3 +  𝐻2𝑂 

2𝑁𝑎+ + 2𝑂𝐻− +  𝑆𝑂2 + ½𝑂2 →  𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 𝐻2𝑂 

För svaveltrioxid gäller att:  

𝑆𝑂3 +  𝐻2𝑂 →  𝐻2𝑆𝑂4  

2𝑁𝑎𝑂𝐻 +  𝐻2𝑆𝑂4 →  𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 2𝐻2𝑂 

Figur 3 Bild beskrivande en skrubber med en sluten krets (Lloyd’s Register) 
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2.2.1.3 Hybrid 

Den hybrida skrubbern är den mest komplexa av de våta varianterna vad gäller utförande. Det 

är en kombination av stängd och öppen skrubber. Fartygsoperatören kan här välja lämplig 

körning av skrubbern beroende på vilket fartområde fartyget trafikerar. Det är även brukligt att 

använda sig av en GPS-styrd trevägsventil som styr vilken krets som skall köras (Alfa Laval, 

2015). 

2.2.2 Torr skrubber 

Den torra skrubbern finns tillgänglig som torr eller semi-torr enhet. Av dessa två är den torra 

metoden användbar till sjöss. Den är inte lika vanlig till sjöss som den våta skrubbern, i de flesta 

fall beror detta på storleken då en genomsnittlig torr skrubber kan väga runt 200 ton jämfört med 

den våta på mellan 30 och 55 ton. Den är dock mer praktisk att använda i landbaserade industrier, 

ofta kompletterad med elektrofilter, där den vunnit gehör i till exempel värmekraftverksindustrin 

(Lloyd's Register, 2012). 

I den torra skrubbern leds de heta rökgaserna in i en kammare där de blandas med släckt kalk 

(kalciumhydroxid) i granulatform. Det släckta kalket fungerar som absorbent och reagerar med 

svaveloxiderna i rökgaserna som tillsammans bildar kalciumsulfat (gips). Detta samlas 

emellertid upp i en sluten behållare som måste lämnas i land. Utöver gipshantering måste också 

en hantering av absorbenten upprättas då det förbrukas över tid (Hombravella, Kilicaslan, 

Péralés, & Rüss, 2011). Denna process är företrädesvis automatiserad med en pneumatisk 

matningsenhet.Avsvavlingen i detta fall är en exotermisk process, följaktligen kyls ej reaktorn 

ned vilket gör att skrubberdelen kan integreras med katalysator som i sin tur används för att 

reducera kvävoxiderna i rökgaserna.  

 

 

 

Figur 4 Bild beskrivande en skrubber i ett hybridutförande (Lloyd’s Register) 

 

 

 
Figur 5 Bild beskrivande en skrubber i ett hybridutförande 
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När granulatet verkar så reagerar det tillsammans med svaveldioxider enligt följande: 

𝑆𝑂2 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 → 𝐶𝑎𝑆𝑂3 + 𝐻2𝑂 

Därefter oxiderar kalciumsulfiten och hydrerar för att slutligen omformas till kalciumsulfat 

(gips). 

2𝐶𝑎𝑆𝑂3 +  𝑂2 → 2𝐶𝑎𝑆𝑂4 

𝐶𝑎𝑆𝑂4 + 2𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎𝑆𝑂4 × 2𝐻2𝑂 

För svaveltrioxid sker en liknande process: 

𝑆𝑂3 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎𝑆𝑂4 × 2𝐻2𝑂 

2.3 Svenska hamnar 

I svenska hamnar hanterades under 2013 162 000 ton gods över kaj, detta kan översättas till  

78 467 fartygsanlöp (Trafikanalys, 2013). Inom EU ligger Sverige på en tionde plats i störst 

mängd hanterat gods över kaj vilket gör Sverige till en viktig sjöfartsnation i Europa (Eurostat, 

2015). I svenska hamnar tillämpas vanligen en avfallshantering som innebär att hamnen tar ut 

en generell avgift för fartyget som vill lämna iland fartygsgenererat avfall. Detta grundar sig i 

att ett fartyg oavsett avfallsmängd skall kunna lämna iland detta utan orimligt höga avgifter. 

Hamnen har en skyldighet att ta emot avfall från fartyg samtidigt som ett anlöpande fartyg å sin 

sida har en skyldighet att lämna ifrån sig sitt avfall (Sveriges Hamnar, 2015). 

2.4 Karlshamns hamn 

Bland de största hamnarna i Sverige finns Karlshamns hamn med sex hamnområden och tre 

kilometer kaj med tillhörande 750 000 m2 yta (Karlshamns hamn, 2015). Allt ägs och drivs av 

Karlshamns kommun. Det är en lättnavigerad och kort insegling till den djupaste hamnen i syd-

östra Sverige och med ständig åtkomst. Av de fartyg som kommer in i Östersjön kan Karlshamns 

hamn ta emot det flesta, från Handysize upp till mindre Panamax. Handysize räknas oftast som 

bulkfartyg upp till 50 000 dödviktston och den senare mellan 65-80 000 dödviktston (Lloyd's 

Register Foundation, 2014). 

 

Karlshamns hamn har ett antal tjänster till förfogande, exempelvis tankrengöring, åkeri för 

transporter av petroleumprodukter, gas och flytande livsmedelsprodukter och ett system för att 

ta emot sludge är inrättat och detta tar hamnen emot kostnadsfritt. Karlshamns hamn har utöver 

de fartygen som kommer på trampfart, några olika linjefartyg och färjetrafik. Färjetrafiken består 

av två Ro/Pax-färjor som går mellan Karlshamn och Klaipeda. De andra linjefartygen fraktar 

trävaror till Storbritannien, container till Tyskland och Ryssland. Sedan finns även en Ro/Ro-

linje till Ryssland med avgång en gång i veckan från Karlshamn. 
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3 Metod 

3.1 Litteratursökning 

Insamlingen av det data som legat till grund för diskussionen har huvudsakligen skett genom en 

litteratursökning både bland elektroniska och icke-elektroniska källor. I de flesta fall har 

sökningen utförts på engelska på grund av det stora urvalet. För att få fram den information vi 

erhållit så har sökningar genomförts enligt tabellerna nedan.  

 
Tabell 1 Sökning med engelska sökord och antal träffar med respektive söktjänst. 

 
Tabell 2 Sökning med svenska sökord och antal träffar. 

 

 

 

 

 

 

  

Engelskspråkig sökning  Söktjänst  

Nyckelord Faktisk sökning Google Google Scholar 

SOx "SOx" ~emission 429 000 32 800 

ECA "ECA" ~shipping 1 790 000 5 090 

SECA "SECA" ~shipping 513 000 2 330 

scrubber "scrubber" ~technology 763 000 53 100 

open loop "open loop" ~scrubber 28 100 992 

closed loop "closed loop" ~scrubber 171 000 8 420 

MARPOL VI "MARPOL VI" 6 370 71 

scrubber waste "scrubber waste" 10 900 610 

sulphur directive "sulphur directive" 13 500 179 

sulphur emission "sulphur emission" 43 400 2 490 

exhaust gas cleaning "exhaust gas cleaning ~shipping" 114 000 1 130 

port waste handling "waste handling" ~port 252 000 5 650 

Port reception facility "port reception facility" 5 700 78 

Svenskspråkig sökning  Söktjänst 

Nyckelord Faktisk sökning Google 

SOx "SOx"~svavel 6 620 

SECA "SECA"~sjöfart 65 500 

skrubber "skrubber"~rökgas 2 400 

hamnavgift "hamnavgift"~handelsfartyg 236 

skrubberavfall "skrubberavfall" 28 

farligt avfall "farligt avfall" 369 000 

avfallshantering "avfallshantering" 444 000 

avfallsdeponi "avfallsdeponi" 61 500 

svaveldirektiv "svaveldirektiv" 8 890 

förorening fartyg "förorening" ~fartyg 36 900 

svenska hamnar "svenska hamnar" 17 700 
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Under sökningens gång så har urvalet av källor främst gjorts efter relevanta myndigheter och 

lagstiftare så som Naturvårdsverket, Transportstyrelsen, IMO, EU. Därefter har vetenskapliga 

artiklar ansetts ha hög relevans som behandlar svavelemissioner och ofta hur sjöfartsnäringen 

skall tillmötesgå svaveldirektivet, tillsammans med ombordstudier gjorda på fartyg med 

skrubber installerad. Andra sökträffar har varit företags produktinformation som är ledande inom 

skrubbertillverkningen tillsammans med de klassningssällskap som certifierar skrubbera-

nläggningar. 

3.2 Frågor till svenska hamnar 

För att kunna besvara frågeställningen blev det också nödvändigt att samtala med andra svenska 

hamnar. De som föreföll lämpliga var de i samma storleksordning eller större än Karlshamns 

hamn, i detta fall då Karlshamns hamn var den åttonde största i Sverige (Hamnar, 2013) så blir 

samtliga svenska hamnar med en kapacitet som överstiger Karlshamns, intressanta.  

 

Frågor som ställdes till varje tillfrågad hamn:  

 

Hur ser er hantering av skrubberavfall ut idag? 

 

Hur ser er övriga avfallshantering ut idag? 

 

Finns det något uttalat om hur hanteringen gällande skrubberavfall kommer att se ut 2015 

i och med ikraftträdandet av Svaveldirektivet? 

 

Berörda hamnar är enligt storleksordningen; Göteborgs hamn, Helsingborgs hamn, Trelleborgs 

hamn, Malmös hamn, Oxelösunds hamn, Luleås hamn och Stockholms hamn. Dessa sju var 

2013 sett till gods hanterat över kaj (Hamnar, 2013), större än Karlshamns hamn och kommer 

därför med sannolika skäl i framtiden att bli anlöpta av fartyg med installerad skrubber ombord. 

Av dessa sju hamnar blev fyra kontaktade som ligger i södra Sverige, av dessa svarade tre 

stycken. 

3.3 Landorganisationer 

De som varit av intresse utanför hamnverksamheten är tre stora skrubbertillverkare som valts ut 

och som verkar i Sverige. Alla tre har levererat skrubbrar till flera fartyg innan 2015 års inträde. 

De tre är: Wärtsilä, Alfa Laval och Yara Marine Technologies (f.d. Green Tech Marine).  

 

Av dessa tre så har två delgivit rapporter från två olika pilotfartyg som varit föremål för 

respektive företags hybridskrubber. I Wärtsiläs fall, en studie ombord på M/T Suula (Wärtsilä 

Ecotech Scrubber Project Team, 2010) och i Alfa Lavals fall ombord på M/S Ficaria Seaways 

(DEPA, 2012). Dessa två rapporter ingår också i litteratursökningen. 
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Hamnarna som tillfrågades rörande avfallshanteringen blev tillfrågade över telefon och i e-post. 

Andra återvinningsföretag så som Stena Recycle och Ragnsells kontaktades via telefon och 

tillförde information genom sina respektive hemsidor. Aktörer kopplade till hamnverksamhet 

har varit av intresse, så som lagstiftande myndigheter så som MSB, Naturvårdsverket, 

Transportstyrelsen och HaV. Dessa myndigheter har det mesta av sitt aktuella material på sina 

hemsidor där det mesta hittats, eljest har e-postkontakt täckt luckorna i fråga om framtida 

lagstiftningar och råd kring skrubberavfallet. HaV har delgivit åsikter kring tvättvattnet, 

Naturvårdsverket främst rörande farligt avfall och avfallsdeponi, MSB gällande transportkrav 

med farligt avfall och Transportstyrelsen har i synnerhet varit en relevant källa med sin 

tongivande roll som lagstiftande myndighet på sjöfartsområdet. Transportstyrelsen har flera 

förordningar och rapporter gällande avfallshantering och de centrala för arbetet har varit: Tillsyn 

och efterlevnad av de skärpta reglerna för svavelhalt i marint bränsle (2014), 

Avfallsförordningen 2011:927, TSFS 2010:96 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

om åtgärder mot förorening från fartyg och LÅFF 1980:424 Lagen om förorening från fartyg. 

Andra tongivande organisationer är MEPC, IMO och EU där samtliga direktiv och förordningar 

rörande MARPOL Annex VI, hamnanläggningar, avfallshantering och fartygskrav på skrubber-

anläggningar har legat till grund för den legislativa delen av arbetet.  

 

3.3.1 GISIS 

På IMO:s hemsida finns deras internetbaserade informationstjänst GISIS som bland annat kan 

användas för att utröna vilken hamn som tar emot vilket avfall. Statistik användes från denna 

tjänst i 4.4.3 för att kunna synliggöra hur många länder med respektive hamnar som använt sig 

av denna tjänst. Det hela görs genom att man skapar ett publikt konto för att få tillgång till 

databasen och sedan kan man utifrån MARPOL 73/78 olika annex filtrera de olika mottagnings-

anläggningarna beroende på vilken avfallstyp man är intresserad av.  

3.4 Beräkningsmodell för skrubberavfall 

För att utröna mängden skrubberavfall som kan komma att behöva hanteras i Karlshamns hamn 

har två huvudsakliga avgränsningar gjorts. Den första avgränsningen är gällande det troliga 

antalet fartyg som kommer anlöpa hamnen med en hybrid eller stängd skrubber installerad. Den 

andra avgränsningen som gjorts i detta beräkningsunderlag är gällande mängden skrubberavfall 

per energianvändning. Enligt olika tillverkares faktaunderlag har olika siffror nämnts från 

respektive test. Det närmst besläktade testet med den första avgränsningen som gjorts här är det 

test som gjordes på M/S Ficaria Seaways med Alfa Lavals skrubber installerad då Ficaria tillhör 

samma rederi som färjefartygen i Karlshamn. I den rapporten uppskattades avfallsmängden till 

mellan 0,1-0,4 kg/MWh (DEPA, 2012). 0,4 kg/MWh användes här i beräkningarna för att kunna 

uppskatta den störst möjliga mängden avfall. 

Gällande framdrivningsmaskineriets belastning, så har denna siffra uppskattats till 90 % då 

enligt MAN en maskinmarginal vanligtvis ligger på 10-15 % under MCR (MAN Diesel & 

Turbo, 2011). Denna marginal gör att designfarten ligger vid 90 % av framdrivningsmaskineriets 
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maximala effekt, således måste effekten justeras till rätt fart då fartyget i fråga ej ligger vid 90 

% belastning. 

Formeln som användes för att räkna ut det färjebaserade skrubberavfallet i scenario ett är enligt 

följande samband: (𝑃𝐻𝑀 × 0,9)  × (
𝑉𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔

𝑉𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛
)

3

× 𝑡 = 𝐸  

PHM är framdrivningmaskineriets märkeffekt, 0,9 är justeringen till optimala driftspunkten, 

Vverklig är färjans framfart för att hålla tidtabellen, Vdesign är fartygets maxfart och t är tiden för 

överfarten. Farten förhåller sig kubiskt till effekten därför måste fartkorrigeringen göras upphöjt 

till en faktor av tre. E som i energi anges för enkelhetens skull i MWh. Då denna siffra tagits 

fram multipliceras denna med takten skrubbern genererar sitt avfall i, det vill säga 0,4 kg/MWh. 

I scenario två har samma beräkningsmodell använts med undantag för designfartskorrektion då 

dessa uppgifter inte funnits tillgänglig för varje fartyg. Farten som användes i uträkningen 

baserades på elva fartygs medelfart under sin senaste resa i vecka 3, 2015. Dessa fartyg var i 

samma viktklass, varav fyra antogs nyttja skrubber (MarineTraffic, 2015). I 3.5 Beräkning av 

fartygstonnage står beskrivit varför fyra fartyg valdes, vidare hade dessa en genomsnittlig 

maskineffekt på 9 230 kW (Se bilaga A). Dessa fyra fartyg antas ha kommit från någon av de 

femton största hamnarna i Europa som hanterar flytande bulkprodukter så som olja eller 

kemikalier (Eurostat, 2015). Av dessa valdes fyra hamnar ut som låg längst ifrån Karlshamn för 

att kunna räkna på störst möjliga mängd skrubberavfall för en enkelresa. För att räkna ut tiden 

det tar att segla mellan respektive hamnar användes Sea-distances som räknar ut tiden utifrån en 

given fart som programanvändaren skriver in och en sjörutt som programmet lägger in utifrån 

de två hamnar man valt (Sea distances, 2015). Farten som användes var en medelfart hämtad 

från de elva utvalda fartygens AIS-data som en genomsnittlig fart under sin senaste resa i vecka 

3, 2015.                                              

3.5 Beräkning av fartygstonnage 

För att räkna ut tonnaget av handelsfartyg i hamnen så användes en anlöpningslista mellan juli 

och december där fartygens namn var uppradade varje gång fartyget i fråga anlöpte Karlshamns 

hamn. Till detta fanns ett IMO-nummer för att underlätta identifieringen av rätt fartyg. 

Identifikationsverktyget som användes var MarineTraffics AIS-tjänst där information om 

respektive fartyg fanns tillgängligt i form av flaggstat, bruttodräktighet, byggnationsår, IMO-

nummer och så vidare (MarineTraffic, 2015). 

 

Samtliga fartyg delades in i fem olika klasser oavsett fartygstyp utan endast baserat på sin brutto-

dräktighet. Dessa klasser har olika spann för att få en lämplig spridning av det totala fartygs-

tonnaget. Därefter multiplicerades den genomsnittliga bruttodräktigheten för varje klass med 

antalet fartyg i densamma. Denna produkt för varje uppställning motsvarar en egen del i ett 

cirkeldiagram (Figur 6) som ger en helhetsbild över tonnagefördelningen i hamnen. För 

tydlighetens skull listades också vilken typ av fartyg som är representerad i de olika klasserna. 

Färjetrafikens siffror baserades på att ett av respektive fartyg anlöper Karlshamn en gång om 

dagen, enligt DFDS turlista (DFDS Seaways, 2015). 
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I resultatdelen är två scenarier framlagda, fartygsurvalet är baserat på hur trenden för skrubber-

installationer såg ut 2013 bland olika fartygstyper. Av dessa var en majoritet antingen Ro/Ro/Pax 

eller kryssningsfartyg (ESN, 2013). Därför är första scenariot grundat på att endast de två 

färjorna har skrubber installerad.  

 

I ett andra scenario är färjorna och fartyg över 20 000 BT inkluderade. Av de fartyg som är över 

20 000 BT antages 1/3 vara bestyckade med en skrubberanläggning. Scenariot är grundat på 

stabilitets -och lastförluster som ökar desto mindre fartyget är (Walter, 2012). De planerade 

efterhandsinstallationerna eller redan genomförda sådana av skrubber i fartyg är angivna i ESN:s 

SECA-rapport från november 2013. Dessa fartyg ger tillsammans en genomsnittlig brutto-

dräktighet på 34 663 BT, då de icke-verifierade fartygen är borträknade. Av 33 tillfrågade 

fartygsägare där en majoritets hemvist var Norge eller Finland, svarade ungefär 1/5 att de tänkte 

installera en skrubberanläggning (ESN, 2013). 1/3 är därför en siffra tilltagen i överkant för att 

säkra en marginal.  

3.6 Metodkritik  

Litteratursökning på Internet omfattade endast Google och Google Scholar då det ansågs att 

andra sökmotorer inte skulle bidra med något mer relevant än de träffar som kom på redan 

angivna sökmotorer.  

 

Fler hamnar hade kunnat tas med i rundringningen men för att begränsa det till hamnar med stor 

möjlighet att få anlöp av fartyg med installerad skrubber blev stora hamnar mer relevanta. Med 

en stor hamn finns en stor tillhörande organisation som tar hand om avfallsproblematik och 

likartade problem och kan då med större sannolikhet ge svar på ställda frågor. En annan 

avgränsning som har gjorts i valet av hamnar är valet av andra hamnar inom SECA-området. 

Undersökningen i detta fall hade exempelvis kunnat utvidgas till de andra skandinaviska 

länderna men underlaget med de svenska hamnarna har ansetts tillräckligt.    



 

15 

 

4 Resultat 

4.1 Avfallskarakteristik 

Efter processen där avgaserna renats så följer avfallsresterna med skrubbervattnet. Vanligtvis 

kan det ofarliga vattnet separeras och gå överbord registrerat av en flödesmätare som också 

indikerar tillåten halt av oljehaltiga ämnen. Den tunga fasen i separationsprocessen är sludgen 

som samlas upp och består av blandade förbränningsrester.  

Rapporten som COWI tog fram för danska EPA:s räkning innehåller analysresultaten från olika 

tester som genomfördes ombord på M/S Ficaria Seaways. Man analyserade det operativa 

skrubbervattnet med öppen krets och med stängd krets. Utöver vattenanalysen med stängd krets 

så utfördes också tester på sludgen som i detta fall gav två olika testresultat från två lägen där 

man kört med både hög- och lågsvavlig HFO.  

 
Tabell 3 Resultat från sludgeanalys i stängd krets ombord på M/S Ficaria Seaways. (DEPA, 2012) 

Ämne/Parameter Enhet Sludge (HFO, 2,2 % S) Sludge (HFO, 1,0 % S) 

    

Ickeorganiska ämnen    

pH Dimensionslöst 7,1 7,2 

Torrsubstans % 11,0 11,0 

Glödgningsförlust % av torrsubstans 51,0 59,0 

Svavel mg/kg torrsubstans 79 000 52 000 

    

Metaller    

Arsenik (As) mg/kg torrsubstans 8,4 7,0 

Bly (Pb) mg/kg torrsubstans 54,0 31,0 

Kadmium (Cd) mg/kg torrsubstans 0,080 0,11 

Koppar(Cu) mg/kg torrsubstans 1 100 1 400 

Kvicksilver (Hg) mg/kg torrsubstans <0,050 <0,050 

Nickel (Ni) mg/kg torrsubstans 5 400 4 200 

Vanadin (V) mg/kg torrsubstans 12 000 6 000 

Zink (Zn) mg/kg torrsubstans 260,0 210,0 

    

Organiska ämnen    

THC, sum bensen-C35* mg/kg torrsubstans 111 000 77 000 

PAH (16 USEPA)† mg/kg torrsubstans 230,0 220,0 

PCB (7 kongener) mg/kg torrsubstans <0,0010 (vardera) <0,0010 (vardera) 

PKDD/PKDF (I-TEQ) ng/kg torrsubstans 26,3 16,2 

                                                 
* Aromatiska kolväten 
† United States Environmental Protection Agency 

(http://www.epa.gov/osw/hazard/wastemin/minimize/factshts/pahs.pdf) 
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Siffrorna uppställda i Tabell 4 visar att värdena jämfört med Avfalls Sveriges rekommendationer 

för klassificering av förorenade massor som farligt avfall, överstiger gränsvärdet i följande fall 

vad gäller metaller och organiska ämnen där fetmarkerade siffror anger ett överstigande värde: 

 
Tabell 4 Jämförelse mellan analysresultat från Tabell 4 och rekommendationer enligt (Avfall Sverige, 2007). 

 

Analysen av skrubberavfallet från både den högsvavliga och den lågsvavliga oljan överstiger 

även vida, de av Naturvårdsverket, uppsatta gränsvärden för utlakning i 22 § 2004:10 

(Naturvårdsverket, 2007). Detta innebär att avfallet ej kan deponeras i en sådan form.  

 

Skulle inte halterna överstiga gränserna för vad som är farligt avfall så måste hänsyn tas till en 

eventuellt summerande effekt av de skadliga ämnena. Något som inte är aktuellt om redan 

enskilda ämnen överstiger gränsvärdet. Wärtsiläs genomförda skrubberanalys ombord på M/T 

Suula som då använde en tjockolja med en svavelhalt av 1,49 % gav en laborationsanalys från 

upptaget sludgeprov som visade på att andelen torrsubstans låg på 21,3 %. Av den fasta andelen 

sludge så visade resultatet på ett innehåll av metaller på 52 977 mg/kg torrsubstans. Således 

återstår de 78,7 % som utgör den del av sludgen som är i vätskeform (Wärtsilä Ecotech Scrubber 

Project Team, 2010). 

4.1.1 Skrubbervatten 

I ett slutet skrubbersystem cirkulerar stora mängder tvättvatten som efter hand måste bytas ut då 

det blir mättat och ej längre kan delta i reningsprocessen. I ett typiskt slutet system genererar 

skrubbern ungefär 0,1 m3 tvättvatten/MWh som måste tas om hand (Lloyd's Register, 2012). 

Detta kan pumpas överbord förutsatt att vattnet uppfyller kraven, stipulerade i IMO:s resolution 

MEPC.184(59) 10.1 som avser utsläppskriterium för tvättvatten. Kriterierna gäller vattnets pH-

halt, nivå av nitrater och polyaromater samt dess turbiditet.  

Ämne/Parameter Enhet Gränsvärde FA HFO, 2,2 % S 

Metaller    

Arsenik (As) mg/kg torrsubstans 1 000 8,4 

Bly (Pb) mg/kg torrsubstans 2 500 54,0 

Kadmium (Cd) mg/kg torrsubstans 1 000 icke lättlöslig 0,080 

Koppar (Cu) mg/kg torrsubstans 2 500 1 100 

Kvicksilver (Hg) mg/kg torrsubstans 1 000 <0,050 

Nickel (Ni) mg/kg torrsubstans 1 000 5 400 

Vanadin (V) mg/kg torrsubstans 10 000 12 000 

Zink (Zn) mg/kg torrsubstans 2 500 260,0 

    

Organiska ämnen    

THC, sum bensen-C35 mg/kg torrsubstans 1 000 111 000 

PAH (16 USEPA) mg/kg torrsubstans 1 000 230,0 

PCB-7 mg/kg torrsubstans 10,0 <0,0010 

PKDD/PKDF  mg/kg torrsubstans 0,015 0,0000263 
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Den svenska Svavelförordningen 2014:509, säger i 27 § att tvättvattnet får pumpas överbord om; 

”[…]det kan visas att det inte har någon betydande effekt på och inte utgör någon risk för 

människans hälsa eller miljön”. 

En övervakning vid överbordpumpning av tvättvattnet är nödvändig för att kontrollera att 

halterna ligger inom uppsatta gränsvärden. Några gränsvärden liknande de i MEPC.184(59) 

finns inte i Svavelförordningen. pH-halten i tvättvattnet skall vara 6,5 eller högre för att få gå 

överbord, halten av polyaromater varierar beroende på vattenflödet i skrubbern. Exempelvis så 

gäller gränsen 50 µg/l om flödet ligger på 45 t/MWh. Detta kan översättas till ett fartyg med  

24 000 kW i maskinstyrka på 80 % MCR. Detta skulle ge en omsättning på 864 t/h. Halten av 

nitrater får ej överstiga 60 mg/l under samma förhållanden. IMO säger även att systemet skall 

vara utformat på ett sådant vis att luftburna partiklar minimeras, detta inkluderar även 

tungmetaller och aska. Det finns inga gränsvärden att förhålla sig till i IMO:s regelverk men i 

enlighet med EQS (European Quality Standards) har Havs- och vattenmyndigheten i HVMFS 

(2013:19), bilaga 6, upprättat gränsvärden för kemisk ytvattenstatus. Gränsvärden för metaller 

här avser upplöst koncentration i ett vattenprov. Testet som Wärtsilä utförde ombord på M/T 

Suula med sin egen hybridskrubber visade att samtliga kriterier för tvättvatten uppfylldes 

(Wärtsilä Ecotech Scrubber Project Team, 2010). 

4.1.2 Avfallsdata från öppen skrubber 

Det finns knapphändiga uppgifter gällande den öppna skrubberns avfallskarakteristik. På P&O 

Ferries fartyg Pride of Kent gjordes tester med en öppen skrubber på en dieselgenerator. Avfalls-

mängden visade sig genereras i en takt av 0,2 kg/MWh vilket är mindre än för den stängda 

skrubbern (Hufnagl, 2005). Fokus i studien gjord ombord på Pride of Kent riktades mot 

skrubberns tvättvatten och någon analys av skrubberns sludge gjordes ej. Wärtsilä anger i sin 

produktinformation att deras öppna skrubber genererar 0,1 g sludge/kWh vilket är 

anmärkningsvärt mindre än skrubbern på Pride of Kent (Wärtsilä , 2010). 

 

4.1.3 Kategorisering av skrubberavfall 

I Avfallsförordningen (2011:927), bilaga 4 som överensstämmer med den europeiska avfalls-

katalogen (EWC) så karakteriseras ett avfall genom en sexsiffrig kod för att kunna klassificera 

och skilja olika avfallstyper åt (Transportstyrelsen, 2011).  

Enligt denna kod så kan skrubberavfallet falla inom ramarna för två olika indelningar. Dels den 

fasta delen som vi kallar sludge och tvättvattnet om det skulle bli aktuellt.  

För skrubberns tvättvatten: 

16 10 01 Vattenhaltigt avfall som innehåller farliga ämnen. 

16 10 02 Annat vattenhaltigt avfall än det som anges i 16 10 01. 

För skrubberns sludge: 

10 02 07 Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen.  

10 01 18 Avfall från rökgasrening som innehåller farliga ämnen.   



 

18 

 

19 04 02 Flygaska och annat avfall från rökgasrening 

Då detta karakteriseras som farligt avfall får det ej heller blandas med andra farliga avfall eller 

övriga avfall heller enligt 16 § Avfallsförordningen (2011:927). Detta innebär i praktiken att 

vanlig maskinrumssludge ej får blandas med sludge genererat från en skrubber. 

4.2 Handelstonnage i Karlshamn 

Tabellen nedanför illustrerar fördelningen över samtliga hamnanlöp med färjetrafiken 

borträknad. Totalt mellan juli och december gjordes 402 hamnanlöp som ger ungefär 2,2 fartyg 

per dag utöver den reguljära färjetrafiken. Tabellen gäller således från första juli till och med 

den sista december. Med färjetrafiken medräknad skulle detta ge 586 anlöp över samma period 

och höjer samtidigt den totala snittanlöpningssiffran till 3,2 fartyg per dygn. 

 
Tabell 5 Anlöp Karlshamn juli-december 2014 

 

Tabellen delar in fartygen i, för enkelhetens skull, olika klasser baserat på sin bruttodräktighet. 

Bruttodräktigheten ger ett mer rättvist mått då dödvikten kan bli vilseledande då lasten ej är 

avgörande huruvida ett fartyg har en skrubber installerad.  

 

Figur 6 på denna sida visar ett cirkeldiagram där varje del representerar det totala tonnaget för 

varje viktklass. Figuren synliggör med färjetrafiken inkluderad, hur stor andel av det totala 

tonnaget som utgörs av mindre handelsfartyg.  

Bruttodräktighet 1 000-3 000 3 000-6 000 6 000-15 000    15 000-25 000         >25 000 

Bulk/torrlast            183               51                  3 0 1 

Tanker             44               53                18 16 6 

Ro/Ro/Pax                1                 0                  0 0 184 

Container                1                 5                  5 0 0 

Övriga fartyg              12                 2                  1 0 0 

Summa (MT)     482 000      499 500       283 500 320 000 4 775 000 

1 000-3 000 BT

3 000-6 000 BT

6 000-15 000 
BT

15 000-25 000 
BT

>25 000 BT

Figur 6 Fördelning mellan anlöpande fartyg Karlshamn juli-december 2014. 
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4.3 Avfallsmängd 

För att kunna utröna mängden avfall som behöver hanteras över kaj är det möjligt att ställa upp 

två olika scenarion. I det första antages det att endast de två färjefartygen som trafikerar linjen 

mellan Karlshamn-Klaipeda skulle behöva lämna i land sitt skrubbergenererade avfall.  

I ett andra scenario så kommer färjorna inklusive en del fartyg över 20 000 BT att anlöpa hamnen 

med en skrubberanläggning. Av dessa fartyg utöver färjorna så antages det att en tredjedel av 

den totala mängden fartyg över 20 000 BT kommer vara utrustad med skrubber.  

För att underlätta uppskattningen av mängden avfall så är en vecka en lämplig tidsrymd att 

jämföra med.  

4.3.1 Färjescenariot 

I den reguljära färjetrafiken mellan Karlskrona och Klaipeda tar överfarten ungefär tolv timmar, 

respektive fartyg anlöper Karlshamn vartannat dygn, linjen är trafikerad sju dagar i veckan. M/S 

Regina Seaways och M/S Athena Seaways har respektive en maskinstyrka på 24 000 kW.  

Med angivna maskinstyrka ger detta 288 MWh per fartyg per överfart om 90 % MCR och då 

överfarten tar tolv timmar så måste en genomsnittlig fart av 18 knop upprätthållas och då gäller: 

(24 000 𝑘𝑊 × 0,9)  × 10−3  × (
18

24
)

3

× 12 ℎ = 109,35 𝑀𝑊ℎ 

Om det skrubbergenererade avfallet produceras i en takt av 0.4 kg/MWh ger det på en tur-retur-

resa att: 

109,35 𝑀𝑊ℎ × 0,4 𝑘𝑔 𝑥 2 =  87,48 𝑘𝑔 

Räknat på att ett av fartygen kommer in varje dygn i Karlshamn med ovan uträknade mängd 

skulle detta ge 612,36 kg avfall under en veckas tid. Men med hänsyn till turlistan så skulle så 

det resultera i att den ena färjan skulle anlöpa Karlshamn med 43,74 kg mer avfall än det andra 

fartyget och vice versa i Klaipeda. Den totala veckoliga mängden i detta scenario skulle då ge 

568,62 kg.  

4.3.2 Scenario två 

Av den totala mängden fartyg utgjorde endast elva fartyg den del som hade en bruttodräktighet 

större än 20 000 ton med färjetrafiken exkluderad. Dessa hade en genomsnittlig maskinstyrka á 

9 230 kW. En tredjedel av dessa fartyg ≈ 4 𝑠𝑡, antas vara utrustad med en skrubber av hybridtyp. 

I detta scenario är det troligt att fartygen har seglat ifrån några av de största hamnarna i Europa 

som hanterar flytande bulk med genomsnittlig fart av 12,5 knop, baserat på de fyra utvalda 

fartygens förra medelfart under sin senaste resa i vecka 3, 2015 enligt AIS-data (MarineTraffic, 

2015). 
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Tabell 6 Distans och tid med en medelfart av 12,5 kn mellan Karlshamn och tio hamnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räknat på framtagna genomsnittsfartyg i denna klass skulle det ge en avfallsmängd enligt nedan 

uppställda tabell där varje siffra tagits fram enligt: 

9 230 𝑘𝑊 × 0,9 × 229 ℎ × 10−3  × 0,4
𝑘𝑔

𝑀𝑊ℎ
= 760,9 𝑘𝑔 

 

 
Tabell 7 Mängden avfall från fyra hamnar i norra Europa. 

 

Då de fyra fartygen antages vara utrustade med en skrubber som producerar ett avfall i ovan 

stipulerad takt så skulle det innebära att under den period som delgiven AIS-data gäller för så 

blir det en av denna fartygssort var 46:e dag eller ungefär var sjunde vecka. Det skulle i värsta 

falls enkelresa innebära en ökning av 760,9 kg var sjunde vecka.   

4.4 Avfallshantering över kaj 

4.4.1 Krav på hamnen 

I LÅFF 1980:424 om åtgärder mot förorening från fartyg står det att mottagning av avfall annat 

än de som nämns i kap 3, 1 § och 2 § som innehåller skadliga ämnen, skall ske på anvisad plats 

som bestämts av lämplig myndighet. De specificerade ämnena i 3 och 2 § är tankspolvätska och 

barlastvatten. Det kan vara aktuellt att byta barlastvatten när man exempelvis kommer från ett 

område med en annorlunda marinfauna än den man åker in i eller då det är oljehaltigt. Lämplig 

myndighet i detta fall blir Transportstyrelsen som har till uppgift att ta fram regelverk och 

föreskrifter för hur sjöfarten skall fungera på svenska farvatten och i svenska hamnar. Det är 

sedermera fastslagit i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd; om mottagning av avfall från 

fartyg (SJÖFS 2001:12) att anvisad plats syftar till respektive hamn och där skall finnas en 

            Avstånd (Nm)         Tid (h) 

            Karlshamn  

Amsterdam 712 59 

Antwerpen 844 68 

Bergen 742 62 

Göteborg 280 22 

Immingham 741 62 

Le Havre 938 78 

Marseille              2 742 229 

Milford Haven              1 219 102 

Rotterdam 748 59 

Southampton 943 79 

 Enhet Fartyg A Fartyg B Fartyg C Fartyg D 

      

Föregående hamn  Marseille Le Havre Antwerpen Milford Hvn 

Mängd avfall kg 760,9 259,2 226 338,9 
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fungerande mottagningsanläggning för fartygsgenererat avfall som kan uppfylla kraven från de 

normalt anlöpande fartygen. Det kan alltså skilja sig från hamn till hamn hur mångfacetterad 

anläggningen bör vara. I en hamn som enbart hanterar passagerare och biltrafik är det inte 

nödvändigt att hantering också omfattar tankspolvätska eller barlastvatten. I ett sådant fall är 

kraven kanske högre vad gäller svart- och gråvattenhantering.  

Denna lagstiftning syftar till att skydda den marina miljön och är ursprungen i de 

överenskommelser gjorda inom HELCOM som lade fram den så kallade Östersjöstrategin, detta 

i sin tur kom att mynna ut i EG 2000/59 om mottagningsanläggningar i hamn för fartygsgenererat 

avfall och lastrester (Sveriges Hamnar, 2015). 

4.4.1.1 Adekvat mottagning 

Regel 17 i MARPOL Annex VI säger att en hamns mottagningsanläggning måste vara adekvat 

för fartygets behov. Upplever ett fartyg att en hamn inte är det kan befälhavaren i fråga anmäla 

hamnen till sin flaggstats sjöfartsmyndighet, i Sverige är detta Transportstyrelsen.  

I MEPC.1 cirkulär nr 834 står det beskrivet i inledningen att:  

“Adequacy as used in the MARPOL Annexes means that PRFs meet the 

needs of ship using the ports without causing undue delay”. 

Hamnarna kan enligt IMO använda sig av riktlinjerna i sektion 3, MEPC.83(44). Där står det 

beskrivet hur varje hamn uppnår tillämplighet. Dessutom skall avfallshanteringen i hamn ske 

enligt IMO på ett miljömässigt korrekt sätt.  

4.4.2 Krav på fartyg 

Ett fartyg som vill lämna fartygsgenererat avfall i land måste enligt EG 2000/59 meddela hamnen 

24 timmar i förväg. Om förestående sjöresa är kortare än 24 timmar, så som många resor är inom 

Östersjöområdet, så gäller det att fartyget rapporterar in i föregående hamn. Det är emellertid 

obligatoriskt att lämna ifrån sig sludge, toalettavfall, fast avfall och oljehaltigt länsvatten. Den 

obligatoriska ilandlämningen gäller dock inte om minst 75 % av fartygets lagringskapacitet 

återstår (Sjöfartsverket, 2003). 

Fartygsgenererat avfall är sådant som producerats under fartygets drift och som omfattas av 

bilagorna i MARPOL 73/78 I, IV och V. MARPOL VI omfattas således inte av detta direktiv 

vilket gör att ett fartyg ej är tvunget att lämna i land sitt skrubberavfall i en EU-hamn. Ett fartyg 

kan undantas ovanstående regel enligt Artikel 9 i EG 2000/59 om fartyget är bundet till en 

tidtabell och kan visa på att det fartygsgenererade avfallet blir lämnat i land till någon av de 

hamnar som fartyget anlöper. Fartygets lagringskapacitet av respektive avfall måste anges i 

ansökan om undantag för obligatorisk ilandlämning och avlämningen kan därför anpassas mer 

till fartygets behov än det lagstadgade kravet. För att bli undantagen den obligatoriska 

ilandlämningen måste också rederiet i fråga ha slutit ett avtal på förhand med ett företag som 

hanterar avfall, vilket företag och vilken avfallstyp det gäller skall också finnas med i ansökan 

(Transportstyrelsen, 2010). Utöver linjetrafiken så måste andra fartyg rapportera till 

destinationshamnen i enlighet med rådande praxis i Bilaga 2 i EG 2000/59, där det står listat 
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vilken information hamnen behöver inför ilandlämningen och finns som en färdig mall i form 

av ett kvitto på IMO:s hemsida (IMO MEPC, 2015). 

Gällande fartygets pumpkapacitet finns det inget lagstadgat krav utan endast rekommendationer 

att använda sig av. Transportstyrelsen rekommenderar i SJÖFS 1985:19 att ett fartygs 

transfereringspump bör ha minst 5 m3/h i flöde.  

4.4.3 GISIS 

För att implementera MARPOL:s regler i respektive flaggstat har MEPC understrukit vikten av 

att det finns fungerande mottagningar för avfall i alla hamnar. En vidareutveckling av denna 

implementering har lett till att IMO:s PRFD (Port Reception Facility Database) har uppgått som 

en modul i det internetbaserade GISIS (Global Integrated Shipping Informations System). Det 

är ett informationssystem för fartyg som visar en databas av alla medlemsstaters hamnars 

mottagningskapacitet kategoriserat enligt MARPOL Annex I-VI.  

Det går att söka efter en specifik hamn eller på ett specifikt avfallsämne så som avgasrenings-

rester där skrubberavfall ingår. En sökning den 10:e mars 2015 på avgasreningsrester som avfall 

i samtliga sökbara hamnar ger 259 unika träffar i form av mottagningsanläggningar varav ingen 

alls låg i Sverige (IMO, 2015).  
 

 

4.4.4 Hamnars förberedelser 

ESN (European Shortsea Network) genomförde 2013 mellan februari och mars en enkät-

undersökning bland olika hamnar inom SECA med sammanlagt 29 respondenter. Av alla 

svaranden så sade ungefär 30 % att de hade arbete inplanerat gällande skrubberavfalls-

mottagning. Av dessa så hade fyra hamnar planerat att utvidga sin mottagningsapparatur till att 

också gälla skrubberavfall. Två hamnar uppgav att de redan hade möjlighet att ta emot denna 

typ av avfall (ESN, 2013). Man säger även i samma nämnda rapport att privata aktörer kommer 

sköta denna hantering.  
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Tabell 8 Stapeldiagram baserat på antal hamnar per medlemsstat som valt att lämna uppgifter på IMO:s 

GISIS gällande möjligheter för mottagning av avfall från avgasreningsutrustning. 
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I Sverige så har tre av fyra svenska hamnar återkommit med svar på frågorna i 3.2 Frågor till 

svenska hamnar. Dessa har gemensamt att ingen har någon särskild avfallsplan gällande 

skrubberavfall. Två av de svarande har ett avgiftssystem där mottagningen av skrubberavfall är 

listad. Av de tre hamnarna så har två av dem fartyg med skrubber som anlöper regelbundet.  

 
Tabell 9 Frågor till svenska hamnar med svar. 

 

4.4.4.1 Avgiftssystem  

I Sverige råder ett så kallat no-special fee system som betyder att hamnen får avgiftsbelägga ett 

fartyg för varje avfallstyp men får inte höja den beroende på mängden avfall. Det är alltså endast 

en generell avgift som får tas ut. Den generella avgiften tillåts variera från fartyg till fartyg 

indelat i olika klasser, avgiften kan även rabatteras i syfte att uppmuntra en förbättrad avfalls-

hantering (Sjöfartsverket, 2003). 

4.4.5 Mottagare av fartygsgenererat avfall 

Det finns flera kommersiella aktörer på marknaden idag som möjliggör ilandlämning av olje-

haltigt avfall och annat farligt avfall. Två av dessa nationella aktörer är Stena Recycling och 

Ragnsells. Båda parter opererar i närheten av Karlshamn. Stena Recyling erbjuder en mängd 

tjänster, däribland ilandlämning av sludge och liknande avfall medelst sugbil eller läktring till 

fartyg vid större volymer. Maximal kapacitet för en sugbil är 35 m3 med släp. Ragnsells har en 

kapacitet med sugbil på 10 m3 och med släp, upp till 30 m3.  

Frågor Göteborg Helsingborg Trelleborg 

1. Hur ser er hantering 

av skrubberavfall ut 

idag? 

700 kr exklusive den 

faktiska avgiften, ingen 

förfrågan har kommit. 

Har ännu inte mottagit 

något. 

Har ännu inte haft något 

fartyg som velat lämna 

denna avfallstyp. 

 

2. Hur ser er övriga 

avfallshantering ut 

idag? 

Fast installation i olje-

hamnen med 

kompletterande vakuum-

sug. Stena Recycling har 

hand om det hela. 20 

olika sorteringsstationer 

finns inrättade. 

Man har en 

oljeavskiljningsanläggning 

i hamnen som tar emot 

1100 m3 maskinrums-

sludge varje år. Efter 

avskiljning går det till 

destruktion eller 

återvinning som eldnings-

olja. I övrigt finns vanlig 

sortering. 

Vår tidslinjebaserade 

trafik har egna avtal med 

kommersiella land-

organisationer vad gäller 

avfallsmottagningen i 

hamn. Beroende på 

avfallstyp lämnas detta 

antingen i Polen, 

Tyskland eller Sverige. 

3. Finns det något 

uttalat om hur 

hanteringen gällande 

skrubberavfall kommer 

att se ut 2015 i och med 

ikraftträdandet av 

Svaveldirektivet? 

Väntar på förfrågan. Man har inga särskilda 

riktlinjer i nuläget men en 

taxering som baseras på 

mängd och innehåll ifall 

fartyg skulle vilja lämna 

skrubberavfall. 

Vi har en kontinuerlig 

dialog med TT-Line och 

det finns ännu inget 

avtalat gällande denna 

typ av hantering. 
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4.5 Resultatsammanfattning 

Det har konstaterats att skrubberavfallet måste kategoriseras som farligt avfall under någon av 

de befintliga sexsiffriga koderna, detta gör hanteringen i hamnen svårare då avfallet ej får 

beblandas med annat avfall för utspädning eller liknande. I de svenska hamnar som kontaktats 

finns ingen fast avfallsplan uppsatt gällande skrubberavfall, globalt sätt är förberedelserna sätt 

till resultaten från 4.4.3 GISIS bättre. Det finns idag en skyldighet att mottaga fartygsgenererat 

avfall från fartyg i hamn, något som kommersiella aktörer sig kunna hjälpa till med. Kraven på 

fartygen gäller förutom de rekommenderade anvisningarna i huvuddrag hur det skall förbereda 

en ilandlämning av avfall i hamn. 

I Karlshamns hamn beräknas det enligt första scenariot med enbart färjor som är bestyckade med 

skrubber blir runt 600 kg skrubberavfall i veckan. I det andra scenariot där fartyg över 25 000 

BT antages vilja lämna ifrån sig skrubberavfall så skulle det innebära en ökning av ungefär 760 

kg var sjunde vecka, räknat på värsta fall utifrån de största hamnarna i Europa som hanterar 

flytande bulk. 
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5 Diskussion 

5.1 Avfallshantering i svenska hamnar 

I SJÖFS 2001:12 åläggs hamnen uppgiften att mottaga sådant avfall som normalt sett anlöpande 

fartyg genererar ombord. Detta ger ändock ej svängrum för hamnen att förvägra ett fartygs 

ombordgenererade avfall som ej hör till det vanliga trots att det avviker från det normativa.  

Att hamnen inte kan neka ett fartyg dess avfall innebär att skrubberavfall också är inkluderat 

under denna punkt. I hamnar med reguljär färjetrafik där fartygen är skrubberbestyckade kan 

också hamnen eventuellt förlita sig på respektive rederi i fråga om denna hantering om rederiet 

har andra linjer och tidigare erfarenhet eller särskilda avtal med företag gällande avfalls-

hantering. Men i ett fall där ett fartyg som inte tillhör en tidstabellbunden rutt och vill lämna 

skrubberavfall i hamn är det upp till hamnen att tillgodose detta. De svenska hamnar som delgivit 

sin information rörande detta ämne har för tillfället inte en specifik avfallsplan eller en generell 

avfallsplan som innefattar skrubberavfall. Detta beror troligtvis sett till svaren, på bristande 

förfrågan. Det framgår emellertid inte om det är på grund av att:  

a) fartyg med skrubber som anlöper respektive hamn kör med öppen krets och får på så vis 

mindre avfall att lämna iland 

b) fartyg valt att lämna sitt skrubberavfall i annan hamn eller 

c) en privat kaj eller rederi ordnat bortförskaffandet på egen hand utan hamnens 

inblandning. 

Även om det är så att de hamnar som kontaktats inte har någon fast plan för avfallshantering av 

skrubberavfall så är det inte ett större problem, då en lösning ligger nära till hands. De flesta 

hamnar har ofta möjlighet till någon form av mellanlagring, vanligtvis avsett för maskinrums-

sludge. Utan denna mellanlagring är det fortfarande möjligt att transferera avfallet till en sugbil 

i hamn eller som är tillgängligt i Göteborgs hamn, en sludgebåt. De två företag som arbetar med 

avfallshantering som kontaktats säger sig kunna hantera denna typ av avfall utan större problem.  

Den obligatoriska ilandlämningen omfattar i dagsläget inte avfall från Annex VI, men vid ett 

samtal med en tjänsteman på Transportstyrelsen via e-post, menade denne på att en revidering 

av direktivet EG 2000/59 kommer att göras under våren 2015 så att den också omfattar Annex 

VI vilket innefattar ozonutarmande ämnen och avgasreningsrester. Detta gör att skrubberavfallet 

kommer få laga stöd under våren 2015 i EU även om Transportstyrelsen hävdar i sin rapport 

Slutrapport – tillsyn och efterlevnad av de skärpta reglerna för svavelhalt i marint bränsle, att 

skrubberavfall redan hör till den obligatoriska ilandlämningen då det är ett fartygsgenererat 

avfall.  

Ståndpunkten blir något oklar i frågan huruvida avfallet omfattas av denna bestämmelse eller ej. 

Men det är rimligt att antaga att det kommer bli som Transportstyrelsen säger, med andra ord, 

implementerat i den rådande europeiska lagstiftningen. Särskilt då det av IMO anses avgöra en 

mottagningsanläggnings tillämplighet i regel 17.2 MARPOL Annex VI. Skulle en hamns 

mottagningsanläggning inte visa sig vara adekvat finns ett omfattande rapporteringssystem kring 
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detta där fartyget anmäler hamnen till Transportstyrelsen. Dessa dokument skall också förses av 

hamnen när de inte kan mottaga begärt avfall.  

5.1.1 Krav på fartyg 

Ett anlöpande fartyg har också ett ansvar att uppfylla vid avfallshanteringen över kaj. Hamnen 

kan godta lägre avgifter från ett fartyg som är väl förberett. Detta kan betyda att fartyget i fråga 

har en fungerande källsortering ombord, eller i frågan om det oljehaltiga avfallet så kommer 

hanteringen gå fortare om fartygets transfereringspumpar har en hög kapacitet. 

Transportstyrelsen rekommenderar i SJÖFS 1985:19 en pumpkapacitet på minst 5 m3/h, detta är 

endast ett allmänt råd och är stipulerat så att även mindre fartyg kan uppfylla flödet. Utöver 

pumpens kapacitet spelar även förvärmning av tankar innehållandes oljehaltiga avfall så som 

skrubberavfall in, vid uppvärmning sjunker ämnets viskositet och blir lättare att pumpa vilket 

också skyndar på ilandlämningen. Kan inte fartyget uppfylla önskad pumpkapacitet, eller om 

hamnen bedömer att det helt enkelt tar får långt tid så får fartyget stå för mellanskillnaden då en 

sugbil ersätter fartygets pump.  

Då skrubberavfallets densitet kan variera mellan olika skrubberanvändare kan också den 

lämpliga hanteringen ändras. I vissa fall kan det förefalla sig mer praktiskt att nyttja IBC-

behållare i stället för konventionella lasttankar ombord. En IBC-behållare är i regel 1 m3 stor 

och är praktisk för att frakta farliga ämnen, tanken är dessutom kvadratisk för att underlätta 

transport. Med tanke på den uppskattade mängden avfall i 4.3.1 borde det inte vara något 

problem då en tur-returresa skulle ge ungefär 87,48 kg.  

På M/S Ficaria Seaways går sludgen från skrubbern till just IBC-behållare efter centrifugeringen 

i separatorn. Beroende på var behållarna förvaras ombord kan det vara lämpligt att antingen 

pumpa i land det eller transportera i land behållarna medelst motviktstruck eller liknande 

transport. Då separatorn i en skrubberanläggning i regel finns nere i maskinrummet kan ändå 

båda alternativen vara aktuella med tanke på den lastlucka som brukar finnas till konventionella 

handelsfartygs maskinrum. Wärtsilä säger i sin produktinformation att IBC-behållare vanligen 

nyttjas och att de bör placeras så tankarna eller tanken kan bytas ut när de är fyllda (Wärtsilä , 

2010). 

 

5.1.1.1 Avfallsrutiner i svenska hamnar 

GISIS är ett användbart verktyg för befälhavaren ombord och för teknisk personal iland som 

berörs av de olika hamnanläggningarna. När man söker enligt en avfallstyp så är det möjligt att 

välja 58 hamnar i Sverige. Den siffran är väldigt hög och täcker med största sannolikhet in 

samtliga svenska hamnar som tar emot handelsfartyg, med andra ord är småbåtshamnar 

borträknade. Det som är märkligt med sökningen genomförd i 4.4.3 är att inga svenska hamnar 

har uppgett att de har en anläggning eller rutin för att ta emot avfall enligt MARPOL Annex VI. 

Detta styrker resultatet från den undersökning som gjordes i de tre hamnarna i kapitel 4.4.4. 

Anmärkningsvärt är att de skandinaviska grannarna Norge och Danmark är i topp bland de länder 

med flest hamnar som uppgett att de tar emot skrubberavfall med elva respektive 33 stycken.  
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Om det skulle vara så att det finns svenska hamnar med en avfallsplan gällande skrubberavfalls-

hantering så kan avvikelsen bero på att programmet inte används till fullo av dessa hamnar. En 

annan trolig orsak är att det fortfarande råder stor osäkerhet om hur avfallet skall hanteras och 

att information därför ej finns tillgänglig.  

5.1.2 Avgiftssystem 

Svenska hamnars avgiftssystem som använder sig av en generell hamnavgift för avfallshantering 

kommer också att omfatta skrubberavfall. Av samma skäl som maskinrumssludge är belagt med 

den generella avgiften bör också skrubberavfall vara det. Den fungerar som incitament för att 

inte dumpa sitt avfall till sjöss.  

Den tillåtna svavelhalten på 0,1 % gör emellertid att fler fartyg kör på MDO vilket i sin tur 

minskar hanteringen av maskinrumssludge i hamnarna. De fartyg som använder sig av skrubber-

teknik gör det i första hand för att kunna fortsätta köra på tjockolja som är det billigare bränslet, 

dessa fartyg kommer fortfarande att lämna ifrån sig vanlig maskinrumssludge utöver avfallet 

från skrubbern. Branschorganisationen Sveriges Hamnar hävdar att ett sätt kan vara att debitera 

fartyg med skrubber med en högre avgift utifrån att de blir indelade i en egen klass (Sveriges 

Hamnar, 2015). Transportstyrelsen menar samtidigt i sin slutrapport gällande tillsyn och 

efterlevnad av Svaveldirektivet att om den generella avgiften även inkluderar skrubberavfall så 

subventioneras skrubberanvändning i förhållande till användning av lågsvavligt bränsle som till 

exempel gasolja, dieselolja eller LNG (Transportstyrelsen, 2014). Detta kan tolkas som en 

konkurrensmässig snedjustering, eller som att skrubbertekniken gynnas orimligt mycket. En 

annan sida av myntet kan vara att en lägre avgift bibehålls för skrubberavfall, med andra ord att 

den är fortsatt inkluderad i en generell avgift. Detta med hänsyn till miljön i första hand, då det 

kan finnas en risk att det inte tas om hand överhuvudtaget vid en alltför hög kostnad. 

Privata kajer står själva för avfallshanteringen, hamnavgiften som ägaren betalar till 

huvudägaren (hamnen) omfattar inte avfallshantering, detta då avgiften i första hand ses som en 

farledsavgift. I Karlshamns hamn är samtliga kajer ägda av Karlshamn AB så detta är inget 

aktuellt problem i detta fall även om man kommer överens om annat med någon av sina partners. 

På andra platser så som RoRo-terminalen i Göteborgs hamn så ansvarar DFDS själva för sina 

fartygs avfallshantering vid sin kaj.  

5.2 Tekniska utmaningar  

5.2.1 Avfallets karaktär  

Analysen som gjordes ombord på M/S Ficaria Seaways visade att den skrubbergenererade 

sludgen är farligt avfall, detta på grund av de höga halterna av vanadin och nickel tillsammans 

med höga värden av polyaromatiska kolväten. Dessa ämnen har farliga egenskaper och är i halter 

över angivna gränsvärden skadliga för miljö och människa. Samma värden gör att avfallet är 

olämpligt för deponering, avfallet måste enligt EG 1999/31 mellanlagras i lämplig facilitet till 

dess att det kan vidarebehandlas. Efter eventuell behandling i land skulle vidare urlakningstester 

behöva göras för att avgöra om den sedermera fasta delen kan deponeras eller måste förbrännas. 
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Det är Naturvårdsverkets ”Mottagningskriterier för avfall av deponi” som styr om ett avfall får 

deponeras eller ej i Sverige. 

Eftersom skrubberavfallet listas som farligt avfall får det ej heller enligt § 16 i 

Avfallsförordningen blandas med annat avfall som är klassat som farligt. I rapporten från 

testerna ombord på M/T Suula skrevs det att avfallet genererat från skrubbern kunde blandas 

med den vanliga maskinrumssludgen, men detta motstrider ovan nämnda förordning då de två 

avfallen är av skild karaktär.  

Om en skrubberanläggning idag uppfyller IMO:s krav på tvättvattnet så behöver fartyget inte 

magasinera vattnet ombord för att sedan lämna i land detta. Detta fordrar icke desto mindre en 

omfattande övervakning likt den som finns idag på länsvattenseparatorer gällande oljehaltigt 

vatten. Övervakningen ingår i anläggningens vattenreningsdel. Ett avfall av denna typ, det vill 

säga, helt i vätskeform får inte deponeras utan måste också mellanlagras för vidare behandling i 

vattenreningsverk. En finsk hamn tillade i Way Forward-rapporten från ESN att det inte var 

möjligt att pumpa tvättvattnet direkt till stadens avloppsnät på grund av den höga sulfatnivån i 

vattnet (ESN, 2013). Mängden tvättvatten som en typisk skrubber genererar i stängt läge är 

väsentligt mindre än sludgedelen, fyra gånger mindre om man använder samma uppskattningar 

som tidigare, det vill säga 0,1 kg/MWh kontra 0,4 kg/MWh. Om ämnena haft samma densitet 

skulle den inneslutna volymen haft ett förhållande ämnena emellan på 1:4, förutsatt att samma 

spill upprätthålls i ovan stipulerad takt. Vatten har en densitet på 1 005 kg/m3 vid 5 °C och en 

typisk 380-tjockolja 990 kg/m3 vid 15 °C (Preem, 2015). Densitetsskillnaden är inte särskilt stor 

men kan inte antas vara rättvisande värde då densitetsvärdet för tjockoljan inte är i sludgeform. 

Några densitetsvärde på skrubberns sludge är knapphändiga, medan skrubbervattnets densitet 

kan antas inte förändras särdeles mycket. Siffrorna visar ändå, trots bristfällig data, att 

skrubbervattnet som skulle behöva omhändertagas är mindre än den av skrubbern producerade 

sludgen. Både Wärtsilä och Alfa Lavals hybrid-skrubber anses uppnå IMO:s krav på tvättvatten, 

samtidigt konstaterar danska Naturvårdsverket att tvättvattnet som analyserades från M/S Ficaria 

Seaways ej är farligt avfall (DEPA, 2012).  

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har påtalat i en promemoria att de endast vill tillåta stängda 

skrubbrar då de anser att Svavelförordningens (2014:509) definition i nuläget är alltför vag 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2014). Svavelförordningen säger att skrubberns operativa vatten 

får gå överbord om de kan påvisa att det ej har någon skadlig effekt på människa eller miljö. 

HaV menar att den öppna kretsen skapar en genväg för försurningsprocessen, något som skulle 

ha större negativ inverkan på miljön än ett fartyg utan skrubber med tjockoljedrift. Vidare pekar 

promemorian på att det finns pågående studier som indikerar att skrubbervatten även innehåller 

andra skadliga ämnen.  

En öppen skrubber ger å sin sida mindre avfall för fartyget att ta hand om, är billigare i drift och 

har en lägre installationskostnad, den driftmässiga kostnaden beror främst på att systemet är 

mindre och avsaknaden av kaustiksoda då den förlitar sig på sjövattnets alkalinitet, något som 

blir problematiskt i Östersjön då vattnet på flera ställen kan ha för låg alkalinitet för att skrubbern 

skall kunna fungera bra (Ülpre, 2014). En skrubber med öppen krets har trots den lägre kostnaden 

inte visat sig vara de nordeuropeiska redarnas förstaval i ESN:s SECA-rapport.  Med detta i 
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åtanke är det rimligt att anta att den öppna kretsens problematik blir marginaliserad till fördel 

för de fartyg med hybrida eller stängda skrubbrar.  

5.2.1.1 Bestämning 

Det finns idag tillräckliga medel att tillgå för att kodbestämma avfallet från skrubbern genom 

den befintliga EWC-definieringen. Då det idag finns få dataanalyser av skrubberns tvättvatten 

kan dess kategorisering komma att ändras med tiden när mer data finns att tillgå och om dessa 

eventuellt visar på farligheter i tvättvattnet som fordrar en ny klassificering av ämnet. 

5.2.2 Bortskaffande av skrubberavfall 

För att transportera farligt avfall krävs ett särskilt tillstånd då det bortskaffas yrkesmässigt, detta 

tillstånd är ett transporttillstånd som ger ett företag rätt att transportera en viss typ av farligt 

avfall eller generellt farligt avfall (Transportstyrelsen, 2011). Tillståndet utfärdas i regel av 

länsstyrelsen. Avfallstransportören måste också enligt 2 kap. i miljöbalken känna till riskerna 

med ämnet i fråga. Då det är troligast med vägtransport för avfallets bortskaffning innebär det 

också att märkningen måste överensstämma med ADR:s krav. 

5.2.3 Skrubberavfall i Karlshamns hamn 

Antalet anlöp av skrubberbestyckade fartyg i Karlshamn uppskattades i två olika scenarion till 

att enbart röra färjetrafiken (två fartyg) i det första fallet och i det andra fallet att röra färjetrafiken 

inklusive en tredjedel av de fartygen med en bruttodräktighet på över 20 000 ton.  Ett tredje 

scenario skulle kunna innebära att inga fartyg alls anlöper hamnen med lagrat skrubberavfall, 

vilket hade kunnat bero på att fartygen i fråga väljer att lämna i land avfallet någon annanstans 

eller att inga fartyg baserat på Karlshamns hamndata använder sig av skrubberteknik. Att fartyg 

skulle välja bort en svensk hamn till fördel för en exempelvis baltisk hamn känns dock inte 

rimligt ur kostnadssynpunkt då den svenska lagstiftningen är generös med sin tillämpning av 

”no special fee-systemet” som exempelvis i Karlshamns fall innebär att sludge ilandlämnas utan 

kostnad, vidare är det heller inte troligt att inga fartyg alls kommer vara bestyckade med skrubber 

som anlöper Karlshamns hamn då färjefartygen med säkerhet kommer att installera skrubbrar 

(Woodall, 2014). 

I det andra scenariot blev 1/3 av de fartygen en något tilltagen siffra då endast 1/5 av tillfrågade 

redare i ESN:s rapport hade planer på att installera skrubber (ESN, 2013). 1/3 valdes ändock för 

att få en marginal mot eventuella avvikelser då även mindre fartyg kan tänkas använda skrubber, 

även om de inte är i majoritet. Förutom de mindre fartygen så är det svårt att förutse trenden för 

de närmsta åren då svängningar i marknaden är högst beroende av oljepriset vilket den 25 januari 

2015 var nere på 45,29 $/fat jämfört med två år tidigare då oljepriset låg på 97,59 $/fat (Plus 

500, 2015). 

2014 års trend har visat att mindre fartyg också börjar installera skrubber, det är emellertid inte 

troligt i dagsläget att mindre handelstonnage efterhandsinstallerar en skrubber på grund av 

kostnadsskäl. Men å andra sidan kan antalet fartyg med skrubber komma att öka då skrubber-

tekniken blir mer tillgänglig och mer utbredd. Med Svaveldirektivet blir det också attraktivare 

för tillverkare att framställa effektivare och mindre skrubbrar. Detta gör att även mindre fartyg 
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kan installera skrubber. Exempelvis så har det finländska rederiet Langh Ship utvecklat en egen 

sluten skrubberanläggning som man fått klassificerad och installerad på sina samtliga fem fartyg 

som ligger på 6 500 DWT och upp till 11 500 DWT (Sjöfartstidningen, 2014). Ett annat mindre 

fartyg är M/S Timbus som ligger på 6 389 BT, anmärkningsvärt i detta fall är att det var en torr 

skrubber som installerades (Nordkalk, 2014). Detta ger exempel på att Svaveldirektivet drivit 

fram teknikutvecklingen av avgasreningstekniker. 

Det finns också fartyg som kommit utanför SECA-området till Karlshamn där flera av dessa 

kanske inte har något ekonomiskt incitament för att köra med skrubber, detta kan bero på att 

fartygen i fråga inte spenderar tillräckligt lång tid inom ett emissionsreglerat område för att det 

skall vara ekonomiskt lönsamt att installera en skrubber. I annat fall kan det bero på att fartyget 

beräknas ha mindre än fyra år kvar i drift och därför anses inte skrubbern som ett lämpligt 

alternativ (Jiang, Kronbak, & Christensen, 2014).  

DFDS miljöansvarige har sagt att skrubber kommer användas på färjelinjen mellan Karlshamn 

och Klaipeda men inte när den kommer installeras, under tiden kör de båda fartygen på destillat-

bränsle. Vidare säger rederiet att lossningen av detta avfall kan ske i båda hamnar och att inget 

är klart i nuläget (Woodall, 2014). Karlshamns hamns teknikansvarige säger att DFDS troligen 

kommer att sköta sin skrubberavfallshantering själva när det kommer till kontraktering av 

företag, då de redan har erfarenhet av liknande slag.  

5.2.3.1 Mängden avfall 

Mängden avfall i Karlshamns hamn är nödvändiga siffror för att veta vilket typ av mottagning 

som är mest praktisk. De siffror som tagits fram i resultatdelen som ett veckoligt behov av 

ilandlämning av skrubberavfall visar att de understiger de sugbilars kapacitet som finns på 

marknaden idag. Den mobila hämtningen av avfall underlättas av att ingen fast anläggning 

behöver byggas ut, då det idag finns en fungerande ilandlämning av maskinrumssludge över kaj 

med sugbil. De företag som har specialiserat sig på avfallsmottagning har dessutom nödvändiga 

certifikat som behövs för att handhava farligt avfall och för att transportera detta. Dessa certifikat 

är i grunden beslut från länsstyrelsen eller miljödomstolen och finns att tillgå på respektive 

företags hemsida. 

Det finns fortfarande en osäkerhet kring mängden skrubberavfall som genereras, flertalet 

tillverkare har sagt upp till 0,4 kg/MWh vilket är den siffra vi har använt oss av i uppskattningen 

för scenario ett och två i resultatdelen. Avfallsmängden är styrd av skrubbern och bränslets 

svavelhalt, med andra ord mängden svaveloxider som måste avskiljas. Detta värde måste således 

anpassas till varje fartyg likt en enskild individ. Oljan som fartyg bunkrar kan skilja sig beroende 

på var i världen man befinner sig. Svavelhalten i marina bränslen var i genomsnitt 2,5 % för 

återstodsoljor (tjockoljor) i Europa 2002 medan medelvärdet i Sydamerika var 1,9 % och i Asien 

3,07 % (Endresen, 2005). Hänsyn måste också tas till driftläge och underhåll. Det finns ett linjärt 

sammanband mellan fartygets maskineffekt och skrubberns avfallsgenerering. Avfallet minskar 

således med samma takt som maskinens belastning gör. Sambandet mellan fart och maskineffekt 

är kubiskt, så även mellan avfallet och farten. Antagandet gjort i scenario ett och två är baserat 

på den belastning MAN B&W föreskriver som den optimala driftspunkten, det vill säga 10-15 

% under maskinmarginalen och i detta fall valdes 10 % som rimligt. Vid en försämring av 
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skrubberns verkningsgrad, exempelvis orsakat av slitage eller eftersatt underhåll är det oklart 

hur detta påverkar avfallsmängden, rimligtvis borde den minska med en sämre verkningsgrad. 

5.2.3.2 Alternativa metoder 

Skrubbertekniken har möjliggjort för fartyg att rengöra sina svavelhaltiga utsläpp. Det finns 

metoder som gör att fartygen slipper detta, genom att till exempel avsvavla bränslet i en 

katalytisk process direkt på raffinaderiet. Processen kallas också ”hydrofining” och kan 

användas för bensin, gasolja och tjockolja. För att reducera svavelhalten sätts oljan under högt 

tryck och temperatur och behandlas med vätgas, på så vis omsätts svavelföroreningarna till 

svavelväte som därefter kommer sönderdelas till fritt svavel i en annan process (Javadli & de 

Klerk, 2012). Tjockolja är emellertid svårt att avsvavla rent generellt på grund av hög svavelhalt, 

hög kokpunkt och hög viskositet. På grund av detta är det därför omständligt och väldigt dyrt att 

genomföra avsvavlingen, oavsett avsvavlingsmetod (Javadli & de Klerk, 2012). 

Till sjöss finns begränsade möjligheter för avfallsbehandling, bortsett från lagring. Dock finns 

ändå en utveckling närvarande på området vad gäller vidarebehandling ombord utöver den 

traditionella sedimenteringen med värmning och lagring, populärt kallat settling. En aktör har 

utvecklat ett system som använder sig av förgasning för att ta hand om allt avfall ombord. Det 

är i huvudsak uppbyggt av två system där det ena systemet fokuserar på rester så som länsvatten, 

gråvatten och annat avfallsvatten och det andra systemet behandlar det fastare avfallet som 

sludge, olja, kemikalier etc. De två systemen kompletterar varandra och ryms i en 20-

fotscontainer enligt tillverkaren (Terragon Environmental Tech, 2015).  Restprodukten som fås 

av förgasningen är biokol, vilket är samma som träkol men framställd ur en biomassa (Lehmann 

& Joseph, 2009). 

 

5.3 Diskussionssammanfattning 

I diskussionen har eventuella orsaker till svenska hamnars oförberedelse lyfts och det har endast 

gått att spekulera i skäliga orsaker. Vidare är fortfarande lagstiftningen angående skrubberavfall 

i utveckling och kommer enligt Transportstyrelsen att revideras under 2015. Den kanske mest 

praktiska förvaringslösningen är att skrubberavfallet hanteras i IBC-behållare efter sin 

separationsprocess ombord.  

I hamn så kommer dagens svenska avgiftssystem troligtvis att omfatta även skrubberavfall. Det 

kommer med stor säkerhet i framtiden att anlöpa skrubberbestyckade fartyg i Karlshamns hamn, 

mängden avfall beror på flera faktorer så som oljans kvalitet, typ av skrubber och maskinstyrka. 

Avfallets mängd kan därför variera men inte utom rimliga gränser för vad som kan anses 

hanterbart. Slutligen finns det andra metoder för att minska svavelhalten i bränslet men dessa är 

ofta mycket dyrare eller inte fullt utvecklade i dagsläget. 
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6 Slutsats 

Många av de utmaningar som är förknippat med skrubberavfallet är den utbredda ovissheten och 

bristen på data. Många aktörer i branschen är osäkra på hur avfallet skall hanteras, vad det består 

av och i vilka kvantiteter det kommer i.  

De hamntekniska utmaningarna vi har identifierat ligger i omfattningen av avfallet då vi inte vet 

hur skrubberanvändandet kommer utvecklas, om det kommer fortsätta sin spridning till mindre 

fartyg eller om allt fler väljer bort detta alternativ till fördel för gasdrift eller lågsvavliga oljor. 

Andra faktorer som inverkar på mängden avfall är skrubberns konstruktion, oljans svave-

linnehåll och indikerad maskineffekt. De uppskattningar som gjorts gällande avfallets kvantiteter 

visar att det inte skall vara några organisatoriska problem för hamnen ur bortskaffningssynpunkt 

i dagsläget. Det är i sammanhanget relativt små mängder avfall i de båda scenarierna, något som 

de idag marknadsetablerade avfallsföretagen inte har några problem med att hantera.  Om 

skrubberavfallet inte transfereras direkt till en sugbil eller behållare så blir det en 

hamnorganisatorisk uppgift med en eventuell mellanlagring av IBC-behållare, då detta verkar 

vara rådande branschstandard, fyllda med skrubberavfall till dess att en skälig mängd uppnåtts 

för vidare transport. Vidare är det konstaterat att skrubberns avfall skall klassificeras som farligt 

avfall, det får då inte blandas med andra avfall så som den vanliga maskinrumssludgen. Förutom 

det extra platsbehovet som uppkommer så är det också intressant att veta hur eventuella 

blandningar skall kontrolleras ombord. Det är en fråga som bör utredas noggrannare.  

En hantering av skrubberavfall har laga stöd och kommer troligtvis också att omfattas i en 

revidering av EG 2000/59, på så vis gäller den obligatoriska ilandlämningen också skrubbe-

ravfall i hela Europa. Resultatet från hamnundersökningen visar att många danska och norska 

hamnar är redo att mottaga skrubberavfall. De flesta svenska hamnar har idag ingen specifik 

avfallshanteringsplan gällande denna typ av avfall, vilket kan bero på att det är relativt nytt och 

då man i flera fall kanske helt förlitar sig på kommersiella aktörer som har egna avtal med 

respektive rederi. Man har i de tre kontaktade hamnarna inte fått någon förfrågan om att ta emot 

just skrubberavfall, detta trots att åtminstone två av hamnarna har anlöpande fartyg bestyckade 

med skrubber. I Karlshamn spås efterfrågan komma under 2015 då färjefartygen tros installera 

skrubber under årets gång, det skall då inte vara några problem för hamnen att hantera dessa 

kvantiteter. 

Det finns också en ovisshet gällande skrubberns tvättvatten, om detta kommer vara tvunget att 

ilandlämnas skulle hanteringen utökas med ännu ett avfall. Resultatet visar att det inte 

klassificeras som farligt avfall, ej heller behöver det lagras ombord om det uppfyller IMO:s krav 

eller den svenska Svavelförordningen.  

6.1 Förslag till vidare forskning 

 Undersöka vilken metod som är fördelaktigast ur ett ekonomiskt perspektiv för att 

tillmötesgå det uppdaterade svaveldirektivet. 

 Undersöka skrubbervattnets effekter på miljön i öppen och stängd krets.
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Bilaga A 

Fartygsnamn Maskineffekt Bruttodräktighet IMO-nr 

Cielo di Gaeta 7 280 kW 24 746 BT 9669653 

Cielo di New York 7 280 kW 24 746 BT 9669665 

Baltic Wave 9 832 kW 23 235 BT 9259991 

Baltic Swift 7 860 kW 23 339 BT 9464376 

Baltic Freedom 11 060 kW 23 337 BT 9327396 

Odin 9 988 kW 25 994 BT 9292101 

Steel 9 480 kW 23 248 BT 9380594 

Rosita 11 060 kW 25 487 BT 9278480 

Single N/A 23 248 BT 9377664 

Star Grip N/A 27 192 BT 8420787 

Silent N/A 23 248 BT 9377652 
Tabell 10 Fartyg till grund för AIS-data i scenario två.
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