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strandzonen   

Skadeinveinventering & 
strandsanering  
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Kvantitetsuppskattning 
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Kvantitetsuppskattning, lätta 
oljetyper 

• Ofta utgörs spillet av ett bälte med större 
skikttjocklek omgivet av en eller flera perifera 
zoner med olika färg och avtagande skikttjocklek. 

• Tabellen kan nyttjas för varje delområde för sig 
och genom summering kan den totala kvantiteten 
bestämmas. 

• Flygspaning kan vara värdefullt vid utsläpp i havet 
eller älvar men vid insatser i strandzonen är man 
ofta hänvisad till observationer från båtar eller 
från land och det kan då vara svårt att bedöma de 
totala dimensionerna på oljefläckar och bälten. 



Kvantitetsuppskattning enligt Bonn 
avtalet  
(lätta oljetyper) 

Utseende  Tjocklek  
(mm, tusendels mm) 

Liter/m2 

1 Silver-/gråskimrande 0,04-0,30 0,00004- 0,0003 

2 Regnbågsskimrande 0,30-0,50 0,0003- 0,005 

3 Metallskimrande 5-50 0,005- 0,05 

4 Osammanhängande 
Brun/svart 

50-200 0,05-0,2 

5 Sammanhängande  
Brun/svart  

>200 >0,2 
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Kvantitetsuppskattning, tyngre oljor 

• Sammanhängande, obrutna mörka oljefläckar av 
medeltunga oljor  

– Tjockleksmätning 

• Tunna oljor - genomskinligt rör eller slang  

• Tunga oljor - trästicka fastsatt på en träkloss 
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Kvantitetsuppskattning,  
oljeklumpar 

• Vanligt förekommande 

• Tillplattad form  



Kvantitetsuppskattning, oljeklumpar 

Klumparnas 
ungefärliga 

genomsnittsliga 
storlek 

Ungefärlig antal 
klumpar per m2 

Oljemängd 
liter/m2 

Som 5-kronor 5 

10 

20 

0,30 

0,60 

1,20 

Som 1-kronor 5 

10 

20 
 

0,18 

0,16 

0,73 

Som 50-öringar 5 

10 

20 

0,10 

0,20 

0,38 
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Skadeinventering i strandzonen 
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Skadeinventeringen bör syfta till 
att besvara följande: 

• Skadans belägenhet. 

• Bedömning av oljemängder efter graderad skala. 

• Skadans utsträckning, längd i meter. 

• Typ av skadat område – fågelskydd, naturreservat, 
badstrand, hamn område o s v. 

• Typ av strand 

• Skadad fågel, säl, egendom etc. 

• Om risk föreligger att oljan skall sprida sig och 
anställa ytterligare skada. 
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Skadeinventering 

• Inventeringen av oljeskador i strandzonen  

– Eventuellt från flyg - helikopter – båt 

• Olika tidsaspekter eller parallellt  
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Gradering av skadan 
• Oljeskadorna graderas efter en skala från 0 

till 6. 

• Varje siffra svarar mot en färg för 
lägesmarkering på karta. 

• Lägesmarkeringen utförs lämpligen på 
topografisk karta. 

• Färgmarkeringen bör för tydlighetens skull 
kompletteras med siffermarkering. 

 



2015-12-09 

Gradering av skadan 

Skadegradering samt färg 
för lägesmarkering på karta 

På stranden I vattnet 

0 

Grön färg 

Ingen olja Ingen olja 

1 

Mörkgrön färg 

Oljefilm Oljefilm 

 

2 

Blå färg 

Ringa oljemängd. 

Klumpar upp till 5 cm i 
diameter. Ej fler än 2 per 
m2. 

Ringa oljemängd. 

Oljeflimmer eller enstaka 
klumpar upp till 5 cm i 
diameter högst 1 m ut i 
vattnet räknat från strand-
linjen. 

Ej fler än 2 per m2. 

3 

Orange färg 

Tunt oljeskikt eller klumpar 
upp till 5 cm tjocka och 
diameter upp till 30 cm. Ej 
fler än 2 per m2. 

Tunt oljeskikt eller klumpar 
upp till 5 cm tjocka med 
diameter på ca 30 cm  högst 
1 m ut i vattnet räknat från 
strandlinjen. Ej fler än 2 
per m2. Mall för bedömning av skadegraden. 
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Gradering av skadan 

Skadegradering samt färg 
för lägesmarkering på karta 

På stranden I vattnet 

4 

Röd färg 

Sammanhängande 
oljeskikt 1–2 cm tjockt 
eller klumpar tjockare än 5 
cm och med ytstorlek på ca 
0,5 m2. Ej fler än 1 klump 
per m2.  

Sammanhängande oljeskikt 
1–2 cm tjock eller klumpar 
tjockare än 5 cm och med 
storlek på ca 0,5 m2 högst 1 
m ut från strandlinjen. 

Ej fler än 1 klump per m2. 

5 

Brun färg 

Sammanhängande 
oljeskikt av 2–10 cm 
tjocklek eller tät ansamling 
av klumpar 5–10 cm 
tjocka. 

Sammanhängande oljeskikt 
av 2–10 cm tjocklek eller 
tät ansamling av klumpar 
5-10 cm tjocka utmed 
stranden sträckande sig 
upp till 5 m ut i vattnet. 

6 

Svart färg 

Sammanhängande 
oljeskikt överstigande 10 
cm tjock-lek eller tät 
ansamling av klumpar mer 
än 10 cm tjocka. 

Sammanhängande oljeskikt 
överstigande 10 cm tjocklek 
eller tät ansamling klumpar 
mer än 10 cm tjocka. 
Föroreningen sträcker sig 
minst 5 m ut i vattnet. 

Mall för bedömning av skadegraden. 



Täckningsgrad 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 



Exponering  

Mycket utsatt  

Utsatt  

Delvis skyddat  

Mycket skyddat  



Kartmarkeringar  

Jungfrun 

JF-01 

JF-02 

JF-03a 

JF-03b 



Varför sanera? 



• Tid för naturlig återhämtning saknas 

• Välbesökta stränder (människors hälsa) 

• Minska effekter på värdefullt djur och 
naturliv  

http://www.facebook.com/photo.php?pid=1186376&id=575648184


Slutpunkt för sanering 
Vem bestämmer?  

  

• När ingen olja är synlig? 

• När halterna i mark och vatten underskrider 
akuta effektnivåer? 

• När halterna i mark och vatten underskrider 
långsiktiga effektnivåer? 

• När personalen tröttnat? 

• När pengarna är ”slut”? 



Miljöeffekter  
Erfarenheter från olyckor 

Strandtyp Oljemängd 

 

Sanerad/ 
Inte 

sanerad 

Återhämtningstid 
(månader) 

Åter- 
kolonisation 

Återhämtning Återställt 
ekosystem 

Exponerad klippkust Kraftigt 
förorenad 

Sanerad 6-14 månader 

 

12-26 månader 

 

Inga referenser 

 

Inte sanerad 

 

3-9 månader 

 

6-12 månader 

 

24 månader 

Moderat exponerad/ 
skyddad klippkust 

Kraftigt 
förorenad 

Sanerad 

 

6-12 månader 

 

18-36 månader 

 

Inga referenser 

 

Inte sanerad 

 

3-12 månader 

 

18-36 månader 

 

Inga referenser 

 

Klippkust (exponerad 
/moderat/skyddad) 

Moderat/liten 
mängd 

Sanerad 

 

6-12 månader 

 

9-24 månader 

 

24 månader 

 

Inte sanerad 

 

3-12 månader 

 

9-12 månader 

 

18-24 månader 

 

Vassbälten och 
strandängar 

Kraftigt 
förorenad 

Sanerad 

 

2-19 månader 

 

5-81 månader  
 

60-84 
månader 

Inte sanerad 

 

5-12 månader  

 

22-44 månader 

 

36-120 
månader  



Bedömning för slutpunkt av sanering   



Saneringsmanualen 

•Beslutsstöd vid 
saneringsinsatser  











Exempel 





Naturlig nedbrytning 

Tillsats av näringsämnen 

Plöjning 

”Sediment relocation” 

Strandtäckning 

Barriärlänsor för strandsanering 

Absorberande länsor Manuell upptagning 

Manuell borttagning av 
vegetation 

Mekanisk upptagning 

Absorbenter 

Flodning 

Lågtrycksspolning 
med kallvatten 

Högtrycksspolning 
med kallvatten 

Högtrycksspolning 
med varmvatten 

Ångtvättning 

Blästring 

Oljeabsorberande borstar 

Oljeabsorberande rep 

Oljeabsorberande skivor 

Kantseparator 

Vakuumsystem 

Virvelbildning 

Kombinerad oljeupptagare 
för upptagning i strömmande 
vatten eller från båt 

Unisep Miniskimmer 



Exempel 





Olja i is 

• Allmänt om insatser mot olja i is och 
oljeskydd vintertid 

• Strategier och prioriteringar 
vintertid 

• Upptagning i islagda vatten 
Metodik och utrustning 
Saneringsmetoder som inte bör användas vid 
sanering av olja i is 



• Lågtrycksspolning med varmvatten 
 

• Förbränning på plats 
 

• Dispergeringsmedel 
 

• Väghyvel 



Snabbguider  



Snabbguide 1 (Strandtyp) 



Snabbguide 2 (val av saneringsmetod utifrån strandtyp)  



Snabbguide 3 (Val av saneringsmetod och material) 





Sanering av strand 



Manuell rengöring gräs och sten 



Finsediment 



Sandstrand 



Varmvatten och högtryck 



Tjocka klumpar  



Handverktyg 



Sand scraper  



Grovsanering sten 

Rebbeviken grov.MOV


Manuell sanering i strandzonen 

SMO manuell sanering sjögräs.MTS


Skrubbning av stenar 

Test ny metod skrubbning 011.MOV


Zackemetoden  

IMG_0439.MOV


Länsrengöring 



Transport, mellanlagring och 
destruktion 



Sanering 
Omlastning/ 
mellanlagring 

Slutgiltigt  
omhändertagan
de 





Mellanlagring  



 



Oljeavfall 
Avfallshierarkin  

Sortera 

Reducera 

Återanvänd 

Återvinn 

Avfall till 
destruktion 



Oljeavfall 
Typer av avfall och behandlingsmetoder  

 
 
Avfallstyp 

Åter-
raffinering 

olje-vatten  
separation 

Biologisk-
nedbrytning 

Jordtvätt-
ning 

Termisk- 
utdrivning 

Olja 

X X X X 
Olja/vatten 
blandning X X X 
Olja+ sediment 

X 
Olja+ 
organiska 
material 

X X X 

Olja+ 
oorganiska 
material 

X X X X 



Alternativt omhändertagande av oljeavfall 

• Kompostering inom strandområdet 



 



Saneringsplats  



 



Film 

saneringsplats.MTS

