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att FÖrvalta havSMiljÖN

utökad övervakning med flyg och 
satellit har minskat de illegala oljespillen 
i svenska vatten. Nu ökar sjötrafiken, 
och tankfartyg med 100 000 ton olja 
passerar dagligen genom Östersjön och 
västerhavet. Därmed ökar risken för en 
olycka som kan få stora konsekvenser 
för havsmiljön. 

■ Lördagen den 31 maj 2003 kolliderade 
det kinesiska lastfartyget Fu Shan Hai med 
ett containerfartyg utanför den skånska 
sydkusten. Kollisionen, som skedde i dags-
ljus med god sikt, ledde till en av de största 
bekämpningsinsatserna i den svenska 
Kustbevakningens historia. 

Fu Shan Hai sjönk med en last av 
65 000 ton pottaska, 1 680 ton tjockolja, 110 
ton dieselolja och 35 ton smörjolja. Trots 
bekämpningsinsatser av sex svenska, fyra 
danska och två tyska miljöfartyg nådde 
oljan den svenska sydkusten. Totalt fick 36 
kilometer strand och 3 900 ton sand sane-
ras, och 375 kubikmeter olja och vatten 
fraktas bort. 

tur i oturen
Operationen kostade Kustbevakningen 
drygt 10 miljoner kronor; de drabbade 
kommunerna i Skåne runt 15 miljoner. 
Den totala kostnaden, inkluderat förlust 
av fartyg och last, reparationer, räddnings-
arbete och sanering, uppgick till över en 
miljard kronor.

Flera omständigheter gjorde att miljöef-
fekterna ändå kunde begränsas. Vädret var 
lugnt och Kustbevakningen kunde ta upp 
merparten av oljan till havs. Räddnings-
tjänsten hann samtidigt lägga ut skydds-
länsar. Oljan nådde till stor del sandsträn-
der som var relativt lätta att sanera och 

nykläckta ungar av sjöfågel klarade sig 
med någon veckas marginal. 

Hade ett oljeutsläpp av motsvarande 
storlek nått Stockholms, Ålands eller 
Åbolands skärgårdar med dess många öar 
och svårsanerade stränder hade effekterna 
sannolikt varit förödande. 

Oljespill från många källor
Den olja som observeras i havet härrör 
vanligen från fartygets normala drift och 
består av smörjmedel och oljerester som 
pumpats ut från maskinrum eller ballast-
utrymmen. Mer än 80 procent av de spill 
som observeras i Östersjön har en storlek 
understigande ett ton olja. Olyckor kan 
emellertid leda till mycket stora utsläpp; 
många av tankfartygen som trafikerar 
Östersjön och Västerhavet har upp till 
hundra tusen ton olja i lasten. I Östersjö-

området är grundstötning den vanligaste 
olyckstypen, följd av fartygskollisioner. 
Trafiken i Östersjön och Västerhavet är 
som intensivast utmed den svenska väst-
kusten och skånska sydkusten, och vidare 
längs ett stråk i nordostlig riktning upp 
mot Finska viken. Här sker också de flesta 
utsläppen av olja 

Större hot i nordiska vatten
Hur oljan beter sig i vattenmiljön avgörs 
av oljans sammansättning och av yttre 
miljöförhållanden som väder, vatten- och 
lufttemperatur. Nordsjöolja är lätt och 
avdunstar snabbt, andra råoljor kan vara 
tyngre och ha en lägre löslighet i vatten. 
Oljans giftighet varierar med graden av 
raffinering. Bensin och dieselolja har högre 
giftkoncentration och är mera lättlösliga i 
vatten än råolja. 

Färre oljeutsläpp 
– men ökade risker
SverKer evaNS, NaturvårDSverKet
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Fu Shan hai sjönk 2003 utanför den svenska 
kusten med en last av 65 000 ton pottaska, 
1680 ton tjockolja, 110 ton dieselolja och 35 
ton smörjolja. Nedtill i bild ett av kustbevak-
ningens fartyg.
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Enkelskroven fasas ut
efter olyckan med exxon valdez 1989 
införde uSa ensidigt krav på dubbel-
skrov i sina vatten, både för nya och för 
existerande tankfartyg. Samtidigt fast-
ställdes åldersgränser och tidsfrister för 
utfasningen av fartyg med enkelskrov. 
internationella sjöfartsorganisationen 
(iMO) följde uSas beslut och införde 
1992 bestämmelser om dubbelskrov i 
den internationella konventionen Mar-
pol. enligt konventionen skulle alla olje-
tankfartyg på minst 600 tons dödvikt 
som levererades från och med juli 1996 
vara utrustade med dubbelskrov eller 
motsvarande konstruktion. efter detta 
datum har det därför inte byggts några 
fartyg med enkelskrov. De oljetankfartyg 
på minst 20 000 tons dödvikt som har 
levererats före juli 1996 ska enligt kon-
ventionen uppfylla kravet på dubbelskrov 
senast när de är 25 eller 30 år gamla.

Fakta

n en skärpt övervakning med satellit och flyg, där Östersjöländerna i dag förfogar över 
fler än 20 flygplan, har kraftigt minskat antalet oljespill som observeras i Östersjön. 
Figuren visar antalet oljespill som observerats årligen av Östersjöländernas flygöver-
vakning 1989–2007 samt det sammanlagda antalet flygtimmar.  
Källa: helCOM (www.helcom.fi)

 Upptäckta oljespill

 Ingen uppgift

OLJESPILL I ÖSTERSJÖN 1998–2004 

o Oljespillen som observerats i Östersjön 
mellan 1998 och 2004 följer de stora fartygs-
stråken, från ryska oljehamnar och förbi 
svenska kusten.
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oljEspill i östErsjön 1998–2004
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De kalla nordiska havsområdena är sårbara 
för oljeförorening. Låga temperaturer ökar 
oljans viskositet och förhindrar uppbland-
ning med vattnet. Den mikrobiologiska 
nedbrytningen av oljan sker långsammare 
än i varmare vatten, och den naturliga 
nedbrytningen av oljan kan ta år istället 
för månader. 

Små ojespill skadar
När oljan når stränderna beror återhämt-
ningen på typ av olja, årstid och kustens 
utseende och exponeringsgrad. Olja på 
havsytan kan ge allvarliga, men kortvariga, 
effekter. Olja som sjunker till botten kan 
däremot stanna där under längre tid och 
ge stora negativa effekter på bottenlivet.

Även små oljespill orsakar skada och 
stora kostnader. Sjöfåglar är särskilt utsatta, 
och Östersjön är ett viktigt övervintrings-
område för många havslevande fåglar. 
Det hårt trafikerade fartygsstråket söder 
om Gotland passerar rakt genom Natura 
2000-området Hoburgs bank med ett stort 
antal övervintrande alfåglar. Årliga inven-
teringar av alfågelbeståndet längs Gotlands 
sydkust visar att antalet oljeskadade indivi-
der de senaste tio åren ligger på en relativt 
oförändrad nivå. Eftersom de observerade 
utsläppen i Östersjön, Öresund och Katte-
gatt stadigt minskar, tyder detta på att det 
finns ett stort mörkertal där många utsläpp 
aldrig registreras. 

250 miljoner ton rysk olja 
Ryssland är världens näst största oljeexpor-
tör efter Saudiarabien. En viktig transport-
korridor för rysk olja till Västeuropa går 
genom Östersjön. Såväl hamnkapaciteten 
som det ryska rörledningssystemet för olja, 
som löper från centrala och nordvästra 
Ryssland till oljeterminalen Primorsk i det 
inre av Finska viken, byggs ut. 

År 2006 nådde exporten från Primorsk 
75 miljoner ton. Målet är en årlig utskepp-
ning på upp till 150 miljoner ton per år. För 
att nå dit vill den ryska regeringen skifta den 
mesta oljan som för närvarande exporteras 
till Europa via Vitryssland och Ukraina till 
Östersjöterminalen i Primorsk. Den totala 
årliga oljetransporten från hamnarna i 
Finska viken förväntas öka till 250 miljoner 
ton till år 2015. 

Det maximala djupgåendet på 15 meter 
för fartyg som passerar de danska sunden 
har begränsat oljefartygens lastkapacitet till 
110 tusen ton. Nya, bredare fartyg möjlig-

gör nu avsevärt större laster med bibehållet 
djupgående. I Sverige investerar Stena Line 
i sex sådana tankfartyg skräddarsydda för 
Östersjöförhållanden, var och en med 267 
tusen tons lastkapacitet. Fartygens huvud-

uppgift blir att frakta rysk olja från Finska 
viken via tungtrafikkorridoren öster om 
Gotland ned till Bornholmsgattet och ut 
genom Stora Bält. 

internationella åtgärder 
Att de rapporterade oljeutsläppen mins-
kar är sannolikt ett resultat av den skärpta 
övervakningen med satellit och flyg. Öster-
sjöländerna förfogar tillsammans över mer 
än 20 flygplan, de flesta med avancerad 
utrustning för att utföra spaning efter olja 
till havs. 

Oljetransporterna är dock fortfarande 
ett stort hot mot Östersjöns och Västerha-
vets miljö. Östersjöns instängda läge gör 
att kustområden alltid finns i relativ närhet 
av ett oljespill, var detta än sker. Risken för 
haverier motverkas genom ökad använd-
ning av tankfartyg utrustade med dubbelt 
skrov, förbättrad navigationsteknik och 
ökad trafikkontroll. 

För att minska riskerna för kollisio-
ner och grundstötningar i Östersjön har 
Helcom och FNs sjöfartsorganisation 
IMO ökat kraven på ledsystem, trafik-
information, sjömätningar, lotsning och 
användning av moderna navigationsin-
strument. IMOs klassning av Östersjön 

som ett ”särskilt känsligt havsområde” från 
2006 innebär ett ökat skydd för Östersjöns 
miljö, bland annat genom flera nya trafik-
separationsområden i södra Östersjön - 
där mötande trafik delas upp i egna stråk - 
och genom begränsningar av djupgåendet 
söder om Gotland. 

Eftersom Ryssland som enda Östersjö-
land valde att inte stödja ansökan till IMO 
omfattas ryska havsområden inte av klass-
ningen.

Krav på dubbelskrov
I oljetankfartyg med enkelskrov är oljan 
åtskild från det omgivande vattnet bara 
av en enkel plåt. Ett effektivt sätt att före-
bygga oljeutsläpp är att omge lasttankarna 
i enkelskroven med en andra invändig plåt. 
IMO har också utarbetat internationella 
regler för hur fartygen ska vara konstru-
erade och för hur äldre fartyg successivt 
ska ersättas med nya och säkrare konstruk-
tioner. De senaste internationella bestäm-
melserna innebär att transporter av tung 
eldningsolja, råolja, smörjolja, bitumen 
och tjära endast får ske i tankfartyg med 
dubbelskrov. Tidpunkten för utfasning av 
oljetankfartyg med enkelskrov har också 
flyttats från 2015 till 2010. 

Det finns dock undantag. Exempelvis 
får oljetankfartyg som uteslutande används 
i hamnar och på inre vattenvägar undantas 
om de godkänts enligt lagstiftning för inre 
vattenvägar. 

Ökad olycksrisk
Olja till havs var en av de första marina 
föroreningar som reglerades i mitten av 
1950-talet. Många positiva förändringar 
har skett sedan dess, vilket resulterat i 
minskade oljeutsläpp och bättre förmåga 
att ta hand om oljespill. Våra svenska 
havsområden har varit förskonade från 
stora tankfartygsolyckor, men den ökande 
trafiken med oljelaster till havs ökar också 
riskerna. En ytterligare förbättrad sjösä-
kerhet med trafikövervakning, uppdelning 
av trafiken och dubbelskrov kan minska 
riskerna. Olyckor kan dock alltid inträffa – 
oavsett hur bra regelverk och trafiksystem 
det finns. S

läStiPS

Östersjön – ett särskilt känsligt havsområde (SMF 
rapport, Sverker Evans, 2005):  
www.havet.nu (sök på Evans)

Kustbevakningen: www.kustbevakningen.se
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