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Abstrakt 
 

Den här studien har bestått i att klargöra hur fartyget Stena Vision, som går i trafik i ett 

SECA-område, klarade av att hantera en anpassning av fartygets drift efter de nya regler 

på svavelinnehåll i bränslet som infördes 1 januari 2015. Detta har undersökts genom en 

så kallad ”Före & efter”-studie, som har fokuserat på förändringar av driftsekonomi, 

bunkerförbrukning, kemiska hälsorisker och arbetssituation.  

 

Med en kvantitativ metod har det varit fokus på åtgången av bränsle och 

driftskostnaderna före och efter bränslebytet. Förbrukningsdata för de olika 

förbrukningssystemen och bunkerkostnader för perioden maj 2014 till juli 2015 har 

samlats in och analyserats. Genom att sammanställa all data har sedan analysen visat att 

det skett en liten minskning av den absoluta bunkerförbrukningen och att den faktiska 

kostnaden för bunker har sjunkit efter bränslebytet. Resultatet har presenterats i olika 

tabeller och orsakerna till att resultatet blev som det blev har diskuterats i studiens 

diskussionsdel. Där presenteras eventuella orsaker som kan ha haft inverkan på 

resultatet och en stor orsak till att bunkerkostnaderna sjönk var att marknadspriset för 

råolja sjönk i början av år 2015.  

 

Med en kvantitativ metod, med kvalitativa inslag har studien undersökt hur 

maskinpersonalen ombord har upplevt förändringen i sin arbetssituation i och med 

bränslebytet. Genom att låta personalen besvara en postenkät med flervalsfrågor har det 

varit möjligt att skapa en bild av hur maskinpersonalen har upplevt någon förändring i 

sin arbetssituation i samband med bränslebytet. Enkäten har varit frivillig och de som 

deltagit i undersökningen har helt anonyma. Resultatet har presenterat i form av 

diagram och visar att förändringarna var små. De förändringar som uppstått har 

uppfattats som positiva.  

 

Med en kvantitativ metod har förändringen av de kemiska hälsoriskerna undersökts. 

Genom att sammanställa och jämföra de säkerhetsdatablad som medföljde respektive 

bränsleprodukt, var det möjligt att upptäcka om och hur hälsoriskerna vid hantering av 

bränslet har förändrats i samband med bränsleövergången. Resultatet visade att de 

kemiska hälsoriskerna inte har förändrats nämnvärt, då de olika bränslesorterna har 

liknade egenskaper. Det enda som kan sägas är att det nya bränslet som används har en 

lägre arbetstemperatur vilket medför en enklare och säkrare hantering för personalen. 
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Problem som uppstod under studiens gång var att marknadspriset för råolja sjönk under 

perioden som studien omfattade, detta gjorde att kostnaderna för fartygets bunker inte 

blev som de hade förväntats. Det uppstod även svårigheter att få fram ett 

säkerhetsdatablad för Marine Diesel Oil, vilket gjorde att de kemiska hälsoriskerna för 

denna produkt inte kunde bedömas. Studien kan ändå konstatera att hanteringen av 

bränsleövergången för Stena Vision blev lyckad och den lilla förändring uppfattades 

som possitiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

iii 

Abstract 
 

This study has been to clarify how the vessel Stena Vision, which is operating in a 

SECA area, managed to handle the adaptation of the operation of the ship by the new 

rules on the sulfur content in the fuel who was introduced on 1 January 2015. This has 

been investigated by a "Before & After"-study, which focused on changes in operating 

costs, fuel consumption, chemical health risks and work situation. 

  

With a quantitative method has been focusing on the consumption of fuel and operating 

costs before and after the change of the fuel. Consumption data for the various 

consumable systems and bunker costs for the period May 2014 to July 2015 have been 

collected and analyzed. By compiling all the data since the analysis showed that there 

has been a slight decrease in the absolute bunker consumption and that the actual cost of 

bunker has fallen after the fuel changeover. The results have been presented in different 

tables and the reasons why the result was that it was, has been discussed in the study 

discussion part. It presents possible causes that may have impacted on the outcome and 

a major cause of bunker costs declined was that the market price of crude oil fell in 

early 2015.  

 

With a quantitative method, with qualitative elements, the study examined how the 

engine crew onboard have experienced change in their work situation during the period 

of fuel changeover. By allowing staff to answer a mail survey with multiple choice 

questions, it has been possible to create an image how the engine crew have experienced 

no change in their work situation in connection with the change of the fuel type. The 

survey has been completely voluntary and those who participated in the survey, kept 

completely anonymous. The results presented in the form of graphs and shows the 

change has been small. The changes that occurred have been perceived as positive.  

 

With a quantitative method, the change of the chemical health risks has been 

investigated. By compiling and comparing the safety data sheet supplied with each fuel 

product, it was possible to discover whether and how health risks when handling fuel 

has changed in connection with the fuel changeover. The results showed that the 

chemical health risks have not changed significantly, since the various types of fuel 

have similar characteristics. The only thing that can be said is that the new fuel which is 



  
 

iv 

used has a lower operating temperature, which includes an easier and safer handling for 

the staff.  

 

Problems that arose during the study was that the market price of crude oil fell during 

the period covered by the study , this made the costs of the ship's bunker are not what 

they had expected. There was also difficulty to obtaining the Safety Data Sheet for 

Marine Diesel Oil, which made that the chemical health risks for this product could not 

be assessed. The study can still note that the handling of the fuel crossing for the Stena 

Vision was successful and the little change that occurred was in the positive sense.  
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1 Inledning 
 

Miljöaspekten blir allt viktigare i vårt moderna samhälle. Myndigheter och 

beslutsfattare enas, miljökraven skärps upp, företag och näringar har inget annat val än 

att anpassa sin verksamhet till den nya spelplanen som växer fram. Detta gäller även för 

sjöfartsnäringen. Det har rått debatt och ovisshet i hur man i branschen skulle klara av 

att anpassa sin verksamhet till det nya regelverket som började gälla i samband med att 

ett nytt svaveldirektiv infördes vid årsskiftet 2014/2015. Vårt intresse väcktes i att 

utreda hur ett fartyg berörs av de nya reglerna och hur man kan klara av att anpassa sin 

verksamhet. Hur går man till väga om man arbetar på ett fartyg och skall anpassa 

fartygets drift till de nya miljökraven utan att tappa lönsamheten och den goda 

arbetsmiljön som råder ombord? Denna fråga har varit grundstenen i den här studiens 

uppkomst och det är utifrån den frågan som studien har arbetat sig framåt. Valet föll på 

att följa hur passagerarfärjan Stena Vision och dess tekniska avdelning valde att hantera 

omställningen. Fartyget Stena Vision ansgågs som lämpligt för denna typ av studie med 

tanke på dess driftsituation, där konstanta sjöresor hålls. Genom att endast beröra ett 

enda fartyg i studien blev det möjligt att få en inblick i den verksamhet och i de 

frågeställningar som uppkom i samband med införandet av det nya svaveldirektivet.   
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1.1 Bakgrund 

 
1.1.1 Sveriges miljömål 

 

Luftföroreningarna från sjöfarten påverkar förutsättningarna för att klara Sveriges 

miljömål. De utsläpp som finns i avgaserna från fartyg är bl.a. partiklar, svavel- och 

kväveoxider (Johansson, Farelius & Höök. 2010). Sveriges generella miljömål beskrivs 

av Naturvårdsverket (2012) på så sätt att vid år 2020 skall vi ha ett samhälle där alla 

stora miljöproblem är lösta. Det finns ett flertal olika miljökvalitetsmål som måste 

uppfyllas för att vi skall kunna lösa dagens miljöproblem. Några av dessa 

miljökvalitetsmål är begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, 

giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag samt ett skyddande ozonskikt. Enligt 

Naturvårdsverket (2012) definieras frisk luft som att den "ska vara så ren att människors 

hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas". Sveriges miljömål är något som 

riksdagen fastställt och är till för att framtida generationer skall ha en hälsosammare 

livsmiljö med frisk luft och rika naturupplevelser (Naturvårdsverket 2012). För att nå 

målet krävs det att myndigheter, företag och den enskilde individen tar sitt ansvar samt 

att insatser från EU görs. 

 

Den stora mängden avgaser som kommer från fartygsmotorer innehåller till viss del 

skadliga beståndsdelar. Några exempel på dessa ämnen kan vara kväveoxider (NOx), 

svaveloxider (SOx), kolväten (THC), koloxid (CO), koldioxid (CO2) och partiklar 

(PM). Det är framförallt den kemiska sammansättningen av motorns bränsle som avgör 

i hur stor utsträckning som dessa ämnen finns i avgaserna (Samuelsson, 1999). Det 

finns regelverk som bestämmer hur den kemiska sammansättningen av fartygsmotorers 

bränsle får se ut. Från och med första januari 2015 får fartyg som trafikerar extra utsatta 

områden, köra på ett bränsle som innehåller max 0,1 % svavel (Europaparlamentet 

2012). Svavel är ett ämne som finns naturligt i bränslet och hur stor mängd bestäms av 

var råoljan kommer ifrån samt hur den blivit raffinerad. SOx är något som bildas vid 

alla typer av förbränningsprocesser genom att svavlet i bränslet oxideras. 

Svavelföroreningarna som kommer ut med en motors avgaser är alltså proportionella 

mot bränslets svavelinnehåll, då motorns övriga förutsättningar är densamma. 

Svavelföroreningar som kommer ut i friska luften bidrar till korrosionsangrepp på 

byggnader och konstruktioner. En del av svavlet från bränslet reagerar med vattnet i 

avgaserna och bildar då svavelsyra. När svavelsyran sedan kommer ut i luften och faller 
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ner mot marken bidrar detta till försurningen. Det är alltså detta fenomen som 

framförallt ska undvikas genom att minska andelen svavel i bränslet (Samuelsson, 

1999).   

 

1.1.2 SECA direktivet 

 

Sverige ligger inom ett speciellt utsatt och känsligt område. Östersjön och Nordsjön 

bildar tillsammans med Engelska kanalen ett Sulphur Emission Control Area (SECA). 

Inom det Europeiska SECA-område riktar man in sig på en minskad utsläppsmängd av 

NOx, SOx och partiklar. Havet utmed Nordamerikas kuster och USA:s delar av 

Karibiska havet utgör även ett utsläppskontrollområde, där man också vill minska 

utsläppen av svavel och kväve (Transportstyrelsen 2014). Dessa områden illustreras i 

figur 1 och 2 nedan. Från och med första juli 2010 infördes ett svavelkrav för fartyg 

inom SECA-området, då ett gränsvärde på svavelhalten sattes till max 1 % i marina 

bränslen. Från och med första januari 2015 skärptes kraven ytterligare och bränslen för 

fartyg som trafikerar SECA-området får nu max innehålla 0,1 % svavel. I havsområden 

utanför svavelkontrollområdena är det i dagsläget inte lika hårda svavelkrav. Från och 

med 1 januari 2012 infördes i dessa områden ett krav på max 3,5 % svavel i marina 

bränslen. Enligt Europaparlamentet (2012) kommer först år 2020 de globala 

svaveldirektiven att skärpas ordentligt och fartyg får då köra på bränslen som innehåller 

max 0,5 % svavel (Europaparlamentet 2012).     

 

 

Figur 1. Det europeiska SECA-området (Östersjön, Nordsjön och Engelska Kanalen). 

Källa: Transportstyrelsen 2014.  
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Figur 2. Nordamerikanska, Amerikanska Jungfruöarna och Puerto Ricos SECA område. 

Källa: Worldscale (2015) 

 

Det har redan nu gjorts ett flertal studier där man undersökt och tagit fram modeller 

över hur stor kostnaden kommer att bli för sjöfarten att klara de nya miljökraven. 

Sjöfartsverket har genom uppdrag gjort en utredning om vad konsekvenserna kommer 

att bli för svenskt näringsliv i samband med att de nya reglerna för marint bränsle trädde 

i kraft år 2015. Sjöfartsverket (2009) har prognostiserat en ökning av 

bränslekostnaderna på cirka 50-55 procent år 2015. Detta är beräkningar som grundar 

sig på effekterna på sjöfartsnäringen och förutsätter att priset på råolja är oförändrat 

mellan åren 2014 och 2015. Bunkerkostnaden för ett fartyg kan bestå av hela 40 till 50 

procent av den totala driftskostnaden. Detta medför en så stor ökning av 

bränslekostnaderna kan leda till att sjöfartens transportkostnader ökar med 20-28 

procent. Den exakta ökningen av transportkostnaderna beror bl.a. på vilken typ av 

fartyg det är samt vilka länder och hamnar som fartyget trafikerar. Det finns dock vissa 

problem med att överlåta den ökade kostnaden på transportköparna genom att höja 

priserna, eftersom den svenska industrin ständigt ligger i konkurrans med andra länder 

inom den globala marknaden, som inte har samma krav på lågsvavliga marina bränslen 

(Sjöfartsverket 2009). 

 

Det beräknas inom de närmsta åren ske en liten minskning totalt sett av antalet hanterat 

gods i hamnarna på svenska ostkusten. Istället antas det ske en svag ökning inom 

hamnarna på västkusten. Detta beror på att fartyg som skall till ostkusten, trafikerar 

SECA-området under en längre sträcka vilket medför en relativ ökning av 
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transportkostnaderna. Det antas även ske en överflyttning av transport från sjöfart till 

järnväg, vilket antagligen först kommer inträffa i den norra delen av Sverige. Istället för 

att gods fraktas via sjövägen utmed Norrlandskusten, kommer det gå fler 

järnvägstransporter från Norrland ner till Stockholmsområdet. Från Stockholmsområdet 

går det sedan ytterligare järnvägstransporter över till Göteborg och hamnarna på 

Västkusten (Mellin, Vierth & Karlsson. 2013). 

 

1.1.3 Marina bränslen 

 

Som bränsle i marina förbränningsmotorer används olika typer av kolväteföreningar 

som utvinns ur råolja. Råoljan har en mycket varierande sammansättning beroende på 

var den är upptagen ifrån, men den innehåller ofta samma beståndsdelar. 

Huvudbeståndsdelarna är kol och väte, sen tillkommer varierande mängd av svavel, 

kväve, syre samt askbildande beståndsdelar. Kolväteföreningarna brukar indelas i hur 

kolvätekedjan är uppbyggd, en del är raka och andra är grenande. Det finns en mängd 

olika kolväten, där den mest kända är Paraffinkolväte och som utgör den klassiska 

”Metanserien”. Serien börjar med Metan som har lägst molekylvikt och följs därefter av 

en rad ämnen med stigande molekylvikt för varje steg. Antalet kolatomer och 

väteatomer ökar och kolvätekedjorna blir allt längre för varje steg i serien man tar. Detta 

gör att densiteten, kokpunkten och smältpunkten ökar med stigande molekylvikt. De 

första fyra ämnena i serien uppträder i gasform, därefter följer elva stycken ämnen som 

är flytande. Från och med Cetan och uppåt är kolvätena halvfasta eller fasta. 

 

Det är i raffinaderiets fraktioneringstorn som de olika ämnena tappas av ur råoljan 

genom att råoljan hettas upp till cirka 370 ֯ C. På grund av att molekylvikten varierar 

mellan de olika ämnena kommer dessa att kondensera vid olika temperaturnivåer. Högst 

upp hittar man de lätta, gasformiga produkterna som butan och propan (Gasol, LPG), 

medan längre ner hittas fotogen och diesel. Längst ner i botten av tornet finns de riktigt 

tunga kolväteföreningarna som kallas för återstodsolja. Det är ur denna olja som man 

efter ytterligare processer i raffinaderiet kan använda som bränsle i stora fartygsmotorer. 

 

Av den mängd råolja som tillförs fraktioneringstornet blir cirka 40 % återstodsolja och 

detta gör att man tagit fram processer där man kan sönderdela de långa kolvätekedjorna 

till lättare, och på så vis få ut mer värdefulla produkter av råoljan. Detta kallas för 

krackning och kan gå till på två olika sätt, antingen genom Termisk Krackning eller 
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genom Katalytisk Krackning. Vid Termisk Krackning spjälkar man isär kolvätekedjorna 

med hjälp av hög temperatur och högt tryck, den metoden är också den äldsta. Vid 

Katalytisk Krackning sker spjälkningen vid ett lägre tryck och genom att man tillsätter 

en katalysator i återstodsoljan. Denna nyare metod är mer effektiv och ger högre kvalité 

hos bland annat motorbensinen. Återstodsoljan eller Residuals är som namnet avslöjar 

det som återstår och kan betraktas som avfall från fraktioneringstornet. De allra tyngsta 

kolvätekedjorna i återstoden används till asfalt medan de något lättare används till 

eldningsolja i stora kraftverk och till fartygsbränsle.  

 

För att få till rätt typ av innehåll eller kvalité på de olika bränsletyperna kan 

raffinaderiet tillämpa någon av följande processer:  

 Dehydrering 

 Alkylering. 

 Hydrering. 

 Hydrofining. 

 Hydrokrackning. 

 Isomerisering. 

 Polymerisation. 

 

I den här studien, är den viktigaste av dessa processer Hydrofining, det är nämligen i 

denna process som bränslet avsvavlas till en önskad mängd. Tekniken användes först på 

Gas Oil men har även börjat tillämpas på tyngre bränslen. Det hela går till på följande 

sätt att oljan vid högt tryck och hög temperatur kommer i kontakt med vätgas. Då 

kommer svavelföreningarna att övergå till svavelväte som sedan kan sönderdelas till 

enbart svavel. På grund av att svavlet är hårdare bundet i de tyngre kolvätekedjorna blir 

processen dyrare, men i och med att efterfrågan på bränsle med låg svavelhalt blir allt 

större, blir detta en allt vanligare metod för framställning av restbränslen med 

tillräckligt låg svavelhalt.   

 

Inom sjöfarten idag så används två typer av flytande bränslen, destillatbränslen och 

restbränslen eller HFO som det förkortas på engelska. Till destillatbränslen räknas Gas 

Oil och Marine Diesel Oil, dessa används mest i det mindre tonnage. Restbränslen delas 

upp i Intermediate Fuel och Bunker Fuel, dessa har större variation när det gäller 

viskositet och sammansättning än när det gäller destillatbränslen. Intermediate Fuel (IF) 
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är restbränslen som blandas med destillat för att uppnå önskad viskositet och 

sammansättning. Bunker Fuel (BFO) är oblandade restbränslen och används till 

brännolja i dieselmotorer. Intermediate Fuel som är det vanligaste idag betecknas med 

den viskositet oljan har vid 50 ֯C. IF-380 är en vanligt förekommande bränslesort i 

fartygssammanhang och beteckningen betyder således att det är Intermediate Fuel och 

att viskositeten är 380 cSt vid 50 ֯C (Exxon-Svenska Statoil AB, 1989). 

 

1.1.4 Stena Vision 

 

Fartyget som undersöks i studien är Stena Vision. Det är en RoRo/Pax-färja som ägs 

och bemannas av det svenska färjerederiet Stena Line, vars huvudkontor är placerat i 

Göteborg. Stena Vision går i trafik mellan Karlskrona, Sverige och Gdynia, Polen. Hon 

gör en tur och retur-resa per dygn alla dagar förutom måndagar och fredagar. På 

måndagar ankommer hon till Gdynia klockan 09:00 och ligger vid kaj fram tills klockan 

19:00, för att därefter avgå mot Karlskrona igen. På fredagar är proceduren den samma 

bara att då är det i Karlskrona som fartyget ligger till kaj mellan 09:00 till 19:00. Därför 

går det att konstatera att på måndagar och fredagar gör fartyget bara en enkel resa över 

Östersjön.  

 

Stena Vision har trafikerat linjen sen slutet av 2010 och har en lång historia inom 

rederiet. Fartyget är byggt vid varvet Gdynia Stocnia Komuni Paryski och levererandes 

till rederiet 1987, men då under namnet Stena Germanica. Fartyget kölsträcktes redan 

1982 men på grund av varvstrejken i Polen vid den här tiden så blev bygget försenat och 

blev levererad först 1987. Fartyget var byggt för att trafikera linjen Göteborg-Kiel och 

blev tillsammans med systerbåten som kom året efter snabbt en succé för Stena Line. 

Fartyget blev därför kvar på linjen Göteborg-Kiel ända fram till sommaren 2010, då 

fartyget lades upp på Cityvarvet i Göteborg för en större ombyggnad. Under 

varvsvistelsen togs hytterna på däck fem och sex ut för att ge plats åt mer last och på så 

vis ge fartyget fler lastmetrar. I samband med ombyggnationen döptes Stena Germanica 

om och fick namnet Stena Vision. Efter detta förflyttades fartyget för att trafikera linjen 

Karlskrona-Gdynia (Brogren, Bergenek & Sahlsten. 2012).   
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Fakta om fartyget 

Namn: M/S Stena Vision 

Flagg: Svensk 

Byggd: Kölsträckt 1982, levererandes 1987 då under namnet Stena Germanica 

Varv: Gdynia Stocnia Komuni Paryski, Polen. Varvnummer: B494/1 

Ombyggd: 1988, 1999, 2007 och 2010 

Brutto- & Nettotonnage, Dödvikt: 24967/ 14092/ 4500 

Efter ombyggnad: 1988.  Brutto- & Nettotonnage, Dödvikt: 26071/ 14152/ 4500 

Efter ombyggnad 1999: Brutto- & Nettotonnage, Dödvikt: 39178/ 22089/ 4000 

Längd: 175,4 meter 

Bredd: 30,3 meter 

Djupgående: 6,8 meter 

Framdrivningsmaskineri: 4 x ZGODA-Sulzer 16ZV49/48 

Effekt: 33098 kW 

Maxfart: 22 knop 

Dieselgeneratorer: 5 x Sulzer 8A SL 25/30, 1500 kVA 

Ångpannor: 2x VX 155A-60, 7350 kW 

Passagerare: 1300 st 

Bilar: 550 st.  

Lastmetrar: 1980 meter  

 

  
Figur 3. Stena Vision.  

Källa: Stena Line (2014). 
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I samband med att det nya svaveldirektivet, som nämnts ovan, började gälla från och 

med årsskiftet 2015 var Stena Vision tvungen att byta bränslesort för att klara av de 

krav som ställs på svavelinnehållet. Under år 2014 har följande bränslesorter 

förekommit ombord:  

 Intermediate Fuel (IF) 380 1 % S 

 MDO, Marine Diesel Oil 

 Gasoil minima   

Framdrivningsmaskinerna kördes tidigare på IF-380 men på grund av problem med 

motorernas ventilstyrning så valde man att skifta över till MDO cirka en timme innan 

ankomst till kaj.  

 

För de motorer som står för elproduktionen ombord var bränsleupplägget att köra 

motorerna på en blandning av IF-380 och MDO, med störst andel MDO i blandningen. 

Vid hamnanlöp som var kortare än två timmar kördes motorerna på enbart MDO. På 

fredagar när Stena Vision ligger till kaj under dagen i Karlskrona finns det möjlighet till 

landanslutning av elförsörjningen. Detta utnyttjas av fartyget och dieselgeneratorerna 

står därför stilla. Problemet är på måndagar, när proceduren är den samma som på 

fredagar men att man nu ligger till kaj i Gdynia, att det då inte finns någon möjlighet till 

landanslutning.  I och med att hamnstoppet är längre än 2 timmar innebär det att 

dieselgeneratorerna inte kan köras på MDO, på grund av för hög svavelhalt. Man valde 

därför att skifta över till endast drift med Gasoil minima under liggetiden på måndagar.   

 

Fartyget har två oljeeldade ångpannor för att säkerställa fartygets ångbehov vid tillfällen 

då fartygets avgaspannor inte producerar en tillräcklig mängd ånga och för drift av 

dessa användes MDO, förutom på måndagar under det längre hamnstoppet. Då används 

samma upplägg som för dieselgeneratorerna och ångpannorna körs därför på Gasoil 

minima. Drifttiden för dessa är något varierande eftersom två av huvudmaskinerna är 

utrustande med avgaspannor och de externa ångpannorna används därför bara när 

avgaspannorna är ur drift eller när ångbehovet är stort. De oljeeldade pannorna står i 

standby-läge för att alltid hålla arbetstryck i ångssystemet.  

 

Bunkring av samtliga bränslen sker en gång i veckan från bunkerbåt i Karlskrona och 

det är företaget Stena Oil som är leverantör. Detta brukar ske på tisdagar när fartyget 

ankommer Karlskrona för ett kort stopp på 1,5 timme för att sen avgå igen.    
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Stena Visions tekniska avdelning bemannas i normal driftsituation av följande 

befattningar:  

 Teknisk Chef 

 1:e Fartygsingenjör  

 Elingenjör 

 2 vaktgående 2:e Fartygsingenjörer 

 Elektriker 

 Maskinreparatör 

 Inredningsreparatör 

 2 stycken vaktgående motormän 

 3 stycken Dagmotormän 

 Elektrikerelev 

Således bemannas Stena Visions tekniska avdelning av 14 personer och alla dessa 

personer rör sig i en miljö där bränslet hanteras. Totalt om man räknar med de personer 

som är hemma på ledighet och de som jobbar så uppgår personalstyrkan på den tekniska 

avdelningen till 33 personer. Samtliga är av svensk nationalitet och har arbetat olika 

lång tid ombord på Stena Vision.   

Varje år genomför Stena Line en personalundersökning som benämns ”Stena Voice”. 

Anledningen är att få reda på hur personalen upplever sin arbetssituation och hur hög 

trivselfaktorn är ombord bland personalen. Huvudkategorierna är målstyrning, 

organisation och utveckling. 

I kategorin målstyrning finns underrubrikerna ”Mål och strategi”, ”Delegering” och 

”Återkoppling”. 

I kategorin organisation finns underrubrikerna ”Arbetssituation”, ”Samarbete” och 

”Kommunikation”. 

I kategorin utveckling finns underrubrikerna ”Kundorientering”, ”Förändringsklimat” 

och ”Kompetensutveckling”.  

Undersökningen består av en mängd olika påstående i positiv bemärkelser, där man som 

arbetstagare ska ta ställning till huruvida påståendet stämmer överens med sin egen 

uppfattning. 

Ex: ” - Den fysiska arbetsmiljön är god på min arbetsplats/enhet.” 

      ”-Jag känner att stressnivån i mitt arbete är acceptabel”. 

      ”- Samarbetet mellan mig och min närmaste chef fungerar väl.” 
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Påståenden betygsätts i en 1-5 gradig skala där de olika stegen betyder följande: 

1: Tar helt avstånd. 

2: Tar delvis avstånd. 

3: Varken instämmer eller tar avstånd. 

4: Instämmer delvis. 

5: Instämmer helt.  

Undersökningen delas upp i de två grupperna ”Manskap” och ”Befäl”.  

Det totala medelvärdet för Stena Visions maskinbefäl var 4,11 år 2014. 

Det totala medelvärdet för Stena Visions Maskinmanskap var 3,85 år 2014.  

(Promomentum, 2014). 

 

1.1.5 Kemiska hälsorisker 

 

På arbetsplatser är det idag ett stort antal kemiska ämnen och produkter som används. 

Vi har under de senaste åren fått mer kunskap och blivit allt mer medvetna om vilka 

hälsorisker som finns i samband med användandet av kemiska produkter. Trots detta 

rapporteras årligen 1000 - 1500 arbetssjukdomar som har uppkommit pga. kemiska och 

biologiska ämnen (Prevent, 2015a). Detta är ett tecken på att arbetsgivare och anställda 

fortfarande har för dåliga kunskaper inom vissa kemiska områden (Edling. 2012). 

Inom sjöfarten är kemiska ämnen något som dagligen används, speciellt i ett maskinrum 

ombord på ett fartyg. Förutom kemiska ämnen som rengöringsmedel, färger och 

doseringskemikalier är marina bränslen något som hanteras dagligen. Att arbeta med 

oljor kan medföra vissa hälsorisker, där hudproblem är den vanligaste. Det är då viktigt 

att en godkänd personlig skyddsutrustning finns att tillgå för personalen ombord som 

arbetar på den tekniska avdelningen (Prevent, 2015b). 
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1.2 Syfte 
 

Syftet med studien är att klargöra vad konsekvenserna blir för ett fartyg som gör en 

övergång från ett tyngre bränsle till ett miljövänligare alternativ. Detta kommer att 

undersökas genom en så kallad ”Före & efter”-studie, som fokuserar på förändringar av 

driftekonomi och arbetssituation. Med arbetssituation menas dels hur besättningen 

upplever arbetsförändringen, dels hur arbetsuppgifterna och de kemiska hälsoriskerna 

har förändrats i samband med bränslebytet. 

 

1.3 Frågeställningar 
 

Hur har den absoluta bunkerförbrukningen förändrats i samband med bränslebytet? 

 

Hur blir inverkan på fartygets bunkerkostnader? 

 

Hur upplever maskinpersonalen ombord den eventuella förändringen av 

arbetssituationen? 

 

Hur ser de kemiska hälsoriskerna ut för de olika marina bränslen som förekommit 

ombord på Stena Vision? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Studien avgränsas till att enbart gälla för Stena Visions tekniska avdelning och för 

enbart bränsleövergången som Stena Vision har gjort från IF-380 till ECA fuel 0,1 % 

under perioden 1 maj 2014 till 31 juli 2015. Bunkerförbrukningen avgänsas till att bara 

beröra den absoluta bunkerförbrukningen i kubikmeter per aktiv drifttimme. 

Driftsekonomin avgränsas till att enbart gälla för förändringen av bunkerkostnader på 

grund av bränslebytet och som berör Stena Visions tekniska avdelning under nämnda 

period. Då det gäller de kemiska hälsoriskerna kommer arbetet begränsas till att enbart 

beröra de hälsorisker som står beskrivna i det från leverantören bifogade 

säkerhetsdatabladet för respektive produkt. Undersökningen avgränsas till att enbart 

handla om sammanställning av redan kända riskfaktorer för respektive produkt. 
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2 Metod 
 

2.1 Beräkningen av bunkerförbrukningens förändring i och med 
bränslebytet 
 

För att få ett svar på hur bunkerförbrukningen har förändrats i och med bränslebytet har 

en kvantitativ metod använts. Bränsleförbrukningen ombord på Stena Vision har mätts 

upp av de ordinarie bränslemätarna som var av typen massflödesmätare, men av 

praktiska skäl var de programmerade att ange mätvärdet som volymflöde istället för 

massflöde. På grund av detta har studien valt att använda enheten m³/h istället för ton/h 

vid beräkningen av hur bunkerförbrukningen kunde ha förändrats i samband med 

bränslebytet. På grund av hur Stena Visions olika bränslesystem är konstruerade och hur 

de stationära bränslemätarna är placerade har studien inriktat sig på den absoluta 

bränsleförbrukningen per aktiv drifttimme. Då studien inte har haft som mål att utreda 

hur den specifika bränsleförbrukningen kan ha förändrats, har det specifika värmevärdet 

för de olika bränslesorterna och korrektionsfaktorer för omvandling från volymflöde till 

massflöde, inte tagits in i beräkningarna.  

 

Data för bränsleförbrukningen och drifttimmar har dagligen noterats av Stena Visions 

tekniska avdelning och det är den data som studien har haft att tillgå. Mätarna var av 

modellen MicroMotion från EMERSON Process Management och dessa mätare har en 

felmarginal på maximalt +/- 4 %. För att kunna få ett svar på frågeställningen gällande 

hur Stena Visions absoluta bränsleförbrukning har förändrats i och med bränslebytet har 

följande bearbetning av all den data som har samlats in gjorts. 

När det gäller bränsleförbrukningen ombord på Stena Vision finns det fyra 

förbrukningssystem och dessa är:  

 Framdrivningsmaskineriet för styrbords propelleraxel (HM SB) 

 Framdrivningsmaskineriet för babords propelleraxel (HM BB) 

 Dieselgeneratorer för elproduktion (HJM) 

 Oljebrännare till ångproduktion (Pannor) 
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Studien omfattar data från maj 2014 till juli 2015 där tillvägagångssättet för 

bearbetningen av den insamlade data har varit den samma för alla de fyra olika 

förbrukningssystemen. Genom att dela upp varje månad i perioder om sju dygn blev det 

lättare att se eventuella trender som uppträde. Varje månad delades därför upp i 4 

sjudygnsperioder och en mindre period bestående av 2-3 dygn beroende vilken månad 

det gällde. När detta väl var gjort började arbetet med att sammanställa all den data som 

hörde till varje aktuell period. Genom att lägga ihop volymmängden bränsle som hade 

förbrukats under den aktuella perioden och samtidigt lägga ihop antalet driftstimmar för 

det enskilda systemet under samma period, gick det att få fram ett medelvärde på hur 

många kubikmeter bränsle som hade förbrukats under en aktiv driftstimme.  

Denna beräkning gjordes i programmet Excel 2013, genom att först konstruera en 

beräkningsmall som sedan siffrorna från den insamlade data fördes in i. Därefter kunde 

summor, produkter och medelvärden snabbt avläsas. Beräkningsmallen användes under 

samtliga månader och visas i ned stående figur:  
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Förbrukning och driftstimmar MALL.
Förbrukning och driftstimmar HM SB.

Datum: HM SB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 0 #######

8 till 14 0 #######

15 till 21 0 #######

22 till 28 0 #######

29 till 31 0 #######

Medelförbrukning m³/h: #######

Förbrukning och driftstimmar HM BB.

Datum: HM BB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 0 #######

8 till 14 0 #######

15 till 21 0 #######

22 till 28 0 #######

29 till 31 0 #######

Medelförbrukning m³/h: #######

Förbrukning och driftstimmar Pannor.

Datum: Pannor DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³:/h:

1 till 7 0 #######

8 till 14 0 #######

15 till 21 0 #######

22 till 28 0 #######

29 till 31 0 #######

Medelförbrukning m³/h: #######

Förbrukning och driftstimmar HJM.

Datum: HJM FO m³:  DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 0 #######

8 till 14 0 #######

15 till 21 0 #######

22 till 28 0 #######

29 till 31 0 #######

Medelförbrukning m³/h: #######  
Figur 2.1 
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2.2 Beräkning av bunkerkostnadernas förändring i och med 
bränslebytet 

 

För att få ett svar på hur vida bränslebytet har haft någon inverkan på fartygets 

bunkerkostnader har en kvantitativ metod används. Studien omfattar bunkerkostnaderna 

för månaderna maj 2014 till juli 2015. Genom att studien har fått tillgång till Stena 

Visions bunkerkostnader som enbart berör bränsleförbrukningen har det varit möjligt att 

skapa en bild av hur kostnaderna för bränsleåtgången varit för perioden före 

bränslebytet respektive för perioden efter bränslebytet. Sammanställningen berör dels 

den faktiska kostnaden för bunkern, den kostnad som rederiet har betalat för och  dels 

den budgeterade kostnaden som rederiet har beräknat att bunkern skulle ha kostat under 

samma period. Budgetering utav bunkerkostnaden görs ett år i förväg vilket gör att den 

budgeterade bunkerkostanden baseras på för stunden rådande oljepriser och dessutom 

vad man anser är rimligt att oljepriset kommer vara ett år senare. Genom att jämföra den 

budgetrade kostnaden med den faktiska kostnaden, gick det att skapa en bild av hur 

resonomanget var kring hur bunkerkostnaderna skulle utveckla sig i samband med 

bränslebytet. Stena Vision hanterar sina bunkerkostnader så att de har en total 

bunkerkostnad för den samlade mängden bunker som har köpts in. Det har därför inte 

varit möjligt att dela upp kostnaderna för varje enskild bränslesort och för varje enskilt 

förbrukningssystem. 

  

Sammanställningen utav bunkerkostnaderna har gått till på följande sätt att perioden 

maj 2014 till juli 2015 har delats upp i mindre perioder. Maj 2014 till november 2014 

har kategoriserats till att vara perioden före bränslebytet och perioden januari 2015 till 

juli 2015 har kategoriserats till att vara perioden efter bränslebytet. December månad 

har hanterats separat då det var under den här månaden som bränslebytet ägde rum. Det 

har under den här månaden inte gått att urskilja hur stor del de olika bränslesorterna har 

i den totala bunkerkostnaden under den aktuella månaden. Därför har december 

hanterats separat för att få mer rättvisande genomsnittliga kostnader för perioderna före 

respektive efter bränslebytet.  

 

Sammanställningen av bunkerkostnaderna har gått till på det sättet att de faktiska 

kostnaderna för perioden före respektive efter bränslebytet har jämförts. Det som 

jämförts är hur stor skillnaden har varit mellan de olika perioderna, även de budgeterade 

kostnaderna för samma perioder har jämförts på samma sätt. Det har även gjorts en 
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jämförelse mellan hur stor skillnaden blev mellan den faktiska kostnaden för perioden 

efter bränslebytet och för den budgeterade kostnaden för samma period. Beräkningarna 

och sammanställningarna av bunkerkostnaderna har gjorts med hjälp av programmet 

Excel 2013 och presenteras under rubriken resultat i form av tabeller med 

efterkommande text.  

 

2.3 Enkätundersökning  angående förändring av arbetssituation  
 

För att undersöka hur maskinpersonalen ombord har upplevt förändringen i sin 

arbetssituation i och med bränslebytet har en kvantitativ metod, med kvalitativa inslag 

använts. En pappersenkät med flervalsfrågor samt möjlighet till fritext har använts för 

att få en så klar bild som möjligt av maskinpersonalens upplevelse. De tillfrågande 

delades in i två grupper, Manskap och Befäl. Detta för att se om det finns olikheter 

mellan dessa båda grupper. Enkäten bestod av tre olika underkategorioer med totalt 13 

frågor. De olika kategorierna var: 

● Informtion, kompetens och arbetsuppgifter 

● Stress på arbetsplats 

● Hantering av bränslet och dess kemiska hälsorisker 

 

Enkäten har behandlats så att inga obehöriga har kunnat ta del av den, vilket gör att den 

har varit helt anonym. I frågeformuläret har det tydligt framgått vad studien heter, vilka 

personer som ställer frågorna och vad syftet är med att ställa de aktuella frågorna. Om 

något verkat oklart har den tillfrågade haft möjlighet att komma i kontakt med de som är 

ansvariga för enkäten. Ifyllning av enkäten har ägt rum ombord på Stena Vision i 

samband med deras liggedagar i Karlskronas hamn. Enkäten har därefter sammanställts 

med hjälp av programmet Microsoft Word och Excel 2013. Hur enkäten är utformad 

kan i Bilaga B.        

 

2.4 Undersökning av kemiska hälsorisker 
 

Gällande hur de kemiska hälsoriskerna kan ha förändrats i samband med bränslebytet 

har en kvantitativ metod använts. Genom att sammanställa och jämföra de 

säkerhetsdatablad som medföljer respektive bränsleprodukt, har det varit möjligt att 

upptäcka om och hur hälsoriskerna skiljer sig åt mellan de olika produkterna. 
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3 Resultat 
 

3.1 Bunkerförbrukning 
 

Nedan kommer resultatet för de olika förbrukningssystemen att presenteras enskilt. 

 

3.1.1 Framdrivningsmaskineriet för styrbords propelleraxel (HM SB) 

 

Tillvägagångssättet som nämnts tidigare i metoden användes för sammanställningen av 

den absoluta bränsleförbrukningen per aktiv drifttimme (m³/h) för 

framdrivningsmaskineriet på styrbords propelleraxel under perioden maj 2014 till juli 

2015. Nedan presenteras resultatet för tre utvalda månader under den aktuella perioden, 

för samtliga tabeller se Bilaga A. 

 

September 2014.

Datum: HM SB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 102,7 6,55 109,25 157 0,69586

8 till 14 94,3 5,19 99,49 135 0,73696

15 till 21 98,1 5,64 103,74 132 0,78591

22 till 28 100,84 5,1 105,94 134 0,7906

29 till 30 24,14 1,42 25,56 34 0,75176

Medelförbrukning m³/h: 0,75222  
Figur 3.1 

Som figur 3.1 visar har två typer av bränslesorter kontinuerligt använts under september 

2014, IF 380 1 % S och MDO. Den genomsnittliga medelförbrukningen under 

september månad år 2014, var 0,75 m³/h.  

 

December 2014.

Datum: HM SB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 10 172,11 12,64 184,75 251 0,73606

Medelförbrukning m³/h: 0,73606

Bränslebyte.

11 till 14 74,55 0 74,55 160 0,46594

15 till 21 179,14 0 179,14 258 0,69434

22 till 28 70,38 0 70,38 121 0,58165

29 till 31 30,02 0 30,02 37 0,81135

Medelförbrukning m³/h: 0,63832  
Figur 3.2 
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Som figur 3.2 visar var det under december 2014 som bränslebytet ägde rum. Därför 

blir denna figur något annorlunda än de andra. Innan bränslebytet användes två typer av 

bränsletyper kontinuerligt, IF 380 1 % och MDO. Den genomsnittliga 

medelförbrukningen under december 2014 innan bränslebytet var 0,736 m³/h. Från och 

med den 11 december 2014 bytte man bränsleupplägg och från det datumet och framåt 

används enbart ECA fuel oil 0,1 % S som bränsle. Den genomsnittliga 

medelförbrukningen under december 2014 efter bränslebytet var 0,638 m³/h. 

 

Maj 2015.

Datum: HM SB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 143,06 0 143,06 213 0,67164

8 till 14 152,36 0 152,36 216 0,70537

15 till 21 147,64 0 147,64 224 0,65911

22 till 28 145,02 0 145,02 207 0,70058

29 till 31 63,6 0 63,6 96 0,6625

Medelförbrukning m³/h: 0,67984  
Figur 3.3 

Som figur 3.3 visar har endast en bränslesort använts under maj 2015, ECA fuel oil 0,1 

% S. Den genomsnittliga medelförbrukningen under maj månad år 2015 var 0,68 m³/h.  

Efter att data för samtliga månader under perioden maj 2014 till juli 2015 bearbetats och 

sammanställts kunde en genomsnittlig medelförbrukning för framdrivningsmaskineriet 

av styrbords propelleraxel presenteras. 

 

HM SB bränsleförbrukning m³/h.

Före bränslebytet. Efter bränslebytet.

Månad: Medel förbrukning m³/h: Månad: Medel förbrukning m³/h:

Maj-14: 0,67149 Dec-14: 0,63832

Jun-14: 0,67766 Jan-15: 0,64206

Jul-14: 0,72133 Feb-15: 0,68595

Aug-14: 0,74164 Mar-15: 0,67411

Sep-14: 0,75222 Apr-15: 0,65796

Okt-14: 0,74545 Maj-15: 0,67984

Nov-14: 0,70872 Jun-15: 0,73981

Dec-14: 0,73606 Jul-15: 0,6752

Medel förbrukning m³/h: 0,71932 Medel förbrukning m³/h: 0,67416

Förändring: Minskad  absolutbränsleförbrukning med 6,28 %/ drifttimme.  
Figur 3.4 
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Som figur 3.4 visar var medelförbrukningen innan bränslebytet 0,719 m³/h och 0,674 

m³/h efter bränslebytet. Den absoluta bränsleförbrukningen för 

framdrivningsmaskineriet av styrbords propelleraxel har därmed minskat med 6,28 % 

per aktiv drifttimme. En annan förändring som inte framgår av figur 3.4 är att efter 

bränslebytet används endast en sorts bränsle på det aktuella förbrukningssystemet.  

 
3.1.2 Framdrivningsmaskineriet för babords propelleraxel (HM BB) 

 

Tillvägagångssättet som nämnts tidigare, användes för sammanställningen av den 

absoluta bränsleförbrukningen per aktiv drifttimme (m³/h) för framdrivningsmaskineriet 

på barbords propelleraxel under perioden maj 2014 till juli 2015. Nedan presenteras 

resultatet för tre utvalda månader under den aktuella perioden, för samtliga tabeller se 

Bilaga A. 

 

September 2014.

Datum: HM BB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 120,43 8,03 128,46 194 0,66216

8 till 14 146,34 7,55 153,89 218 0,70592

15 till 21 148,5 7,87 156,37 214 0,7307

22 till 28 165,84 9,28 175,12 238 0,7358

29 till 30 41,94 2,06 44 53 0,83019

Medelförbrukning m³/h: 0,73295  
Figur 3.5 

Som figur 3.5 visar har två typer av bränslesorter kontinuerligt används under 

september 2014, IF 380 1 % S och MDO. Den genomsnittliga medel förbrukningen 

under september månad år 2014 var 0,73 m³/h.  

 

December 2014.

Datum: HM BB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 10 201,05 15,51 216,56 291 0,74419

Medelförbrukning m³/h: 0,74419

Bränslebyte.

11 till 14 87,14 0 87,14 126 0,69159

15 till 21 164,71 0 164,71 234 0,70389

22 till 28 52,86 0 52,86 100 0,5286

29 till 31 20,97 0 20,97 37 0,56676

Medelförbrukning m³/h: 0,62271  
Figur 3.6 
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Som figur 3.6 visar var det under december 2014 som bränslebytet ägde rum. Därför 

blir denna figur något annorlunda än de andra. Innan bränslebytet användes två typer av 

bränsle kontinuerligt, IF 380 1 % och MDO. Den genomsnittliga medelförbrukningen 

under december 2014 innan bränslebytet var 0,744 m³/h. Från och med den 11 

december 2014 bytte man bränsleupplägg och från det datumet och framåt används 

enbart ECA fuel oil 0,1 % S som bränsle. Den genomsnittliga medel förbrukningen 

under december 2014 efter bränslebytet var 0,622 m³/h. 

 

Maj 2015.

Datum: HM BB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 93,43 0 93,43 153 0,61065

8 till 14 91,78 0 91,78 135 0,67985

15 till 21 90,65 0 90,65 135 0,67148

22 till 28 90,63 0 90,63 136 0,6664

29 till 31 41,09 0 41,09 55 0,74709

Medelförbrukning m³/h: 0,67509  
Figur 3.7 

Som figur 3.7 visar har endast en bränslesort använts under maj 2015, ECA fuel oil 0,1 

% S. Den genomsnittliga medelförbrukningen under maj månad år 2015 var 0,675 m³/h.  

Efter att data för samtliga månader under perioden maj 2014 till juli 2015 bearbetats och 

sammanställts kunde en genomsnittlig medelförbrukning för framdrivningsmaskineriet 

av babords propelleraxel presenteras. 

 

HM BB bränsleförbrukning m³/h.

Före bränslebytet. Efter bränslebytet.

Månad: Medel förbrukning m³/h: Månad: Medel förbrukning m³/h:

Maj-14: 0,72937 Dec-14: 0,62271

Jun-14: 0,63787 Jan-15: 0,62207

Jul-14: 0,71132 Feb-15: 0,66996

Aug-14: 0,68655 Mar-15: 0,66425

Sep-14: 0,73295 Apr-15: 0,69836

Okt-14: 0,72247 Maj-15: 0,67509

Nov-14: 0,68701 Jun-15: 0,68925

Dec-14: 0,74419 Jul-15: 0,66391

Medel förbrukning m³/h: 0,70647 Medel förbrukning m³/h: 0,6632

Förändring: Minskad  absolutbränsleförbrukning med 6,12 %/ drifttimme.  
Figur 3.8 
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Som figur 3.8 visar var medelförbrukningen innan bränslebytet 0,706 m³/h och 0,663 

m³/h efter bränslebytet. Den absoluta bränsleförbrukningen för 

framdrivningsmaskineriet av babords propelleraxel har därmed minskat med 6,12 % per 

aktiv drifttimme. En annan förändring som inte framgår av figur 3.8 är att efter 

bränslebytet används endast en sorts bränsle på det aktuella förbrukningssystemet.  

 

3.1.3 Dieselgeneratorer för elproduktion (HJM) 

 

Tillvägagångssättet som nämnts tidigare, användes för sammanställningen av den 

absoluta bränsleförbrukningen per aktiv drifttimme (m³/h) hos dieselgeneratorerna som 

står för fartygets elproduktion under perioden maj 2014 till juli 2015. Nedan presenteras 

resultatet för tre utvalda månader under den aktuella perioden, för samtliga tabeller se 

Bilaga A. 

 

September 2014.

Datum: HJM FO m³:  DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 35,1 56,8 1,48 93,38 510 0,1831

8 till 14 34 57,1 1,73 92,83 522 0,17784

15 till 21 33,4 54 4,68 92,08 506 0,18198

22 till 28 31,8 54,5 4,04 90,34 510 0,17714

29 till 30 4,8 19,1 0 23,9 139 0,17194

Medelförbrukning m³/h: 0,1784  
Figur 3.9 

Som figur 3.9 visar har tre typer av bränslesorter kontinuerligt använts under september 

2014, IF 380 1 % S, MDO och GO. GO har endast använts under det längre 

hamnuppehållet som inträffar på måndagar i Gdynia, därav den låga andelen förbrukad 

GO. Den genomsnittliga medelförbrukningen under september månad år 2014 var 0,178 

m³/h.  
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Figur 3.10 

Som figur 3.10 visar var det under december 2014 som bränslebytet ägde rum. Därför 

blir denna figur något annorlunda än de andra. Innan bränslebytet användes tre typer av 

bränslen kontinuerligt, IF 380 1 %, MDO och GO. GO har endast använts under det 

längre hamnuppehållet som inträffar på måndagar i Gdynia, därav den låga andelen 

förbrukad GO.  Den genomsnittliga medel förbrukningen under december 2014 innan 

bränslebytet var 0,173 m³/h. Från och med den 11 december 2014 bytte man 

bränsleupplägg och från det datumet och framåt används enbart ECA fuel oil 0,1 % S 

som bränsle. Den genomsnittliga medelförbrukningen under december 2014 efter 

bränslebytet var 0,124 m³/h. 

 

Maj 2015.

Datum: HJM FO m³:  DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 67,5 0,4 0 67,9 381 0,17822

8 till 14 63,9 0 0 63,9 397 0,16096

15 till 21 65,2 0,4 0 65,6 382 0,17173

22 till 28 67 0 0 67 419 0,1599

29 till 31 29,7 0 0 29,7 163 0,18221

Medelförbrukning m³/h: 0,1706  
Figur 3.11 

Som figur 3.11 visar har två bränslesorter används under maj 2015, ECA fuel oil 0,1 % 

S och MDO. MDO har bara använts i små mängder under korta perioder som kan 

härledas till tekniska fel med det ordinarie bränslebehandlingssystemet. ECA fuel oil 

0,1 % S är därför den huvudsakliga bränslesorten för maj månad 2015. Den 

genomsnittliga medelförbrukningen under maj månad år 2015 var 0,171 m³/h.  

December 2014.

Datum: HJM FO m³:  DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 27 65 0 92 524 0,17557

8 till 14 7,4 76,7 0 84,1 493 0,17059

Medelförbrukning m³/h: 0,17308

Bränslebyte.

15 till 21 53,3 0 0 53,3 476 0,11197

22 till 28 51,2 0 0 51,2 427 0,11991

29 till 31 26,9 0 0 26,9 192 0,1401

Medelförbrukning m³/h: 0,124
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Efter att data för samtliga månader under perioden maj 2014 till juli 2015 bearbetats och 

sammanställts kunde en genomsnittlig medelförbrukning för dieselgeneratorerna som 

står för fartygets elproduktion  presenteras. 

HJM bränsleförbrukning m³/h.

Före bränslebytet. Efter bränslebytet.

Månad: Medel förbrukning m³/h: Månad: Medel förbrukning m³/h:

Maj-14: 0,16431 Dec-14: 0,124

Jun-14: 0,17515 Jan-15: 0,14867

Jul-14: 0,18918 Feb-15: 0,15896

Aug-14: 0,19619 Mar-15: 0,1647

Sep-14: 0,1784 Apr-15: 0,17778

Okt-14: 0,16221 Maj-15: 0,1706

Nov-14: 0,17996 Jun-15: 0,15719

Dec-14: 0,17308 Jul-15: 0,1576

Medel förbrukning m³/h: 0,17731 Medel förbrukning m³/h: 0,15744

Förändring: Minskad  absolutbränsleförbrukning med 11,2 %/ drifttimme.  
Figur 3.12 

Som figur 3.12 visar var medelförbrukningen innan bränslebytet 0,177 m³/h och 0,157 

m³/h efter bränslebytet. Den absoluta bränsleförbrukningen för dieselgeneratorerna som 

står för fartygets elproduktion har därmed minskat med 11,2 % per aktiv drifttimme. En 

annan förändring som inte framgår av figur 3.12 är att efter bränslebytet används endast 

en sorts bränsle på det aktuella förbrukningssystemet, till skillnad mot tre olika typer av 

bränslesorter som användes innan bränslebytet.  

 

3.1.4 Oljebrännare till ångproduktion (Pannor) 

 

Tillvägagångssättet som nämnts tidigare användes för sammanställningen av den 

absoluta bränsleförbrukningen per aktiv drifttimme (m³/h) för oljebrännarna hos 

ångpannorna som står för fartygets ångproduktion under perioden maj 2014 till juli 

2015. Nedan presenteras resultatet för tre utvalda månader under den aktuella perioden, 

för samtliga tabeller se Bilaga A. 

 



  
 

25 

September 2014.

Datum: Pannor DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³:/h:

1 till 7 7,7 1,447 9,147 52 0,1759

8 till 14 4,7 2,515 7,215 39 0,185

15 till 21 5,1 2,529 7,629 42 0,18164

22 till 28 8,7 2,947 11,647 67 0,17384

29 till 30 2 1,65 3,65 28 0,13036

Medelförbrukning m³/h: 0,16935  
Figur 3.13 

Som figur 3.13 visar har två typer av bränslesorter kontinuerligt använts under 

september 2014, MDO och GO. Den genomsnittliga medelförbrukningen under 

september månad år 2014 var 0,169 m³/h.  

 

December 2014.

Datum: Pannor DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³:/h:

1 till 7 9,3 0 9,3 54 0,17222

8 till 14 12,1 0 12,1 70 0,17286

Medelförbrukning m³/h: 0,17254

Bränslebyte.

Datum: Pannor FO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³:/h:

15 till 21 5,9 0 5,9 33 0,17879

22 till 28 23 0 23 114 0,20175

29 till 31 10 0 10 49 0,20408

Medelförbrukning m³/h: 0,19487  
Figur 3.14 

Som figur 3.14 visar var det under december 2014 som bränslebytet ägde rum. Därför 

blir denna figur något annorlunda än de andra. Innan bränslebytet användes två typer av 

bränslen kontinuerligt, GO och MDO. Den genomsnittliga medelförbrukningen under 

december 2014 innan bränslebytet var 0,173 m³/h. Från och med den 11 december 2014 

bytte man bränsleupplägg och från det datumet och framåt används enbart ECA fuel oil 

0,1 % S som bränsle. Den genomsnittliga medelförbrukningen under december 2014 

efter bränslebytet var 0,195 m³/h. 
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Maj 2015.

Datum: Pannor FO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³:/h:

1 till 7 9,2 0 9,2 65 0,14154

8 till 14 7,2 0 7,2 43 0,16744

15 till 21 7,8 0 7,8 52 0,15

22 till 28 7,3 0 7,3 53 0,13774

29 till 31 2,6 0 2,6 17 0,15294

Medelförbrukning m³/h: 0,14993  
Figur 3.15 

Som figur 3.15 visar har endast en bränslesort använts under maj 2015, ECA fuel oil 0,1 

% S. Den genomsnittliga medelförbrukningen under maj månad år 2015 var 0,15 m³/h.  

Efter att data för samtliga månader under perioden maj 2014 till juli 2015 bearbetats och 

sammanställts kunde en genomsnittlig medelförbrukning för oljebrännarna hos 

ångpannorna som står för fartygets ångproduktion presenteras. 

 

Pannor bränsleförbrukning m³/h.

Före bränslebytet. Efter bränslebytet.

Månad: Medel förbrukning m³/h: Månad: Medel förbrukning m³/h:

Maj-14: 0,23246 Dec-14: 0,19487

Jun-14: 0,14293 Jan-15: 0,14662

Jul-14: 0,13538 Feb-15: 0,11815

Aug-14: 0,14237 Mar-15: 0,15978

Sep-14: 0,16935 Apr-15: 0,14352

Okt-14: 0,12908 Maj-15: 0,14993

Nov-14: 0,15511 Jun-15: 0,15689

Dec-14: 0,17254 Jul-15: 0,13641

Medel förbrukning m³/h: 0,1599 Medel förbrukning m³/h: 0,15077

Förändring: Minskad  absolutbränsleförbrukning med 5,71 %/ drifttimme.  
Figur 3.16 

Som figur 3.16 visar var medelförbrukningen innan bränslebytet 0,1599 m³/h och 0,151 

m³/h efter bränslebytet. Den absoluta bränsleförbrukningen för oljebrännarna hos 

ångpannorna som står för fartygets ångproduktion har därmed minskat med 5,71 % per 

aktiv drifttimme. En annan förändring som inte framgår av figur 3.16 är att efter 

bränslebytet används endast ett sorts bränsle på det aktuella förbrukningssystemet.  
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3.2 Resultat angående förändringen i Stena Visions bunkerkostnader 
 

I nedanstående figur presenteras sammanställningen av Stena Visions totala 

bunkerkostnader, dels den faktiska kostnaden och dels den budgeterade kostnaden.   

 

Följande tomma sidor har innehållit information som kan vara känslig för Stena 

Line att publicera. Därför har dessa sidor lyfts bort från rapporten i samband med 

publiceringen.  
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3.3 Förändring av arbetssituationen  
 

Nedan presenteras resultatet för de mest betydande frågorna, övriga kan ses i Bildaga C.  

 

 

Befattning ombord som besvarat enkät

Manskap 66,7%

Befäl 33,3%

Figur 4.1 

 

Som figur 4.1 visar har både maskinpersonalens Befäl och Manskap besvarat enkäten. 

Som nämnts tidigare uppgår den totala personalstyrkan på den tekniska avdelningen till 

33 personer. Denna enkät har besvarats av totalt 27 personer. Av dessa 27 personer är 9 

personer befäl, vilket motsvarar en tredjedel och 33,3 %. De resterande 18 personer som 

besvarat enkäten är därmed manskap, vilket motsvarar två tredjedelar och 66,7 %.    
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3.3.1 Befäl på den tekniska avdelningen 

 

Information, kompetens och arbetsuppgifter 

 

Under tiden då bränslekonverteringen ägde rum 
tilldelades jag ständigt information om vad som pågick

Instämmer helt 55,6 %

Instämmer delvis 33,3 %

Varken instämmer eller tar 
avstånd 11,1 %

Tar delvis avstånd 0 %

Tar helt avstånd 0 %

 
Figur 4.2 

  

På frågan som visas i figur 4.2, om information har tilldelats under 

bränslekonverteringen, har 55,6 % svarat att de instämmer helt. 33,3 % har svarat att de 

instämmer delvis och 11,1 % har svarat att de varken instämmer eller tar avstånd. Det är 

inga personer ( 0 % ) som har svarat att de tar delvis avstånd eller tar helt avstånd.   

 

En del av mina tidigare arbetsuppgifter kunde 
uteslutas efter bränslekonverteringen

I stor utsträckning 0 %

I viss utsträckning 33,3 %

Inte alls 66,7 %

 
Figur 4.3 
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På frågan som visas i figur 4.3, om en del  av de tidigare arbetsuppgifterna kunde 

uteslutas efter bränslekonverteringen, har inga personer ( 0 % ) svarat i stor 

utsträckning. 33,3 % har däremot svarat i viss utsträckning medan 66,7 % har svarat att 

de inte alls kunde uteslutas.  

 

Efter bränslekonverteringen tilldelades jag fler 
arbetsuppgifter

I stor utsträckning 0 %

I viss utsträckning 11,1 %

Inte alls 88,9 %

 

Figur 4.4 

 

På frågan som visas i figur 4.4, om befälen har tilldelats fler arbetsuppgifter efter 

bränslekonverteringen, har inga personer ( 0 % ) svarat i stor utsträckning. 11,1 % har 

däremot svarat i viss utsträckning medan 88,9 % har svarat att de inte tilldelats fler 

arbetsuppgifter.  
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Stress på arbetsplats 

 

Efter bränslekonverteringen känner jag att 
stressnivån i mitt arbete har…

Minskat betydligt 11,1 %

Minskat något 22,2 %

Varken minskat eller ökat 
66,7 %

Ökat något 0 %

Ökat betydligt 0 %

 
Figur 4.5 

 

På frågan som visas i figur 4.5, beträffande om stressnivån på arbetsplatsen har 

förändrats efter bränslekonverteringen, har 11,1 % svarat att den minskat betydligt. 22,2 

% har svarat att den minskat något medan 66,7 % har svarat att den varken minskat eller 

ökat. Det är däremot inga personer ( 0 % ) som svarat att den ökat något eller ökat 

betydligt.   

Hantering av bränsle och dess kemiska hälsorisker 
 

Figur 4.6 
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På frågan som visas i figur 4.6, om försiktighetsåtgärder som vidtas vid hantering av 

bränsle ombord har ändrats i samband med bränslekonverteringen, har inga personer      

( 0 % ) svarat i stor utsträckning. 66,7 % har däremot svarat i viss utsträckning medan 

33,3 % har svarat att dem inte alls gjort det.  

 

Figur 4.7 

 

På frågan som visas i figur 4.7, om befälen var väl medveten om var man kunde få tag 

på information gällande det tidigare använda bränslets hälsorisker, har 77,8 % svarat att 

de instämmer helt. 22,2 % har svarat att de instämmer delvis. Ingen person ( 0% ) har 

svarat att de varken instämmer eller tar avstånd, tar delvis avstånd eller tar helt avstånd.  
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Figur 4.8 

På frågan som visas i figur 4.8, om befälen är väl medveten om var man kan få tag på 

information gällande det nuvarande bränslets hälsorisker, har 88,9 % svarat att de 

instämmer helt. 11,1 % har svarat att de instämmer delvis. Ingen person ( 0% ) har 

svarat att de varken instämmer eller tar avstånd, tar delvis avstånd eller tar helt avstånd.   

 

Figur 4.9 
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På frågan som visas i figur 4.9, beträffande förtroende för Stena Lines miljöarbete, har 

55,6 % svarat att de instämmer helt. 44,4 % har svarat att de instämmer delvis. Ingen 

person ( 0% ) har svarat att de varken instämmer eller tar avstånd, tar delvis avstånd 

eller tar helt avstånd. 

 

3.3.2 Manskap på den tekniska avdelningen 

 

Information, kompetens och arbetsuppgifter 

 

 

Under tiden då bränslekonverteringen ägde rum 
tilldelades jag ständigt information om vad som pågick

Instämmer helt 5,6 %

Instämmer delvis 50 %

Varken instämmer eller tar 
avstånd 22,1 %

Tar delvis avstånd 16,7 %

Tar helt avstånd 5,6 %

 

Figur 4.10 

På frågan som visas i figur 4.10, om information har tilldelats under 

bränslekonverteringen, har 5,6 % svarat att de instämmer helt. 50 % har svarat att de 

instämmer delvis och 22,2 % har svarat att de varken instämmer eller tar avstånd. Det är 

16,7 % som har svarat att de tar delvis avstånd medan 5,6 % tar helt avstånd.   
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En del av mina tidigare arbetsuppgifter kunde 
uteslutas efter bränslekonverteringen

I stor utsträckning 0 %

I viss utsträckning 66,7 %

Inte alls 33,3 %

 

Figur  4.11 

 

På frågan som visas i figur 4.11, om en del  av de tidigare arbetsuppgifterna kunde 

uteslutas efter bränslekonverteringen, har inga personer ( 0 % ) svarat i stor 

utsträckning. 66,7 % har däremot svarat i viss utsträckning medan 33,3 % har svarat att 

de inte alls kunde uteslutas.  

 

Efter bränslekonverteringen tilldelades jag fler 
arbetsuppgifter

I stor utsträckning 0 %

I viss utsträckning 38,9 %

Inte alls 61,1 %

 

Figur 4.12 
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På frågan som visas i figur 4.12, om manskapet har tilldelats fler arbetsuppgifter efter 

bränslekonverteringen, har inga personer ( 0 % ) svarat i stor utsträckning. 38,9 % har 

däremot svarat i viss utsträckning medan 61,1 % har svarat att de inte tilldelats fler 

arbetsuppgifter.  

 

Stress på arbetsplats 

 

Efter bränslekonverteringen känner jag att 
stressnivån i mitt arbete har…

Minskat betydligt 5,6 %

Minskat något 22,2 %

Varken minskat eller ökat 
72,2 %

Ökat något 0 %

Ökat betydligt 0 %

 

Figur 4.13 

På frågan som visas i figur 4.13, beträffande om stressnivån på arbetsplatsen har 

förändrats efter bränslekonverteringen, har 5,6 % svarat att den minskat betydligt. 22,2 

% har svarat att den minskat något medan 72,2 % har svarat att den varken minskat eller 

ökat. Det är däremot inga personer ( 0 % ) som svarat att den ökat något eller ökat 

betydligt.   
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Hantering av bränsle och dess kemiska hälsorisker 

 

 

Figur 4.14 

På frågan som visas i figur 4.14, om försiktighetsåtgärder som vidtas vid hantering av 

bränsle ombord har ändrats i samband med bränslekonverteringen, har inga personer ( 0 

% ) svarat i stor utsträckning. 38,9 % har däremot svarat i viss utsträckning medan 61,1 

% har svarat att de inte alls gjort det.  

 

Figur 4.15 
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På frågan som visas i figur 4.15, om manskapet var väl medveten om var de kunde få 

tag på information gällande det tidigare använda bränslets hälsorisker, har 44,4 % svarat 

att de instämmer helt. 38,9 % har svarat att de instämmer delvis medan 16,7 % varken 

instämmer eller tar avstånd. Ingen person ( 0% ) har svarat att de tar delvis avstånd eller 

tar helt avstånd.   

 

Figur 4.16 

På frågan som visas i figur 4.16, om manskapet är väl medveten om var de kan få tag på 

information gällande det nuvarande bränslets hälsorisker, har 50 % svarat att de 

instämmer helt. 50 % har svarat att ded instämmer delvis. Ingen person ( 0% ) har svarat 

att de varken instämmer eller tar avstånd, tar delvis avstånd eller tar helt avstånd.   
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Figur 4.17 

På frågan som visas i figur 4.17, beträffande förtroende för Stena Lines miljöarbete, har 

11,1 % svarat att de instämmer helt. 38,8 % har svarat att de instämmer delvis medan 

27,8 % varken instämmer eller tar avstånd. Det är 16,7 % som tar delvis avstånd och 5,6 

% som tar helt avstånd.  

 
3.3.3 Övriga kommentarer och synpunkter 

 

På samtliga frågor i enkäten har det funnits möjlighet till att framföra ytterligare 

synpunkter. Enkäten avslutades dessutom med en fråga för eventuellt övriga 

kommentarer och synpunkter angående bränslekonverteringen av Stena Vision. 

Det var ingen av de 18 personer som tillhör manskapet ombord som valde att fylla i 

fälten för övriga kommentarer och synpunkter. Däremot var det fyra stycken av de nio 

befäl som besvarat enkäten som hade övriga kommentarer att dela med sig av. Följande 

kommentarer framkom av befäl ombord, på sista frågan av enkäten:  

"Allt har blivit bättre." 

"Färre filterbyten, lägre bränsletemperatur och något lägre temperatur i 

huvudmaskinrummet." 

"Bränslebytet har fungerat utan anmärkning. Mindre haverier. Lägre arbetstemperatur 

och lättare rengöring." 

"Ekonomin styr över hälsorisker"  
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3.4 Kemiska hälsorisker 
 

Som det nämnts tidigare i denna studie har ett flertal olika bränslesorter använts ombord 

på Stena Vision under perioden 2014 till  2015. De bränslesorter som använts är Fuel 

Oil 380 (IF-380), Marine Diesel Oil, Gasoil minima och ECA fuel 0,1%. Denna studie 

har inte haft tillgång till något korrekt säkerhetsdatablad gällande Marine Diesel Oil. 

Detta medför att några kemiska hälsorisker angående bränslesorten Marine Diesel Oil 

kommer inte att presenteras i resultatet.     

Tabell nedan visar snabbfakta om de olika bränslesorterna: 

 

Information om grundläggande 
fysikaliska och kemiska 
egenskaper Fuel Oil 380 Gasoil minima ECA fuel 

        

Färg Svart Grön, Ofärgad 
Brunsvart, Viskös 
vätska 

Lukt Karaktäristisk Diesel Kolväte 

Kokpunkt 180 - > 550⁰c 180 - 300 ⁰c 150 - 600 ⁰c 

Flampunkt > 60⁰c > 56 ⁰c > 60 ⁰c 

Självantändningstemperatur > 150⁰c >200⁰c > 250 ⁰c 

Densitet 995kg/m3 (15⁰c) 
810-820 kg/m3 
(15⁰c) 975  kg/m3 (15⁰c) 

Viskositet 180 mm2/s (50⁰c) 
1,7 - 3,5 mm2/s 
(40⁰c) 80 mm2/s (50⁰c) 

 

 

3.4.1 Fuel Oil (FO) 380 / Intermediate Fuel (IF) 380 1-4 % S 

 
Användning 

Produkttypen av denna kemiska sammansättning är så kallad Fartygsbränsle, 

Eldningsolja.  Det innebär att den framförallt används som bränsle till fartygsmotorer.  

Förutom till fartygsmotorer kan den även användas som bränsle inom det industriella. I 

samband med utbrytning och/eller ompaketering av ämnet och dess blandningar kan en 

del olika produkttyper fås fram. Några exempel av dessa är Heavy Fuel Oil 

Components, Cracked Gas Oils och Straight Run Gas Oils. 
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Riskangivelser 

Produkten är klassificerat som både giftigt och miljöfarligt. Då långvarig exponering 

sker via hudkontakt är det risk för allvarliga hälsoskador. Ämnet irriterar huden och kan 

ge torr hud och hudsprickor vid upprepande kontakt. Produkten kan ge cancer, är farlig 

vid inandning och kan ge lungskador vid förtäring.  

Figurerna nedan är farosymboler för produkttypen.  

  

Giftigt  Miljöfarligt  

 

Åtgärder vid första hjälpen 

Inandning: 

För att ämnet skall börja ånga krävs det att temperaturen är hög och ventilationen dålig. 

Det är därför större risk att inandning av ämnets ånga, rök, eller dimma sker vid 

användning av produkten, i jämförelse med risken vid hantering. Det första symtom 

som kan uppmärksammas vid exponering är att luftvägarna blir irriterade. Om detta 

symtom uppstår är det viktigt att flytta den utsatta personen till ett område som är lugnt 

och väl ventilerat. Kontrollera därefter personens andning och övrigt tillstånd. Vid 

svårare andningsproblem skall läkare uppsökas snarast möjliga.  

Hudkontakt: 

Irritation är den allra vanligaste symtomen som kan inträffa då huden kommer i kontakt 

med produkten. För att tvätta bort kontaminerad hud är det viktigt att aldrig använda 

någon form av lösningsmedel. Det rekommenderas istället att tvätta det påverkade 

området med rikliga mängder vatten och tvål, samt därefter återfetta huden. Om en 

irritation, svullnad eller rodnad utvecklas skall läkare uppsökas.  

Brännskador är något som lätt kan inträffa då produkten ofta har en hög temperatur. Om 

brännskador på huden inträffar i samband med olycka är det viktigt att kyla ned det 

skadade området samt avlägsna försiktigt klädesplagg som inte har fastnat. Vid 

allvarligare brännskador bör läkare kontaktas omedelbart.      

Ögon: 

Om produkten stänks i ögat finns det stor risk att irritation uppstår. Skölj då ögat 

omedelbart under rinnande vatten. Eftersom produkten till stor del befinner sig i 
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uppvärmt tillstånd som jag nämnt tidigare, finns det även här risk för brännskada. Se då 

till att avlägsna värmen genast och uppsök en specialistläkare för medicinsk bedömning 

och behandling.  

Förtäring: 

Om produkten fåtts i munnen är det viktigaste att inte svälja. Skölj därefter munnen med 

rikliga mängder vatten. Om produkten svalts rekommenderas att dricka två glas mjölk 

eller vatten, alternativt svälja två matskedar grädde för lindring av skadan. Det är viktigt 

att inte framkalla kräkning. Vid förtäring kan produkten framkalla illamående, diarré 

samt orsaka dödlig kemisk lunginflammation.   

       

Brandbekämpningsåtgärder 

Om brand skulle inträffa är det viktigt att brandbekämpningsgruppen bär heltäckande 

brandsäkra skyddskläder och SCBA - andningsapparater med helmask och positivt 

lufttryck. Vid en ofullständig förbränning kan en blandning av luftburna fasta och 

flytande gaser bildas. Exempel på dessa är kolmonoxid, svavelväte, svaveloxid, 

svavelsyra och andra organiska och oorganiska föreningar. Vid läckage av denna 

produkt kan den flyta och återantändas på ytan. De lämpliga släckmedel som kan 

användas vid inträffad brand är skum, vattendimma, torrt kemiskt pulver, kolmonoxid, 

inerta gaser samt sand eller jord.  Då vatten används som släckmedel är det viktigt att 

inte spruta direkta vattenstrålar på brinnande produkt, utan istället använda sig av 

vattendimma. Direkta vattenstrålar kan orsaka stänk och spridning av branden. 

Skumsläckning i kombination med vatten på samma yta bör även undvikas eftersom 

vatten förstör skummet.   

 

3.4.2 Gasoil Minima 

 
Användning  

Detta är en eldningsolja som går under namnet Eldningsolja 1 Minima, alternativt 

Gasoil Minima. Det kemiska namnet på denna produkt är däremot Gasolja miljöklass 1, 

med produktbeteckningen PD1.  

Produkten kan användas i olika sammanhang som t.ex. i samband med uppvärmning. 

Den används dessutom som fartygsbränsle och till övriga anpassade motorer inom det 

industriella. Inom det industriella används dessutom paketering och ompaketering av 

ämnet och dess blandningar. Leverantören av Gasolja avråder från att använda 
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produkten för användningsområden som inte är registrerade eller riskbedömda i dess 

säkerhetsdatablad.       

 

Riskangivelser 

Denna produkt klassificeras som både hälsofarlig och miljöfarlig. Den är hälsofarlig på 

så vis att den irriterar huden, misstänks kunna ge cancer, farlig vid inandning och kan ge 

lungskador vid förtäring. Produkten kan därmed orsaka kemisk lunginflammation som 

kan ha en dödlig utgång. Den är giftig för vattenlevande organismer och kan orsaka 

skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.    

Figurerna nedan är farosymboler för produkttypen.  

   

Miljöfarligt   Hälsoskadlig 

 

Åtgärder vid första hjälpen 

Inandning: 

Vid omgivningstemperatur är inandning av ämnet osannolikt, på grund av dess låga 

ångtryck. I samband med hantering av ämnet är ofta dess temperatur hög och 

ventilationen dålig vilket gör att risken för att exponeras för dess ångor kan förekomma. 

Symptom som kan förekomma är illamående, kräkningar, huvudvärk samt ett förändrat 

medvetandetillstånd kan ske. Om den exponerade personen har svårt att andas, förflytta 

då personen till frisk luft och låt vila i en behaglig position. Om den exponerade 

personen är medvetslös är det viktigt att kontrollera andningen. Om personen inte andas 

skall det kontrolleras att det inte finns något hinder för andningen, samt låta utbildad 

personal påbörja konstgjord andning. Om andning förekommer är det istället viktigt att 

placera den exponerade personen i framstupa sidoläge. Se även till att personens hålls 

varm och administrera extra syre om så behövs. I de båda fallen är det att föredra att 

uppsöka läkare för vidare behandling.     

Hudkontakt: 

Den vanligaste symptomen då ämnet kommer i kontakt med huden är irritation, 

alternativt att huden börjar rodna. Avlägsna kontaminerade skor och kläder försiktigt 

och på ett sådant säkert sätt att skadorna inte förvärras. Tvätta av det utsatta området 
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med rikliga mängder tvål och vatten, återfetta därefter huden. Om irritation, svullnad 

eller rodnad kvarstår eller förvärras bör läkare uppsökas. I samband med hantering och 

användning av produkten är temperaturen ofta hög, vilket gör att det finns risk för att 

brännskada inträffar då ämnet kommer i kontakt med huden. Om så är fallet skall det 

brända området hållas under rinnande kallvatten i minst fem minuter eller tills smärtan 

avtar. Var noga med att undvika hypotermi, som kan inträffa då man kyler ner området 

för snabbt alternativt för länge.  

Ögon: 

Symtom som kan inträffa då ämnet kommer i kontakt med ögat är irritation, svullnad 

och suddig syn. Då ögat blivit utsatt för ämnet är det viktigt att skölja varsamt med 

vatten i flera minuter. Om det går utan svårigheter skall eventuella kontaktlinser tas ut. 

Forsätt därefter skölja med vatten. Om irritation, suddig syn eller svullnad kvarstår, 

uppstår eller förvärras skall specialistläkare uppsökas.  

Förtäring: 

Om förtäring av ämnet inträffar finns det risk att ingen symptom framkommer på 

direkten. Några symptomen som kan framkomma är illamående och diarré. I händelse 

av förtäring skall man alltid utgå ifrån att inandning har skett. Den exponerade personen 

skall därför omedelbart föras till sjukhus, utan att vänta på att symptom utvecklas.  

  

Brandbekämpningsåtgärder 

Heltäckande brandsäkra skyddskläder och självförsörjande andningsapparat med 

helmask och positivt lufttryck bör bäras vid bekämpning av stor brand. Denna 

skyddsutrustning bör även bäras vid bekämpning av brand i begränsade eller dåligt 

ventilerade utrymmen. Behållare som innehåller denna produkt och befinner sig i 

närheten av branden bör flyttas och/eller kylas med vatten. Vid läckage kan denna 

produkt flyta och återantändas på vatten.   

Tomma behållare kan innehålla rester samt ångor av produkten vilket gör att man aldrig 

skall utsätta en behållare för värme, svetsning eller lödning utan att säkerställa att 

behållaren är väl rengjord och ventilerad. Ofullständig förbränning av produkten kan ge 

upphov till en komplex blandning av luftburna fasta och flytande partiklar, gaser, 

inklusive kolmonoxid och oidentifierade organiska och oorganiska föreningar.  

Förbränningsprodukter kan även innehålla svavelväte, svaveloxider eller svavelsyra om 

svavelföreningar förekommer i väsentliga mängder. 

Exempel på lämpliga släckmedel för produkten är skum, vattendimma, torrt kemiskt 
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pulver, koldioxid och andra inerta gaser. Undvik att använda direkta vattenstrålar på 

brinnande produkt, det kan orsaka stänk och sprida branden. Samtidig användning av 

skum och vatten på samma yta ska undvikas eftersom vatten förstör skummet. 

 

3.4.3 ECA fuel 0,1 % 

 
Användning 

Denna produkt går under materialnamnet Fuel Oil blend, men kan även kallas ECA fuel 

0,1 %. De 0,1% som står med i namnet betyder att produkten i sig innehåller 0,1 % 

svavel. 

Detta är ett bränsle som framförallt lämpar sig för dieselmotorer och pannor i fartyg. 

Det kan dessutom användas som bränsle för dieselmotorer i terrängfordon, pannor, 

ugnar och annan förbränningsutrustning. Leverantören rekommenderar att endast 

använda produkten till de beskrivna användningsområdena som kan läsas i bränsle 

specifikationen.    

 

Riskangivelser 

Produkten innehåller sådana beståndsdelar att den både är farlig för människan och 

miljön. Att utsättas för denna produkt genom lång eller upprepad exponering  kan ge 

cancer, genetiska skador samt organskador. Förutom detta är den även skadlig vid 

inandning. Produkten är dessutom skadlig för miljön och är mycket giftig för 

vattenlevande djur och organismer.  

Figurerna nedan är farosymboler för produkttypen. 

   

Miljöfarligt  Hälsofarligt  Skadligt 

 

Åtgärder vid första hjälpen 

Inandning: 

Vid hög temperatur finns det risk att denna produkt börjar att förånga. I kombination 

med dålig ventilation ökar då risken för att andas in produkten. I sådant fall se till att 

den skadade personen får frisk luft. Under räddning av den skadade personen är det 

viktigt att själv bära lämpliga andningsskydd. Symtom som kan visa sig efter inandning 
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av produkten är andningsproblem, spänningar i bröstet, eller är dåsig, kräks eller är 

medvetslös. I dessa fall kan 100 % syrgas ges alternativt hjärt-/lungräddning påbörjas 

under tiden då läkare kontaktas.  

 

Hudkontakt: 

Om kall produkt kommer i kontakt med huden skall förorenade kläder avlägsnas och 

skölj därefter det exponerade området med vatten och tvål. Om irritation fortfarande 

kvarstår rekommenderas det att uppsöka läkare. I de flesta fall håller produkten en hög 

temperatur då den kommer i kontakt med huden. Det är då risk för brännskador och 

viktigt att kyla ned det skadade området omedelbart. Undvik att avlägsna något 

klädesplagg från det brännskadade området och applicera inte några brännskadekrämer 

eller salvor. Under transport till läkare skall såret inte täckas av något förband eller tyg 

eftersom de kan fastna i produkten.  

Ögon:  

Vid kall produkt skall ögat sköljas omedelbart  med riktliga mängder vatten. Om 

irritation fortfarande kvarstår bör läkare uppsökas. Om produkten istället är varm vid 

kontakttillfället är det viktigt att skölja och kyla ned det skadade området under minst 

15 minuter. Applicera inte några brännskadekrämer eller salvor. Undvik även att 

avlägsna något från det skadade området.    

Förtäring: 

Om förtäring skett av produkten är det viktigt att hålla huvudet lågt för att underlätta om 

kräkning uppstår spontant. Personen som har fått in produkten i munnen skall undvika 

att stoppa andra saker i munnen. Produkten innehåller bland annat svavelväte som kan 

orsaka huvudvärk, yrsel, medvetslöshet och kvävning.  

 

Brandbekämpningsåtgärder 

Det är viktigt att den grupp som skall bekämpa en eventuell brand av produkten bär 

korrekt skyddsutrustning. Detta innebär exempelvis brandmanskläder, kemiskt 

beständiga handskar, alternativt kemisk beständig klädsel om stor kontakt med utspillda 

produkter förväntas. Dessutom bör självförsörjande andningsapparat bäras vid kontakt 

med brand i ett slutet utrymme. Vid förbränning av produkten kan det bildas en 

komplex blandning av luftburna fasta och vätskeformiga partiklar och gaser. Exempel 

på dessa är svaveloxider, kväveoxider, oidentifierade organiska och oorganiska 

föreningar. Produkten sprids längs marken, flyter på saltvatten och kan enkelt 
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återantändas. 

De släckmedel som rekommenderas att använda är skum, vattenspray, vattendimma, 

pulver eller koldioxid. Vid mindre bränder går även sand och jord att använda. Det 

viktigaste är att inte använda vattenstrålar riktade direkt mot den brinnande produkten, 

eftersom dessa skulle kunna orsaka en ångexplosion och sprida elden. Det bör undvikas 

att använda skum och vatten på samma yta eftersom vattnet då förstör skummet. 
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4 Diskussion 
 

4.1 Bunkerförbrukning och dess inverkan på bunkerkostnaden 
 

Resultatet visar att den absoluta bränsleförbrukningen har förändrats i samband med 

bränslebytet och att förbrukningen har minskat något på alla de fyra 

förbrukningssystemen. Det var länge oklart viket bränsle Stena Vision skulle använda 

sig av efter årsskiftet. Studien utgick från att bränslebytet skulle gå från IF 380 1 % S, 

som tillhör gruppen Intermediate Fuel till destillatbränslet MDO. Enligt Exxon-Svenska 

Statoil AB (1989) är destillatbränsle ett mer högkvalitativt bränsle med högre 

värmevärde än Intermediate Fuel, därför förväntades förändringen bli märkbar (Exxon-

Svenska Statoil AB, 1989). Då det blev klart att det nya bränslet skulle bli ECA fuel 0,1 

%, och då detta är ett bränsle som har mer liknade egenskaper med IF 380 än MDO, 

tappade frågeställningen något i betydelse. Men resultatet från insamlade mätdata visar 

ändå på en förändring i förbrukningen. Studien berör mätdata från maj 2014 till juli 

2015 vilket innebär åtta månader med den tidigare bränslekonstellationen och sju 

månader med den nya bränslesorten i drift. Detta gör att den förändring som resultatet i 

studien uppvisar får anses trovärdigt. Det enda som kan vara en nackdel är att de två 

perioderna före och efter bränslebytet inte kommer från samma tid under året. 

Driftbelastningen som har stor inverkan på bränsleförbrukningen ser något annorlunda 

ut beroende på tidpunkt på året. Eftersom förändringen uppkom direkt vid den månad 

som bytet ägde rum och därefter bestod även när sommarmånaderna kom, har inte den 

aspekten någon större inverkan på resultatet. Förändringen skiljer sig något mellan 

systemen, men alla system visar upp en förändring som är större än den felmarginal som 

angivits hos bränslemätarna. Det skiljer endast 0,16 procentenheter mellan förändringen 

av förbrukningen hos framdrivningsmaskineriet på styrbords propelleraxel och 

förändringen av förbrukningen hos framdrivningsmaskineriet på babords propelleraxel. 

I och med att båda systemen är identiskt uppbyggda borde förändringen vara lika, vilket 

nu resultatet även visar. 

 

När det kommer till förändringen av bunkerförbrukningen för dieselgeneratorerna som 

står för fartygets elproduktion visar resultatet en minskning med hela 11,2 %. Enligt 

uppgifter från Stena Vision, misstänker maskinpersonal att en mindre mängd GO läcker 

in i FO-systemet till dieselgeneratorerna. Detta kan vara en bidragande orsak till att 

förbrukningen har minskat i den omfattningen på det här aktuella förbrukningssystemet. 
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Förbrukningssystemet som tillhör de båda oljebrännare som används till fartygets 

ångproduktion har den minsta förändringen, endast en minskning med 5,71 % efter 

bränslebytet. Denna förändring är trots sin storlek ändå större än den felmarginal som 

angivits i specifikationen till bränslemätarna. En faktor som kan ha bidragit till den låga 

förändringen är att oljebrännarna kördes mestadels på bränslet MDO innan bränslebytet. 

Kvalitetsskillnaden mellan MDO och ECA fuel 0,1 %, är mindre än skillnaden mellan 

IF 380 och ECA fuel 0,1 %. Detta kan vara en orsak till att förändringen var den lägsta 

på det här aktuella systemet. En stor förändring som skett med bränslehanteringen efter 

bytet är att tidigare användes olika sorters bränslen i kombination på alla fyra 

förbrukningssystem, medan efter bytet är det endast ECA fuel 0,1 %, som används. Det 

används visserligen mindre mängder Gasoil Minima stundtals på en del system, men 

detta kan härledas till driftstörningar och planerat underhåll. 

 

Angående hur Stena Visions bunkerkostnader har förändrats i samband med 

bränslebytet visar resultatet att kostnaderna för bunker har sjunkit med 11,2 %. Detta är 

ett resultat som inte stämmer överens med de prognoser som gjordes innan det nya 

svaveldirektivet var infört. I den utredning som Sjöfartsverket gjorde 2009 beräknades 

att fartygs bunkerkostnader skulle öka med 50-55 % efter att det nya svaveldirektivet 

hade införts. Dessa beräkningar gjordes på den grund att marknadspriset för råolja 

skulle vara oförändrat under åren 2014 till 2015( Sjöfartsverket, 2009). Om man 

studerar Stena Visions budgeterade bunkerkostnad för perioden efter årsskiftet 

2014/2015, ser man att även här beräknades att kostnaderna för bunker skulle öka 

jämfört med perioden innan bränslebytet. Budgeten för bunkerkostnader görs ett år 

innan aktuell månad och bygger på rådande råoljepris samt vad som anses vara en 

rimlig prisutveckling för råoljepriset ett år senare. Marknadspriset för råolja sjönk 

ordentligt i början av 2015 och detta gjorde att kostnaderna för bunker inte alls blev i 

den storleken som man förutspådde. Det låga råoljepriset får därför anses vara den 

största faktorn till att Stena Visions bunkerkostnader blev hela 11,2 % lägre efter 

bränslebytet och hela 15 % lägre än vad som hade budgeterats till under samma period. 

 

Det är svårt att bedöma hur stora bunkerkostnaderna hade blivit om råoljepriset hade 

varit oförändrat, men genom att jämföra de budgeterade summorna före repektive efter 

bränslebytet går det att få en uppfattning hur resonamanget var ett år innan bränslebytet. 

Enligt Stena Visions bränslebudget uppskattades kostnaden för bunker efter bytet bli 4,5 
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% dyrare än den faktiska kostnaden för perioden före bränslebytet. Jämför man de 

budgetrade summorna för bunker under perioden före repektive efter bränslebytet blir 

skillnaden större. Vid budgeteringen uppskattades kostnaderna bli 7,9 % högre för 

perioden efter bränslebytet gentemot för perioden före bränslebytet. En orsak till att det 

budgeterades för ökade bunkerkostnader efter årskiftet 2014/2015 var att ECA-oljan är 

en dyrare produkt än IF-380. Detta på grund av att framställningsprocessen för ECA-

oljan är mer kostsam för raffinaderiet, med tanke på den avsvavlingsprocess som görs. 

Som nämnts ovan sjönk marknadspriset för råolja ordentligt i början av 2015 vilket 

resulterade i att ECA-oljan inte blev så kostsam som beräknad.  

 

Den absoluta bunkerförbrukningen har, som nämnts tidigare minskats något. Denna 

minskadade förbrukning får ändå anses ha en liten påverkan på den faktiska kostnaden. 

Studiens svaghet ligger i att det inte varit möjligt med det material som funnits att tillgå, 

att utreda vad de olika bränslesorterna har kostat. Istället har fokus legat på att jämföra 

den totala faktiska kostnaden för varje enskild månad. Då både värden för 

bränslesorternas specifika värmevärden och korrektionsfaktorer för att omvandla 

volymflöde till massflöde har saknats, har det heller inte varit möjligt att mäta specifik 

bunkerförbrukning för varje enskild förbrukare. Det har dessutom inte funnits möjlighet 

att skapa en detaljerad bild med det mätdata som funnits att tillgå, hur länge de olika 

förbrukarna har körts med respektive bränslesort och under vilket driftsförhållande. Då 

dessa aspekter inte var en del av de frågeställningar som ställdes i början av studien får 

detta anses ha mindre inverkan på slutresultatet i stort.  
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4.2 Förändring av arbetssituationen och bränslets kemiska hälsorisker 
 

För att ta reda på en arbetssituation finns det flera olika tillvägagångssätt, som t.ex. 

intervjuer och olika typer av undersökningar. I denna studien användes en 

enkätundersökning för att skaffa en bild av hur arbetssituationen förändrades i samband 

med bränslekonvertering. Det är 27 personer som besvarat enkäten av totalt 33 personer 

som arbetar på den tekniska avdelningen ombord på Stena Vision. Det kan finnas lite 

olika anledningar till att inte alla har besvarat enkäten. En av de största anledningarna 

att inte alla besvarat enkäten kan vara att de var relativt nya på arbetsplatsen, vilket 

medförde att de inte arbetade på fartyget under tiden då bränslekonverteringen ägde 

rum. 

 

Det var endast nio befäl ombord som besvarat enkäten, vilket gör att det är svårare att 

dra några generella slutsatser av deras svar i förhållande till manskapet, där det var hela 

18 personer som besvarat enkäten. Detta medför att det finns en risk för att resultatet är 

mindre sanningsenligt gällande befälens besvarade enkät. Det framgår dock tydligt av 

de flesta frågor i enkäten att de nio befäl har svarat väldigt lika, vilket gör att det ändå 

påvisar ett visst resultat.    

 

På frågan om besättningen har kunnat ta del av information om vad som pågick under 

bränslekonverteringen skiljer det sig mellan befäl och manskap. Den största delen av 

befälen instämmer helt och det är ingen som tar avstånd. Därmed tycker den största 

delen av befälen att dem tilldelats tillräckligt med information under 

bränslekonverteringen. Det framgår däremot genom enkäten att manskapet inte delar 

helt samma åsikt som befälen. Den största delen av manskapet instämmer delvis och 

därmed tycker att de tilldelats information, medan en del av manskapet tar avstånd och 

inte tycker att de tilldelats tillräckligt med information undertiden då 

bränslekonverteringen ägde rum. Anledningen till detta kan bl.a. vara att den 

information som befälen tagit del av inte förmedlats vidare till manskapet ombord. 

Frågan beträffande om stressnivån på arbetsplatsen har förändrats efter 

bränslekonverteringen kan vi se liknande svar hos både befäl och manskap. Den allra 

största delen har svarat att stressnivån varken har minskat eller har ökat. Det är några 

personer som svarat att stressnivån har minskat, medan det inte är någon som svarat att 

det finns en ökad stressnivå efter bränslekonverteringen. Detta kan då indikera på att 
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stressnivån är oförändrad, alternativt att den har minskat något och det har blivit en 

förbättring på arbetsplatsen för samtliga i maskinpersonalen. 

 

När det gäller hur medveten maskinpersonalen är vart information finns om bränslets 

hälsorisker kan vi se en viss förändring i samband med bränslebytet. Vi kan också se en 

skillnad mellan befäl och manskap. På befälsidan kan vi se tydligt att de är mycket väl 

medvetna om var informationen finns, såväl före som efter bränslebytet. Det är även en 

viss antydan på förbättring eftersom det är större del av personerna som svarat 

"instämmer helt" på frågan gällande nuvarande bränslets hälsorisker. På manskapssidan 

är det mer tveksamheter om var informationen finns gällande bränslets hälsorisker, 

speciellt före bränslebytet ägde rum. Den största andelen har dock svarat att de 

"instämmer helt" eller "instämmer delvis" och en mindre andel har svarat att de "varken 

instämmer eller tar avstånd". På samma fråga angående det nuvarande använda 

bränslets hälsorisker ser vi att hälften har svarat "instämmer helt" och andra hälften har 

svarat "instämmer delvis". Detta gör att vi även här kan se antydan till en förbättring på 

manskapssidan. Med en förbättring menas att större del av maskinpersonalen är nu 

medvetna om vart dem kan få tag på information gällande bränslets hälsorisker. Vi kan 

även se att det fortfarande efter bränslebytet är en viss skillnad mellan befäl och 

manskap, där befälen anser sig vara mer medvetna om vart information finns gällande 

bränslets hälsorisker. 

 

Som nämnts tidigare i bakgrunden genomför Stena Line varje år en 

personalundersökning (Stena Voice), där ett flertal frågor presenteras för att ta reda på 

hur personalen upplever arbetssituationen och trivselfaktorn ombord. En av dessa är om 

personalen har förtroende för Stena Lines miljöarbete. Denna frågan är ställd som ett 

påstående där det tas ställning till olika svarsalternativ. Samma fråga har funnits med i 

denna studies enkätundersökning. I Stena Voice har svarsalternativen betygssatts i en 1-

5 gradig skala där 5 motsvarar "instämmer helt" och 1 motsvarar "tar helt avstånd". 

Utefter detta kan sedan ett medelvärde räknas fram. Angående frågan om förtroende för 

Stena Lines miljöarbete var medelvärdet för befälen 2,8 år 2013 och 3,5 år 2014. För 

manskapet var medelvärdet 3,6 år 2013 och 3,1 år 2014 (Promomentum 2014). Vid en 

betygssättning av samma fråga i denna studies enkät fås ett medelvärde fram för 2015. I 

denna studies enkät var medelvärdet för befälen 4,6 och för manskapet 3,3. Vi kan 

utläsa att år 2013 hade manskapet ombord större förtroende för Stena Lines miljöarbete 
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i jämförelse med befälen. År 2014 och 2015 påvisar dock att befälen har fått högre 

förtroende för miljöarbetet, till skillnad från manskapet där förtroendet har varit 

liknande under samtliga år. Manskapets förtroendet för Stena Lines miljöarbete är dock 

fortfarande väldigt lågt medan befälens förtroende är i nuläget väldigt högt. Det kan 

vara svårt att avgöra anledningen till att befälens förtroende har ökat allt mer de senaste 

två åren. En möjlighet kan vara att befälen under 2014/2015 fick en större insikt i Stena 

Lines miljöarbete i samband med den bränslekonvertering som ägde rum då de nya 

svaveldirektiven infördes.   

 

Av de totalt 27 personer som besvarat enkäten var det endast fyra stycken som valde att 

bidra med egna kommentarer och synpunkter. Samtliga av dessa personer är befäl 

ombord på Stena Vision. Den övervägande delen av kommentarerna kan påvisa att det 

har blivit en förbättring gällande delar av arbetssituationen efter bränslebytet. En av 

kommentarerna som kan påvisa detta är "Färre filterbyten, lägre bränsletemperatur och 

något lägre temperatur i huvudmaskinrummet". Det är dessutom en kommentar som 

indikerar att "bränslebytet har fungerat utan anmärkning". Det är ingen person som 

delgivit någon kommentar om förändring av stressnivån. På frågan om stressnivån kan 

vi istället genom enkäten se en viss antydan till förbättring. De kemiska hälsorisker som 

finns angående bränslet ombord har däremot kommenterats av ett befäl, där det påvisar 

ett visst samband mellan ekonomi och hälsorisker. "Ekonomin styr över hälsorisker" är 

den kommentar som påpekar detta. Denna kommentar kan tolkas på olika sätt, t.ex. att 

det sparas in på den personliga skyddsutrustning och den klädsel som skall bäras vid 

hantering av bränslet. Kommentaren ger däremot ingen antydan på att det blivit sämre 

just i samband med bränslekonverteringen, utan endast att det finns ett visst samband 

mellan ekonomin och de kemiska hälsoriskerna för besättningen. Eftersom det är så få 

personer som valt att skriva egna synpunkter i enkäten, är det svårt att dra några 

korrekta slutsatser. För att kunna få fram fler samt mer korrekta synpunkter skulle det 

krävas förutom enkäten även en intervju med maskinpersonalen ombord. 

 

När det gäller hantering av bränslet ombord kan vi se genom frågorna på enkäten, att det 

finns en liten antydan till att en förändring skett i samband med bränslekonverteringen. 

Vad som har förändrats kan vi dock inte utläsa med hjälp av de frågeställningar som 

besvarats på enkäten. Den stora förändringen som har skett när det gäller bränslet 

ombord är att fartyget numera använder ett sorts bränsle (ECA fuel), istället för att köra 
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fartygets maskineri på flera olika typer av bränslen. Detta gör att det finns möjlighet att 

på ett enklare sätt klargöra hur hantering av bränslet skall gå till med hänsyn till de 

kemiska hälsoriskerna. Vi kan dock se att det inte blivit någon större förändring av de 

kemiska hälsoriskerna i samband med bränslebytet. Den tidigare och mest använda 

bränslesorten Fuel Oil 380 (IF-380) skiljer sig inte speciellt mycket från det nuvarande 

bränslet ECA fuel. De båda är förbränningsprodukter som är skadliga, hälsofarliga och 

miljöfarliga. Detsamma gäller Gasoil minima som även den är hälsoskadlig och 

miljöfarlig. Det finns däremot en skillnad mellan Fuel Oil 380 och ECA fuel när det 

gäller risk för brännskador. Som resultatdelen påvisar har ECA fuel en viskositet på 80 

mm
2
/s vid 50⁰C till skillnad från Fuel Oil 380 där den är 180mm

2
/s vid 50⁰. En lägre 

viskositet vid samma temperatur medför att produkten är mindre trögflytanden. Detta 

medför i sin tur att ECA fuel kan hållas vid en lägre temperatur vid förvaring, hantering 

och användning av produkten, vilket gör att risken för brännskador minskar något för 

den personal som hanterar produkten. 
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5 Slutsats 
 

Som nämnts tidigare finns olika faktorer som gör att det inte går att dra några slutsatser 

huruvida de enskilda förbrukarna har konsumerat mindre mängd bränsle per effektiv 

kilowattimme eller om förbrukningssystemens enskilda kilowattimmar har blivit 

billigare efter bränslebytet. Trots dessa nackdelar och svagheter kan studien ändå 

konstatera att Stena Visions absoluta bränsleförbrukning har minskats efter att det nya 

svaveldirektivet infördes och att den faktiska bunkerkostnaden har även den minskat 

efter bränslebytet.  

 

Genom den enkätundersökning som gjordes i denna studie kan vi se en viss antydan till 

en förändring inom arbetssituationen. Den största skillnaden som bränslekonverteringen 

medförde var att fartyget nu i princip endast använder sig av ett sorts bränsle. Fördelar 

med detta är att det är enklare hantering och underhåll när det gäller bränslet ombord. 

Det nya bränslet medför dessutom en lägre arbetstemperatur och kan därför minska 

risken för brännskador. I enkäten kan man även se att besättningen ger en viss antydan 

till minskad stressnivå och en förbättrad arbetssituation efter bränslekonverteringen. 

Med tanke på att denna studie endast undersökte arbetssituationen på ett grundligt vis är 

det dock svårt att fastställa några korrekta slutsatser.     

 

För att återgå till det som nämnts i inledningen kan studien konstatera att Stena Vision 

och dess tekniska avdelning lyckats att anpassa fartygets drift till de nya reglerna för 

svavelinnehåll i bränslet. En bidragande faktor som haft stor betydelse var att 

råoljepriset sjönk under perioden efter bränslebytet men även att man valde en 

bränslesort som var väldigt lik de som hade använts tidigare. Detta gjorde att 

kostnaderna inte blev så höga som man förutspått och att förändringarna inte blev 

nämnvärt stora. De få förändringar som upptäcktes blev ändå till det bättre i allmänhet 

och därför kan det konstateras att övergången hanterades på ett lyckat sätt.   
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6 Förslag till vidare forskning 
 

Det är svårt att göra en vidare forksning på just denna studien eftersom den behandlar 

ett specifikt fartyg, vilket i detta fall är Stena Vision. En möjlig vidare forksning på 

denna studie är att gå in djupare på hur besättningen upplevt förändringen av 

arbetssituationen. Förutom en enkätundersökning kan även intervjuer göras med 

samtliga berörda besättningsmedlemmar. Det är däremot möjligt att göra liknande 

studie på andra fartyg. Något som vid sådant tillfälle skulle vara av stort intresse är att 

göra en jämförelse av den specifika bränsleförbrukningen i samband med att ett fartyg 

gör en bränslekonvertering.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga A, Sammanställning av förbrukningsdata från maj 2014 till 
juli 2015 
 

Framdrivningsmaskineriet för styrbordspropelleraxel (HM SB). 

Nedan återfinns samtliga sammanställningar och uträkningar angående den absoluta 

bränsleförbrukningen för framdrivningsmaskineriet för styrbordspropelleraxel under 

aktuell period.  

 

Maj 2014.

Datum: HM SB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 104,77 11,12 115,89 173 0,66988

8 till 14 116,6 13,87 130,47 190 0,68668

15 till 21 117,64 9,79 127,43 187 0,68144

22 till 28 119,26 10,85 130,11 180 0,72283

29 till 31 33,13 3,86 36,99 62 0,59661

Medelförbrukning m³/h: 0,67149  
Figur 5.1 

 

Juni 2014.

Datum: HM SB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 120,48 11,06 131,54 184 0,71489

8 till 14 99,53 9,09 108,62 168 0,64655

15 till 21 95,86 16,17 112,03 165 0,67897

22 till 28 96,28 13,24 109,52 159 0,68881

29 till 30 24,75 4,25 29 44 0,65909

Medelförbrukning m³/h: 0,67766  
Figur 5.2 

 

Juli 2014.

Datum: HM SB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 111,6 9,04 120,64 167 0,7224

8 till 14 124,76 6,41 131,17 182 0,72071

15 till 21 126,15 7,45 133,6 182 0,73407

22 till 28 101,85 7,98 109,83 152 0,72257

29 till 31 58,48 3,73 62,21 88 0,70693

Medelförbrukning m³/h: 0,72133  
Figur 5.3 



  
 

II 

Augusti 2014.

Datum: HM SB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 108,44 10,62 119,06 161 0,7395

8 till 14 117,46 6,57 124,03 173 0,71694

15 till 21 141,11 12,87 153,98 190 0,81042

22 till 28 110,99 8,67 119,66 168 0,71226

29 till 31 44,89 2,5 47,39 65 0,72908

Medelförbrukning m³/h: 0,74164  
Figur 5.4 

 

September 2014.

Datum: HM SB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 102,7 6,55 109,25 157 0,69586

8 till 14 94,3 5,19 99,49 135 0,73696

15 till 21 98,1 5,64 103,74 132 0,78591

22 till 28 100,84 5,1 105,94 134 0,7906

29 till 30 24,14 1,42 25,56 34 0,75176

Medelförbrukning m³/h: 0,75222  
Figur 5.5 

 

Oktober 2014.

Datum: HM SB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 94,91 7,99 102,9 135 0,76222

8 till 14 93,75 6,47 100,22 136 0,73691

15 till 21 128,4 8,2 136,6 173 0,7896

22 till 28 158,77 11,54 170,31 246 0,69232

29 till 31 58,69 2,5 61,19 82 0,74622

Medelförbrukning m³/h: 0,74545  
Figur 5.6 

 

November 2014.

Datum: HM SB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 153,22 7,6 160,82 212 0,75858

8 till 14 152,27 11,59 163,86 220 0,74482

15 till 21 130,89 7,55 138,44 189 0,73249

22 till 28 114,1 6,76 120,86 181 0,66773

29 till 30 35,04 3,36 38,4 60 0,64

Medelförbrukning m³/h: 0,70872  
Figur 5.7 



  
 

III 

December 2014.

Datum: HM SB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 10 172,11 12,64 184,75 251 0,73606

Medelförbrukning m³/h: 0,73606

Bränslebyte.

11 till 14 74,55 0 74,55 160 0,46594

15 till 21 179,14 0 179,14 258 0,69434

22 till 28 70,38 0 70,38 121 0,58165

29 till 31 30,02 0 30,02 37 0,81135

Medelförbrukning m³/h: 0,63832  
Figur 5.8 

 

Januari 2015.

Datum: HM SB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 133,42 0 133,42 222 0,60099

8 till 14 125,13 0 125,13 186 0,67274

15 till 21 140,8 0 140,8 203 0,6936

22 till 28 123,93 0 123,93 195 0,63554

29 till 31 47,38 0 47,38 78 0,60744

Medelförbrukning m³/h: 0,64206  
Figur 5.9 

 

Februari 2015.

Datum: HM SB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 111,97 0 111,97 149 0,75148

8 till 14 116,92 0 116,92 179 0,65318

15 till 21 133,57 0 133,57 188 0,71048

22 till 28 123,85 0 123,85 197 0,62868

Medelförbrukning m³/h: 0,68595  
Figur 5.10 

 

Mars 2015.

Datum: HM SB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 112,11 0 112,11 156 0,71865

8 till 14 118,98 0 118,98 183 0,65016

15 till 21 132,92 0 132,92 197 0,67472

22 till 28 131,36 0 131,36 191 0,68775

29 till 31 58,81 0 58,81 92 0,63924

Medelförbrukning m³/h: 0,67411  
Figur 5.11 

 

 



  
 

IV 

April 2015.

Datum: HM SB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 108,17 0 108,17 202 0,5355

8 till 14 109,75 0 109,75 182 0,60302

15 till 21 101,5 0 101,5 172 0,59012

22 till 28 112,77 0 112,77 162 0,69611

29 till 30 59,69 0 59,69 69 0,86507

Medelförbrukning m³/h: 0,65796  
Figur 5.12 

 

Maj 2015.

Datum: HM SB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 143,06 0 143,06 213 0,67164

8 till 14 152,36 0 152,36 216 0,70537

15 till 21 147,64 0 147,64 224 0,65911

22 till 28 145,02 0 145,02 207 0,70058

29 till 31 63,6 0 63,6 96 0,6625

Medelförbrukning m³/h: 0,67984  
Figur 5.13 

 

Juni 2015.

Datum: HM SB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 158,62 0 158,62 223 0,7113

8 till 14 147,71 0 147,71 226 0,65358

15 till 21 147,59 0 147,59 213 0,69291

22 till 28 158,24 0 158,24 217 0,72922

29 till 30 40,13 0 40,13 44 0,91205

Medelförbrukning m³/h: 0,73981  
Figur 5.14 

 

Juli 2015.

Datum: HM SB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 146,75 0 146,75 217 0,67627

8 till 14 160,89 0 160,89 226 0,7119

15 till 21 155,74 0 155,74 224 0,69527

22 till 28 140,74 0 140,74 211 0,66701

29 till 31 49,42 0 49,42 79 0,62557

Medelförbrukning m³/h: 0,6752  
Figur 5.15 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

Framdrivningsmaskineriet för babords propelleraxel (HM BB). 

Nedan återfinns samtliga sammanställningar och uträkningar angående den absoluta 

bränsleförbrukningen för framdrivningsmaskineriet för barbords propelleraxel under 

aktuell period.  

 

Maj 2014.

Datum: HM BB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 116,24 13,5 129,74 187 0,6938

8 till 14 104,89 13,6 118,49 169 0,70112

15 till 21 111,78 11,94 123,72 170 0,72776

22 till 28 132,56 13,54 146,1 194 0,75309

29 till 31 61,62 4,69 66,31 86 0,77105

Medelförbrukning m³/h: 0,72937  
Figur 5.16 

 

Juni 2014.

Datum: HM BB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 99,13 12,95 112,08 168 0,66714

8 till 14 127,61 11,42 139,03 235 0,59162

15 till 21 108,22 22,23 130,45 198 0,65884

22 till 28 115,44 21,78 137,22 191 0,71843

29 till 30 23,61 6,27 29,88 54 0,55333

Medelförbrukning m³/h: 0,63787  
Figur 5.17 

 

Juli 2014.

Datum: HM BB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 107,26 9,91 117,17 170 0,68924

8 till 14 115,84 10,06 125,9 185 0,68054

15 till 21 108,04 10,3 118,34 174 0,68011

22 till 28 113,56 12,07 125,63 184 0,68277

29 till 31 58,31 4,31 62,62 76 0,82395

Medelförbrukning m³/h: 0,71132  
Figur 5.18 

 



  
 

VI 

Augusti 2014.

Datum: HM BB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 108,48 12,95 121,43 196 0,61954

8 till 14 117,03 9,59 126,62 176 0,71943

15 till 21 119,91 11,8 131,71 180 0,73172

22 till 28 123,4 8,81 132,21 185 0,71465

29 till 31 49,51 2,93 52,44 81 0,64741

Medelförbrukning m³/h: 0,68655  
Figur 5.19 

 

September 2014.

Datum: HM BB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 120,43 8,03 128,46 194 0,66216

8 till 14 146,34 7,55 153,89 218 0,70592

15 till 21 148,5 7,87 156,37 214 0,7307

22 till 28 165,84 9,28 175,12 238 0,7358

29 till 30 41,94 2,06 44 53 0,83019

Medelförbrukning m³/h: 0,73295  
Figur 5.20 

 

Oktober 2014.

Datum: HM BB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 146,97 12,72 159,69 212 0,75325

8 till 14 152,46 9,49 161,95 217 0,74631

15 till 21 120,53 8,46 128,99 176 0,7329

22 till 28 85,92 8,01 93,93 139 0,67576

29 till 31 35,77 1,55 37,32 53 0,70415

Medelförbrukning m³/h: 0,72247  
Figur 5.21 

 

November 2014.

Datum: HM BB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 88,78 5,68 94,46 135 0,6997

8 till 14 81,38 7,18 88,56 138 0,64174

15 till 21 126,16 8,22 134,38 192 0,6999

22 till 28 126,19 7,13 133,32 195 0,68369

29 till 30 41,16 4,99 46,15 65 0,71

Medelförbrukning m³/h: 0,68701  
Figur 5.21 

 

 



  
 

VII 

December 2014.

Datum: HM BB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 10 201,05 15,51 216,56 291 0,74419

Medelförbrukning m³/h: 0,74419

Bränslebyte.

11 till 14 87,14 0 87,14 126 0,69159

15 till 21 164,71 0 164,71 234 0,70389

22 till 28 52,86 0 52,86 100 0,5286

29 till 31 20,97 0 20,97 37 0,56676

Medelförbrukning m³/h: 0,62271  
Figur 5.22 

 

Januari 2015.

Datum: HM BB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 146,17 0 146,17 237 0,61675

8 till 14 107,38 0 107,38 163 0,65877

15 till 21 129,47 0 129,47 183 0,70749

22 till 28 102,51 0 102,51 205 0,50005

29 till 31 50,81 0 50,81 81 0,62728

Medelförbrukning m³/h: 0,62207  
Figur 5.23 

 

Februari 2015.

Datum: HM BB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 137,91 0 137,91 199 0,69302

8 till 14 129,52 0 129,52 199 0,65085

15 till 21 128,43 0 128,43 191 0,67241

22 till 28 116,79 0 116,79 176 0,66358

Medelförbrukning m³/h: 0,66996  
Figur 5.24 

 

Mars 2015.

Datum: HM BB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 132,98 0 132,98 195 0,68195

8 till 14 120,49 0 120,49 177 0,68073

15 till 21 104,23 0 104,23 158 0,65968

22 till 28 141,7 0 141,7 205 0,69122

29 till 31 57,73 0 57,73 95 0,60768

Medelförbrukning m³/h: 0,66425  
Figur 5.25 

 



  
 

VIII 

April 2015.

Datum: HM BB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 94,8 0 94,8 180 0,52667

8 till 14 136,79 0 136,79 213 0,64221

15 till 21 146,7 0 146,7 227 0,64626

22 till 28 126,56 0 126,56 198 0,63919

29 till 30 53,95 0 53,95 52 1,0375

Medelförbrukning m³/h: 0,69836  
Figur 5.26 

 

Maj 2015.

Datum: HM BB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 93,43 0 93,43 153 0,61065

8 till 14 91,78 0 91,78 135 0,67985

15 till 21 90,65 0 90,65 135 0,67148

22 till 28 90,63 0 90,63 136 0,6664

29 till 31 41,09 0 41,09 55 0,74709

Medelförbrukning m³/h: 0,67509  
Figur 5.27 

 

Juni 2015.

Datum: HM BB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 92,6 0 92,6 136 0,68088

8 till 14 87,78 0 87,78 133 0,66

15 till 21 92,36 0 92,36 134 0,68925

22 till 28 92,44 0 92,44 134 0,68985

29 till 30 25,42 0 25,42 35 0,72629

Medelförbrukning m³/h: 0,68925  
Figur 5.28 

 

Juli 2015.

Datum: HM BB FO m³: DO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 89,34 0 89,34 135 0,66178

8 till 14 93,29 0 93,29 135 0,69104

15 till 21 90,17 0 90,17 135 0,66793

22 till 28 104,84 0 104,84 148 0,70838

29 till 31 56,09 0 56,09 95 0,59042

Medelförbrukning m³/h: 0,66391  
Figur 5.29 

 

 

 

 

 

 



  
 

IX 

Dieselgeneratorer för elproduktion (HJM) 

Nedan återfinns samtliga sammanställningar och uträkningar angående den absoluta 

bränsleförbrukningen för dieselgeneratorer till fartygets elproduktion under aktuell 

period.  

 

Maj 2014.

Datum: HJM FO m³:  DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 17 57 0 74 504 0,14683

8 till 14 41,1 38,9 1,28 81,28 510 0,15937

15 till 21 40,5 41 0,46 81,96 475 0,17255

22 till 28 40,6 44,3 0 84,9 489 0,17362

29 till 31 16,6 16,9 0 33,5 198 0,16919

Medelförbrukning m³/h: 0,16431  
Figur 5.30 

 

Juni 2014.

Datum: HJM FO m³:  DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 40,4 42,2 1,86 84,46 463 0,18242

8 till 14 41,8 45,1 3,25 90,15 507 0,17781

15 till 21 39,8 47,6 0 87,4 517 0,16905

22 till 28 41 43,3 2,46 86,76 506 0,17146

29 till 30 8,7 17,2 0 25,9 148 0,175

Medelförbrukning m³/h: 0,17515  
Figur 5.31 

 

Juli 2014.

Datum: HJM FO m³:  DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 17,4 49 0 66,4 482 0,13776

8 till 14 47,5 46,9 2,34 96,74 513 0,18858

15 till 21 41,6 56,4 2,13 100,13 503 0,19907

22 till 28 47,2 55,5 2,12 104,82 499 0,21006

29 till 31 25,8 22,6 0 48,4 230 0,21043

Medelförbrukning m³/h: 0,18918  
Figur 5.32 

 

Augusti 2014.

Datum: HJM FO m³:  DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 47,9 55,5 4,19 107,59 513 0,20973

8 till 14 44,4 59,2 2,58 106,18 529 0,20072

15 till 21 36,2 62,2 0 98,4 500 0,1968

22 till 28 40,9 47,2 3,7 91,8 494 0,18583

29 till 31 17 22,4 1,56 40,96 218 0,18789

Medelförbrukning m³/h: 0,19619  
Figur 5.33 



  
 

X 

September 2014.

Datum: HJM FO m³:  DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 35,1 56,8 1,48 93,38 510 0,1831

8 till 14 34 57,1 1,73 92,83 522 0,17784

15 till 21 33,4 54 4,68 92,08 506 0,18198

22 till 28 31,8 54,5 4,04 90,34 510 0,17714

29 till 30 4,8 19,1 0 23,9 139 0,17194

Medelförbrukning m³/h: 0,1784  
Figur 5.34 

 

Oktober 2014.

Datum: HJM FO m³:  DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 45 43,4 0 88,4 510 0,17333

8 till 14 48,1 39,6 0 87,7 509 0,1723

15 till 21 46,8 42,8 0 89,6 513 0,17466

22 till 28 14,9 36,7 0 51,6 525 0,09829

29 till 31 4,9 36,1 0 41 213 0,19249

Medelförbrukning m³/h: 0,16221  
Figur 5.35 

 

November 2014.

Datum: HJM FO m³:  DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 47,6 43,7 0 91,3 521 0,17524

8 till 14 48,7 40,1 0 88,8 498 0,17831

15 till 21 35,4 53,6 0 89 473 0,18816

22 till 28 40,1 41,6 0 81,7 445 0,1836

29 till 30 11,7 15 0 26,7 153 0,17451

Medelförbrukning m³/h: 0,17996  
Figur 5.36 

 

December 2014.

Datum: HJM FO m³:  DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 27 65 0 92 524 0,17557

8 till 14 7,4 76,7 0 84,1 493 0,17059

Medelförbrukning m³/h: 0,17308

Bränslebyte.

15 till 21 53,3 0 0 53,3 476 0,11197

22 till 28 51,2 0 0 51,2 427 0,11991

29 till 31 26,9 0 0 26,9 192 0,1401

Medelförbrukning m³/h: 0,124  
Figur 5.37 

 

 



  
 

XI 

Januari 2015.

Datum: HJM FO m³:  DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 44,6 0 0 44,6 469 0,0951

8 till 14 62,4 0,3 0 62,7 382 0,16414

15 till 21 66,5 0,6 0 67,1 387 0,17339

22 till 28 65,4 0,6 0 66 420 0,15714

29 till 31 28,6 1,2 0 29,8 194 0,15361

Medelförbrukning m³/h: 0,14867  
Figur 5.38 

 

Februari 2015.

Datum: HJM FO m³:  DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 65,5 0 0 65,5 412 0,15898

8 till 14 64,2 0 0 64,2 391 0,16419

15 till 21 63,8 0 0 63,8 394 0,16193

22 till 28 61,5 0 0 61,5 408 0,15074

Medelförbrukning m³/h: 0,15896  
Figur 5.39 

 

Mars 2015.

Datum: HJM FO m³:  DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 63,4 0 0 63,4 398 0,1593

8 till 14 65,3 0 0 65,3 385 0,16961

15 till 21 63,9 0 0 63,9 383 0,16684

22 till 28 63,2 0 0 63,2 381 0,16588

29 till 31 28 0 0 28 173 0,16185

Medelförbrukning m³/h: 0,1647  
Figur 5.40 

 

April 2015.

Datum: HJM FO m³:  DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 56,8 0 0 56,8 373 0,15228

8 till 14 74,5 0 0 74,5 415 0,17952

15 till 21 53,5 0 0 63,4 406 0,15616

22 till 28 66,6 0 0 66,6 390 0,17077

29 till 30 26,7 0 0 26,7 116 0,23017

Medelförbrukning m³/h: 0,17778  
Figur 5.41 

 



  
 

XII 

Maj 2015.

Datum: HJM FO m³:  DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 67,5 0,4 0 67,9 381 0,17822

8 till 14 63,9 0 0 63,9 397 0,16096

15 till 21 65,2 0,4 0 65,6 382 0,17173

22 till 28 67 0 0 67 419 0,1599

29 till 31 29,7 0 0 29,7 163 0,18221

Medelförbrukning m³/h: 0,1706  
Figur 5.42 

 

Juni 2015.

Datum: HJM FO m³:  DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 71,5 0 0 71,5 441 0,16213

8 till 14 77,4 0 0 77,4 498 0,15542

15 till 21 74 0 0 74 468 0,15812

22 till 28 75,1 0 0 75,1 487 0,15421

29 till 30 20,6 0 0 20,6 132 0,15606

Medelförbrukning m³/h: 0,15719  
Figur 5.43 

 

Juli 2015.

Datum: HJM FO m³:  DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³/h:

1 till 7 79,9 0 0 79,9 496 0,16109

8 till 14 76,1 0 0 76,1 486 0,15658

15 till 21 75 0 0 75 483 0,15528

22 till 28 78,8 0 0 78,8 508 0,15512

29 till 31 34,7 0 0 34,7 217 0,15991

Medelförbrukning m³/h: 0,1576  
Figur 5.44 

 

Oljebrännare till ångproduktion (Pannor) 

Nedan återfinns samtliga sammanställningar och uträkningar angående den absoluta 

bränsleförbrukningen hos oljebrännarna till fartygets ångproduktion under aktuell 

period.  

Maj 2014.

Datum: Pannor DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³:/h:

1 till 7 9,3 1,372 10,672 42 0,2541

8 till 14 10,8 1,33 12,13 53 0,22887

15 till 21 8,9 2,56 11,46 48 0,23875

22 till 28 8,7 2,195 10,895 49 0,22235

29 till 31 3,9 1,556 5,456 25 0,21824

Medelförbrukning m³/h: 0,23246  
Figur 5.45 



  
 

XIII 

Juni 2014.

Datum: Pannor DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³:/h:

1 till 7 6,1 2,705 8,805 61 0,14434

8 till 14 6,4 2,464 8,864 67 0,1323

15 till 21 6,8 1,612 8,412 57 0,14758

22 till 28 5,8 2,311 8,111 56 0,14484

29 till 30 1,3 1,321 2,621 18 0,14561

Medelförbrukning m³/h: 0,14293  
Figur 5.46 

 

Juli 2014.

Datum: Pannor DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³:/h:

1 till 7 5,2 2,372 7,572 53 0,14287

8 till 14 2,9 4,302 7,202 51 0,14122

15 till 21 4,7 3,133 7,833 51 0,15359

22 till 28 4,3 2,291 6,591 52 0,12675

29 till 31 1,8 0 1,8 16 0,1125

Medelförbrukning m³/h: 0,13538  
Figur 5.47 

 

Augusti 2014.

Datum: Pannor DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³:/h:

1 till 7 4,7 1,697 6,397 47 0,13611

8 till 14 5,4 2,503 7,903 53 0,14911

15 till 21 5,2 2,07 7,27 56 0,12982

22 till 28 5,2 2,469 7,669 55 0,13944

29 till 31 1,9 1,405 3,305 21 0,15738

Medelförbrukning m³/h: 0,14237  
Figur 5.48 

 

September 2014.

Datum: Pannor DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³:/h:

1 till 7 7,7 1,447 9,147 52 0,1759

8 till 14 4,7 2,515 7,215 39 0,185

15 till 21 5,1 2,529 7,629 42 0,18164

22 till 28 8,7 2,947 11,647 67 0,17384

29 till 30 2 1,65 3,65 28 0,13036

Medelförbrukning m³/h: 0,16935  
Figur 5.49 



  
 

XIV 

Oktober 2014.

Datum: Pannor DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³:/h:

1 till 7 9,5 2,887 12,387 108 0,11469

8 till 14 8,5 3,196 11,696 99 0,11814

15 till 21 8,4 3,236 11,636 79 0,14729

22 till 28 10,8 1,052 11,852 99 0,11972

29 till 31 2,8 2,295 5,095 35 0,14557

Medelförbrukning m³/h: 0,12908  
Figur 5.50 

 

November 2014.

Datum: Pannor DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³:/h:

1 till 7 7,1 3,325 10,425 75 0,139

8 till 14 11,7 0 11,7 85 0,13765

15 till 21 14,2 0,862 15,062 97 0,15528

22 till 28 9,3 1,473 10,773 75 0,14364

29 till 30 1,8 0 1,8 9 0,2

Medelförbrukning m³/h: 0,15511  
Figur 5.51 

 

December 2014.

Datum: Pannor DO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³:/h:

1 till 7 9,3 0 9,3 54 0,17222

8 till 14 12,1 0 12,1 70 0,17286

Medelförbrukning m³/h: 0,17254

Bränslebyte.

Datum: Pannor FO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³:/h:

15 till 21 5,9 0 5,9 33 0,17879

22 till 28 23 0 23 114 0,20175

29 till 31 10 0 10 49 0,20408

Medelförbrukning m³/h: 0,19487  
Figur 5.52 

 

Januari 2015.

Datum: Pannor FO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³:/h:

1 till 7 8,6 0 8,6 60 0,14333

8 till 14 9,7 0 9,7 85 0,11412

15 till 21 10,7 0 10,7 67 0,1597

22 till 28 10,8 0 10,8 73 0,14795

29 till 31 4,2 0 4,2 25 0,168

Medelförbrukning m³/h: 0,14662  
Figur 5.53 
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Februari 2015.

Datum: Pannor FO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³:/h:

1 till 7 7,7 0 7,7 54 0,14259

8 till 14 5,8 0 5,8 46 0,12609

15 till 21 4,6 0 4,6 51 0,0902

22 till 28 5,8 0 5,8 51 0,11373

Medelförbrukning m³/h: 0,11815  
Figur 5.54 

 

Mars 2015.

Datum: Pannor FO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³:/h:

1 till 7 9,7 0 9,7 54 0,17963

8 till 14 9,3 0 9,3 61 0,15246

15 till 21 8,9 0 8,9 59 0,15085

22 till 28 9,5 0 9,5 66 0,14394

29 till 31 4,3 0 4,3 25 0,172

Medelförbrukning m³/h: 0,15978  
Figur 5.55 

 

April 2015.

Datum: Pannor FO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³:/h:

1 till 7 6,1 1,8 7,9 53 0,14906

8 till 14 7,1 0,6 7,7 58 0,13276

15 till 21 10,4 0 10,4 69 0,15072

22 till 28 7,5 0 7,5 54 0,13889

29 till 30 1,9 0 1,9 13 0,14615

Medelförbrukning m³/h: 0,14352  
Figur 5.56 

 

Maj 2015.

Datum: Pannor FO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³:/h:

1 till 7 9,2 0 9,2 65 0,14154

8 till 14 7,2 0 7,2 43 0,16744

15 till 21 7,8 0 7,8 52 0,15

22 till 28 7,3 0 7,3 53 0,13774

29 till 31 2,6 0 2,6 17 0,15294

Medelförbrukning m³/h: 0,14993  
Figur 5.57 



  
 

XVI 

Juni 2015.

Datum: Pannor FO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³:/h:

1 till 7 6,5 0 6,5 43 0,15116

8 till 14 6,7 0 6,7 41 0,16341

15 till 21 8 0 8 45 0,17778

22 till 28 6,4 0 6,4 46 0,13913

29 till 30 2,6 0 2,6 17 0,15294

Medelförbrukning m³/h: 0,15689  
Figur 5.58 

 

Juli 2015.

Datum: Pannor FO m³: GO m³: Tot m³: Timmar: m³:/h:

1 till 7 5,4 0 5,4 39 0,13846

8 till 14 6,2 0 6,2 44 0,14091

15 till 21 6,6 0 6,6 50 0,132

22 till 28 6,4 0 6,4 54 0,11852

29 till 31 3,5 0 3,5 23 0,15217

Medelförbrukning m³/h: 0,13641  
Figur 5.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XVII 

8.2 Bilaga B, Enkät 
 

Bränslekonvertering av Stena Vision  
Examensarbete på Sjöingenjörsprogrammet, Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

Ansvarig för enkäten: 

Johan Toftedahl Tel nr. 073-8064395 

John Hallström Tel nr. 070-9578558 

Ansvariga utgivare kommer att finnas på plats då enkäten besvaras. 

Syftet med denna enkät är att klargöra om besättningen upplevt någon förändring i 

arbetssituationen. Med arbetssituation menas dels hur besättningen upplever 

arbetsförändringen, dels hur arbetsuppgifterna och de kemiska hälsoriskerna har förändrats i 

samband med bränslebytet.  

Denna enkät är frivillig och dina svar kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del 

av dem, vilket gör att denna enkät förblir anonym. 

Vi hoppas att du vill bidra och svara noggrant på nedanstående frågor. 

Ringa in det svarsalternativ som du tycker stämmer bäst överens med påståendet. På de 

tomma raderna under respektive fråga har du möjlighet att framföra eventuella synpunkter. 

 

1. Min befattning ombord på detta fartyg är ..... 

 1. Manskap 

 2. Befäl 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

 

Information, kompetens och arbetsuppgifter 

2. Under tiden då bränslekonverteringen ägde rum tilldelades jag ständigt information om vad 

som pågick 

 1. Instämmer helt 

 2. Instämmer delvis 

 3. Varken instämmer eller tar avstånd 

 4. Tar delvis avstånd 

 5. Tar helt avstånd 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
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3. Jag har den kompetens som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter väl 

 1. I stor utsträckning  

 2. I viss utsträckning 

 3. Inte alls 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

4. En del av mina tidigare arbetsuppgifter kunde uteslutas efter bränslekonverteringen 

 1. I stor utsträckning  

 2. I viss utsträckning 

 3. Inte alls 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

5. Efter bränslekonverteringen tilldelades jag fler arbetsuppgifter 

 1. I stor utsträckning  

 2. I viss utsträckning 

 3. Inte alls 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

Stress på arbetsplats 

6. Efter bränslekonverteringen känner jag att stressnivån i mitt arbete har.... 

 1. Minskat betydligt  

 2. Minskat något 

 3. Varken minskat eller ökat 

 4. Ökat något 

 5. Ökat betydligt 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
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Hantering av bränsle och dess kemiska hälsorisker 

7. Jag var väl medveten om vilka försiktighetsåtgärder som skulle vidtas vid hanteringen av 

det tidigare använda bränslet 

 1. Instämmer helt 

 2. Instämmer delvis 

 3. Varken instämmer eller tar avstånd 

 4. Tar delvis avstånd 

 5. Tar helt avstånd 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

8. Jag är väl medveten om vilka försiktighetsåtgärder som skall vidtas vid hantering av det 

nuvarande bränslet 

 1. Instämmer helt 

 2. Instämmer delvis 

 3. Varken instämmer eller tar avstånd 

 4. Tar delvis avstånd 

 5. Tar helt avstånd 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

9. Försiktighetsåtgärder som vidtas vid hantering av bränsle ombord har ändrats i samband 

med bränslekonverteringen 

 1. I stor utsträckning  

 2. I viss utsträckning 

 3. Inte alls 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
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10. Jag var väl medveten om var jag kunde få tag på information gällande det tidigare 

använda bränslets hälsorisker  

 1. Instämmer helt 

 2. Instämmer delvis 

 3. Varken instämmer eller tar avstånd 

 4. Tar delvis avstånd 

 5. Tar helt avstånd 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

11. Jag är väl medveten om var jag kan få tag på information gällande det nuvarande bränslets 

hälsorisker  

 1. Instämmer helt 

 2. Instämmer delvis 

 3. Varken instämmer eller tar avstånd 

 4. Tar delvis avstånd 

 5. Tar helt avstånd 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

12. Jag har fullt förtroende för Stena Lines miljöarbete  

 1. Instämmer helt 

 2. Instämmer delvis 

 3. Varken instämmer eller tar avstånd 

 4. Tar delvis avstånd 

 5. Tar helt avstånd 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

13. Eventuellt övriga kommentarer och synpunkter angående bränslekonverteringen av Stena 

Vision, i samband med att de nya svaveldirektiven infördes  

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
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8.3 Bilga C, Enkätsvar 
 

Befäl på den tekniska avdelningen 

 

 
Information, kompetens och arbetsuppgifter 

 

Jag har den kompetens som krävs för att utföra 
mina arbetsuppgifter

I stor utsträckning 88,9 %

I viss utsträckning 11,1 %

Inte alls 0 %

 

Figur 5.60 

På frågan som visas i figur 5.60, angående sin kompetens i förhållande till sina 

arbetsuppgifter, har 88,9 % svarat att de i stor utsträckning har den kompetens som 

krävs för utföra sina arbetsuppgifter. 11,9 % har svarat i viss utsträckning medan inga 

personer ( 0 % ) har svarat att de inte alls har det.  
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Hantering av bränsle och dess kemiska hälsorisker 

Jag var väl medveten om vilka försiktighetsåtgärder som 
skulle vidtas vid hanteringen av det tidigare använda 

bränslet

Instämmer helt 44,4 %

Instämmer delvis 55,6 %

Varken instämmer eller tar

avstånd 0 %

Tar delvis avstånd 0 %

Tar helt avstånd 0 %

Figur 5.61 

 

På frågan som visas i figur 5.61, om befälen var medveten om vilka 

försiktighetsåtgärder som skulle vidtas vid hanteringen av det tidigare använda bränslet, 

har 44,4 % svarat att de instämmer helt. 55,6 % har svarat att de instämmer delvis. 

Ingen person ( 0% ) har svarat att de varken instämmer eller tar avstånd, tar delvis 

avstånd eller tar helt avstånd.  

 

Figur 5.62 
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På frågan som visas i figur 5.62, om befälen är medveten om vilka försiktighetsåtgärder 

som skall vidtas vid hanteringen av det nuvarande bränslet, har 44,4 % svarat att de 

instämmer helt. 55,6 % har svarat att de instämmer delvis. Ingen person ( 0% ) har 

svarat att de varken instämmer eller tar avstånd, tar delvis avstånd eller tar helt avstånd.  

 

Manskap på den tekniska avdelningen 

 

Information, kompetens och arbetsuppgifter 

 

Jag har den kompetens som krävs för att utföra 
mina arbetsuppgifter

I stor utsträckning 66,7 %

I viss utsträckning 27,7 %

Inte alls 5,6 %

 

Figur 5.63 

På frågan som visas i figur 5.63, angående sin kompetens i förhållande till sina 

arbetsuppgifter, har 66,7 % svarat att de i stor utsträckning har den kompetens som 

krävs för utföra sina arbetsuppgifter. 27,7 % har svarat i viss utsträckning medan 5,6 % 

har svarat att de inte alls har det.  
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Hantering av bränsle och dess kemiska hälsorisker 

 

Jag var väl medveten om vilka försiktighetsåtgärder som 
skulle vidtas vid hanteringen av det tidigare använda 

bränslet

Instämmer helt 61,1 %

Instämmer delvis 27,7 %

Varken instämmer eller tar

avstånd 0 %

Tar delvis avstånd 5,6 %

Tar helt avstånd 5,6 %

Figur 5.64 

 

På frågan som visas i figur 5.64, om manskapet var medveten om vilka 

försiktighetsåtgärder som skulle vidtas vid hanteringen av det tidigare använda bränslet, 

har 61,1 % svarat att de instämmer helt. 27,2 % har svarat att de instämmer delvis. 

Ingen person ( 0% ) har svarat att de varken instämmer eller tar avstånd. Det är däremot 

5,6 % som svarat att de tar delvis avstånd eller tar helt avstånd. 

 

Figur 5.65 
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På frågan som visas i figur 5.65, om manskapet är medveten om vilka 

försiktighetsåtgärder som skall vidtas vid hanteringen av det nuvarande bränslet, har 50 

% svarat att de instämmer helt. 38,8 % har svarat att de instämmer delvis och 5,6 % 

varken instämmer eller tar avstånd. Ingen person ( 0% ) har svarat att de tar delvis 

avstånd medan 5,6 % tar helt avstånd. 

 


