Furetanks optimering av fyllnadsgrader (2022)
Furetank arbetar löpande med att utveckla fartyg med den senaste tekniken och de
eftersträvar en arbetskultur som leder till optimerade transporter. Målet är att erbjuda
säkra, effektiva och miljömässigt hållbara sjötransporter till olje- och kemiindustrin.

Allmänt om tanktransporter
För att bedriva en resurseffektiv verksamhet för tanktransporter till sjöss med god kvalitet
och nöjda kunder fordras en genuin kännedom om kapacitet och förmåga att leverera enligt
kundernas önskemål. Det kräver även en djup kunskap och förståelse för marknadens
ständiga utveckling som påverkar varuflödens storlek och riktning.
Tankfartyg i regional trafik utgörs av kemikalietankers med rostfria tankar som främst
transporterar avancerade kemikalier och syror. Vidare utgörs marknaden av produkttankers
med målade tankar som i huvudsak transporterar flytande fossila och biobaserade
transportbränslen, petrokemiska råvaror och enklare kemikalier. Produkterna levereras till
depåer för vidare distribution eller till terminal för mellanlagring. Vid tanktransporter
uppstår oundvikligen tomma resor i trafikomloppen som reducerar dess totala fyllnadsgrad.

Fure Valö på öppet vatten. Eftersom fartyget av stabilitetsskäl måste
lasta med barlastvatten är det svårt att se fartygets aktuella
fyllnadsgrad genom fartygets vikt. Foto: ©Furetank.

Eftersom oljeprodukter och kemikalier handlas på en global marknad med stundtals
svårförutsägbara skiftningar i utbud och efterfrågan krävs att transportören anpassar sin
verksamhet efter marknadens obalanser och krav. De produkter som transporteras prissätts
ofta på det datum där ”bill of lading”1 utfärdas vilket gör det viktigt att kunna erbjuda
transport i nära anslutning till denna tidpunkt, för att minimera risken för prisfluktuationer
fram till leverans och därmed en ekonomisk risk. Samtidigt efterfrågas en storskalig och
effektiv transporttjänst med en stor flotta för att kunna erbjuda kunder kostnadseffektiv
service. I korthet handlar det om att:
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Erbjuda fartyg med anpassad kapacitet för aktuella produkter
Utföra transporterna när kunden önskar
Hitta balanserande varuflöden för att minimera sträckor med enbart barlast2.

Fraktsedel
Fordras för fartygets stabilitet

Utöver detta måste den ekonomiska avkastningen för rederiet vara rimlig. Trafikomloppens
fyllnadsgrad är således en väsentlig nyckel till en långsiktig finansiell framgång.
Mer detaljerat kan utmaningarna sammanfattas som:
1) Att utveckla och tillhandahålla en fartygsflotta som matchar existerande och
kommande behov i form av kapacitet, hastighetskrav, bränsleeffektivitet och
miljökrav. Dessa förutsättningar är var för sig utmanande. Till detta kommer att
fartygens livslängd bedöms till 20-25 år för att kunna bära sig ekonomiskt. Ett nytt
modernt fartyg i storleksklassen 18 000 dwt3 kostar drygt 30 miljoner dollar. Således
ställs stora krav på en framtidsförståelse hos de som investerar i fartyg för
tanktransporter. Inom rederinäringen finns exempel på bättre och sämre
investeringar genom tiderna.
2) Att strategiskt ha förståelse för och följsamhet till marknadens utveckling vilken
styrs av världspolitiken samt regionala och nationella politiska energi- och
klimatmål. Utvecklingen styrs även av kundernas behov och kanske främst av
produktionsprocesser inom petroleum- och kemikalierelaterade industrier. Den
strategiska bilden ska sedan omsättas till operativa beslut för rederiets verksamhet,
vilket är utmanande.
3) Att aktivt söka handelsflöden med tillräckliga intäkter som matchar varandra och
därmed minimerar sträckor utan last. Detta inkluderar förståelse för hur
säsongsvariationer, konjunkturförändringar och andra faktorer påverkar
marknaden.
Kompatibilitet för bättre fyllnadsgrad
Venezuela såg på 1990-talet framför sig hur de skulle leverera olja till USA. För det
förväntade behovet beställde det statliga oljebolaget 8 fartyg på ca 100 000 ton vardera
som kunde anlöpa tilltänkta hamnar för raffinaderier. Båtarna var 45-47 meter breda
vilket var maximal bredd för deras egna hamnar. Tyvärr hade inte andra hamnar
undersökts där kanalbredden vanligen är maximerad till 44 meter, vilket gjorde att
utnyttjandegraden av dessa båtar blev låg.
Liknande historier finns genom alla tider där fartygens storlek inte kunna matcha
hamnar, olika kunder och varors specifika krav. En kund kanske inte accepterar att
fartyget transporterat helt andra produkter innan deras transport vilket gör att fartyget
får gå tomt i andra riktningen Järnmalm från Brasilien till Kina är ett sådant exempel då
kineserna önskade mindre fartyg än de som redan införskaffats för ändamålet av
transportköparen.
Inom sjöfart har s.k. OBO-fartyg lanserats (Ore-Bulk-Oil-carrier), även kallade
kombinationsfartyg. Dessa är bulkfartyg som kan transportera såväl torra som våta
produkter, dock inte samtidigt. Bakgrunden till konceptet är att stora bulkfartyg ofta går
tomma mellan hamnar. Ett tankfartyg som lastat råolja i Mellanöstern och lossat det i
Europa går ofta med barlast tillbaka till Mellanöstern för att åter igen lasta olja. Genom
att göra det möjligt för fartygen att lasta olika typer av last var tanken att man skulle
kunna minimera dessa barlastresor. Efter hand visade det sig att OBO-fartyg ändå var
specialiserade på endast en typ av last, antingen som tankfartyg eller torrlastfartyg. Detta
berodde på ett ovanligt stort behov av underhåll jämfört med konventionella fartyg och
att det var kostsamt att utföra den omfattande rengöring av lastrummen som krävdes när
man skulle byta från en kategori av last till en annan. På grund av detta kom fartygens
flexibla egenskaper inte till nytta och mycket få OBO-fartyg har byggts sedan 1990-talet.
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Dead weight ton är ett mått på maximal lastförmåga som inkluderar last, bränsle, besättning förråd etc. när fartyget lastats
ner till lägsta tillåtna lastmärke.

Furetank i korthet
1955 etablerade Karl Höglund rederiet Furetank tillsammans med sönerna Per-Gunnar och
Hans. Furetank bedriver sedan starten tanktransporter av kemikalier och oljeprodukter i
norra Europa med tankfartyg i huvudsak under 20 000 dwt. Bolaget ägs och drivs
fortfarande av familjen Höglund på Donsö.

Furenäs på 2100 dwt, byggt 1968 - en tidigare generation av Furetanks fartyg. Foto: ©Furetank.

Furetanks målsättning är att erbjuda säkra, effektiva och miljömässigt hållbara
sjötransporter till olje- och kemiindustrin genom att kontinuerligt utveckla fartyg med
senaste teknik och eftersträva en arbetskultur som leder till framsteg.
Furetanks arbete för ett högt resursutnyttjande drivs av finansiella skäl, men miljö- och
klimatskäl är också väsentliga drivkrafter för företagets långsiktiga relevans och därmed
överlevnad.

Till vänster Lars Höglund (VD) och till höger Tomas Berntsson från Furetank.
Foto: ©Furetank

2021 levererades rederiets senaste fartyg, Fure Viten på 18 000 dwt med en lastkapacitet på 20 000
m3. Fartygets har optimerats för maximal energieffektivitet som mäts enligt IMO:s EEDI4.
Kravet från IMO är att nybyggda fartyg av Fure Vitens storlek ska ligga under 9,37 EEDI. Fure Viten
har ett EEDI på 4,65. Det låga värdet har uppnåtts tack vare att mycket energi lagts på att åtgärda
samtliga faktorer som påverkar fartygets bränsleförbrukning.
Utöver detta har fartyget utrustats med maskiner för s.k. ”dual fuel” som möjliggör framdrift med
metangas och konventionell bunkerolja. I nuläget drivs fartyget med naturgas men målsättningen är
att säkra tillräcklig leverans av biogas för driften. Fure Viten med fossil gasdrift reducerar utsläppen
av klimatgaser med 55 procent i förhållande till tidigare generation av tankfartyg. Med biogas närmar
sig fartyget nollutsläpp av klimatgaser. Utöver klimatnytta innebär gasdriften att utsläpp av
kväveoxider reducerats med 86 procent samt att svaveldioxid och partikelutsläpp mer eller mindre
har eliminerats.

Furetanks senaste och mest moderna fartyg Fure Viten. Foto: © Furetank

Basår 2008 för IMO:s klimatmål
2030

Energieffektivitet och relativa utsläpp av växthusgaser ska reduceras med 40 procent
utslaget på hela världshandelsflottan.

2050

Energieffektivitet och relativa utsläpp av växthusgaser från sjöfarten ska reduceras
med 70 procent per transportenhet utslaget på hela världshandelsflottan för att de
totala utsläppen av växthusgaser ska ha minskat med 50 procent samt eftersträva
utfasning av växthusgaser helt och hållet snarast möjligt inom detta sekel.

Faktaruta: IMO:s klimatmål för internationell sjöfart

I den dagliga strävan att hela tiden skapa effektiva och miljövänliga transportupplägg menar
Tomas Berntsson på Furetank att fokuseringen på utnyttjandegrad av produkt- och
kemikalietankfartyg har blivit högre. Skälet är att världshandeln numera bygger på mer
komplexa produktströmmar som leder till handelsflöden i fler riktningar som kan
samordnas, vilket ger en bättre fyllnadsgrad och därmed bättre lönsamhet. Även en bättre
anpassning av fartygsstorlekar i förhållande till tänkbara handelspartier har ökat möjligheten
att minska sträckor med endast barlast.
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Energy Efficiency Design Index

Marknaden för försäljning av olja och kemikalier är inte sammankopplad med hur
produkterna transporteras och dess transportkostnad. Ett initialt uppdrag kan exempelvis
vara att transportera 15 000 ton flygbränsle från Rotterdam till Gävle. Om
transportlösningen innebär en barlasttransport tillbaka till Rotterdam måste
leveranstransporten täcka hela omloppets kostnader. Eftersom Gävle ligger i närheten av ett
typiskt lastområde för rysk export av diesel från någon av terminalerna i finska viken. Detta
öppnar upp för rutter inom Östersjön. Genom att istället gå via exempelvis Sankt Petersburg
till Rotterdam kommer transportlösningen förbättras med returlast. Detta är attraktivt för
både rederiet och kunderna eftersom det innebär ett sänkt fraktpris för alla parter.
I Norden finns det huvudsakligen sex platser för raffinering av drivmedel som påverkar
transportuppläggen av drivmedel och möjligheterna att balansera transportflöden:
Sverige:

Norge:
Danmark:
Finland:

Preem i Brofjorden
Preem i Göteborg
ST1 i Göteborg
Equinor i Mongstad
Klesch i Kalundborg (tidigare Equinor)
Neste i Borgå

Raffinaderiföretagens logistikavdelningar har till uppgift att försörja sina egna depåer och
eventuellt sälja volymer till tredje part. Optimering av flöden sker av de oberoende
transportörerna genom att kombinera lastflöden från olika företags raffinader och terminaler
för att skapa effektiva transportlösningar.
På vissa orter har dock oljebolagen ett depåsammarbete där depånärvaron upprätthålls av en
aktör som levererar till övriga oljebolag som köper av varandra. På så vis samordnar också
dessa aktörer transporterna. Bränsleleverantörer byter ibland även produkter med varandra
vilket även kan effektivisera transporterna.
I något fall bedriver oljebolag transporterna i egen regi med s.k. ”time-charter” fartyg.
Eftersom dessa fartyg i allmänhet blir låsta i bolagets egna logistiksystem är det ofta en
mindre transporteffektiv lösning. Lösningen motiveras av en försäkran om
transportkapacitet, servicegrad och kapacitet. Vidare kan det vara svårt att öka
transporteffektiviteten i de specifika efterfrågade transporterna, vilket gör det bättre att
organisera dessa transporter i egen regi. Nackdelen kan vara att sådana ”mindre” och mer
slutna system gör det svårare att öka nyttjandegraden och minska sträckor med
barlasttransporter för dessa fartyg.
Generellt gäller att en oberoende tanktransportör med kompatibla fartyg har en friare
möjlighet till resursoptimering och kan uppnå en ökad fyllnadsgrad. I kontrakt med oljebolag
för olika tänkbara lossningshamnar ökar flexibiliteten. För att nå detta krävs förtroende
mellan transportör och transportköpare där nya hamnar måste kunna läggas till enkelt till en
rimlig kostnad.
Möjligheter till transportoptimering påverkas av att lasternas storlek är kända med
standardiserade produktions- och transportprocesser. Detta leder till att frakttariffer är
relativt välkända. Samverkan mellan rederier är dock omöjligt eftersom detta begränsas av
konkurrenslagstiftningen och att antalet transportaktörer är begränsat. På ett år gör ett
fartyg i nordeuropeiska området ungefär 40 resor, vilket definierar kapaciteten. Utöver detta
finns det produkter där fartygets lasthistoria (de tre senaste lasterna) påverkar möjligheten
till kommande last. De sammanvägda kapacitetsbegränsningarna beaktas vid last- och
ruttplanering av produkttankers.
Avlösning av besättningen i denna trafik är sällan ett bekymmer vid transportoptimering.
Besättning befinner sig ombord 4-5 veckor i taget och resorna sker uteslutande i
nordeuropeiska området. Visserligen gjorde Coronapandemin detta något svårare, men
överlag påverkar detta inte transporteffektiviteten.

Fartygets storlek påverkar förmodligen dess fyllnadsgrad mest. Om en kund bestämmer att
12 000 ton är en optimal storlek på fartyg för deras verksamhet kan en sådan optimering
innebära att fartyget passar illa för annan trafik där 15 000 ton är gängse norm. Således
uppstår en suboptimering på systemnivå som kommer att innebära lägre fyllnadsgrad. Valet
av fartygsstorlek är väsentligt för ett effektivt utnyttjande. Marknadens parter bör därför
följa vedertagna handelspartier som i stor utsträckning definieras av handelsavtal,
hamnrestriktioner, cisterners storlekar mm.
Ursprungligen var lastförmågan på ett s.k.”Intermediate fartyg” på 10 000 ton (15 000 m3)
men successivt har detta ökat till 15 000 ton (20 000 m3) delvis för att uppnå större
lastpartier som innebär lägre enhetskostnad. För att effektivt kunna optimera
transportmönster behöver flera olika transporter inom ett typiskt storlekssegment kunna
utföras. Ökad fartygsstorlek påverkar inte kostnaderna så mycket. Hamnkostnader stiger en
aning men framdrivningen påverkas knappast alls. Kompatibilitet i systemet är mer
väsentligt för sammanvägd transporteffektivitet och lönsamhet.

Beskrivning av trafik för att möta och optimera kunders efterfrågade transporter.
Källa: Furetank

Exempel på transportupplägg
Förnybar diesel transporteras från Rotterdam till hamnar runt Östersjön. Därefter utför
samma fartyg en utleverans av oljeprodukter från Ryssland, de Baltiska staterna eller Polen
till kontinenten. Allt handlar om att minimera barlastresans längd (tompositionering av

fartyg). På en stenhårt konkurrensutsatt marknad är minimering av tompositionering A och
O för långsiktig lönsamhet.
I nuläget råder det högre transportpris ut ur Östersjön (fronthaul) än in i Östersjön (back
haul). Detta förhållande skiftar emellertid. Ett globalt exempel är hur bensin transporteras
från Europa till USA och diesel från USA till Europa då dessa marknader skiljer sig markant i
användning av dessa bränslen. Från gällande marknadssituation gäller det att hitta
transporter som erbjuder effektivitetsvinster. Detta består av planering där man inte vill ”ge
bort godbitar”. Leverans av bensin och diesel till svenska östkusten kan exempelvis ofta
kombineras med dieselolja från Sankt Petersburg.
Konkurrenssituationen och tillhörande prissättning på marknaden styr utnyttjandegraden på
fartyg. Priset för en transport ”in” kan sättas till en nivå om man säkert vet att man får last
”ut” igen. Det blir en geografisk prissättning. Kunskap om kostnaden per dag för ett fartyg
ger en bild av hur lång sträcka som transporten tål av barlaststräcka. Det förekommer i
enstaka fall att priset sätts till en nivå med överenskommelse om att ge rabatt om omloppet
får last i retur. Vid riktigt korta transportsträckor lönar det sig dock sällan att försöka
samordna transporter.

Fure Ven i Kielkanalen med last för leverans. Foto: ©Furetank

Marknadsstörande händelser
I den gradvisa utvecklingen av marknaden är det möjligt för en transportör att planera och
bedriva en långsiktigt effektiv tanktransportverksamhet, men ibland inträffar
svårförutsägbara händelser som stör marknadens balans. Ett sådant exempel uppstod i
början av Coronapandemin. Ryssland och Saudiarabien kom inte överens om
produktionskvoter inom Opec, vilket upprörde Saudiarabien som därför ökade sin
oljeproduktion markant. Det ledde till ett överskott av råolja på marknaden samtidigt som
efterfrågan minskade på grund av pandemin och priset sjönk.
Detta innebar en ökning av lagernivåerna av raffinerade produkter och de europeiska
raffinaderierna fick sänka produktionstakten vilket kraftfullt påverkat marknaden för
oljetransporter. Först under sommaren 2021 var efterfrågan på bensin och diesel tillbaka till
den nivå som rådde 2019 innan pandemin. Flygtrafiken drabbades ännu hårdare av

pandemin och antalet flygningar inom Europa har vintern 2022 ännu inte återhämtat sig.
Efterfrågan på flygbränsle har därmed sjunkit dramatiskt. Under denna turbulenta period
har det varit svårare att planera transportverksamheten med kvarvarande efterdyningar på
grund av stora lager. Furetank har fortsatt att driva samtliga fartyg fullt ut under pandemin
men nyttjandegraden har minskat och fraktraterna har varit lägre än tidigare.

Fortsatt effektivisering
Ytterligare effektivitetsökning skulle kunna nås genom påverkan från myndigheter med
styrande trafikavgifter och därmed stimulera till ännu större framsteg för ökad fyllnadsgrad.
Att driva på detta skulle kunna ske med piska/morot från myndigheter där EU:s
utsläppshandel kanske kan påverka på en tillräckligt stor geografisk marknad. Med sådana
initiativ är det viktigt att mäta lika mellan EU:s länder. I Sverige har exempelvis utsläppen
från tanksjöfarten hittills endast räknats på sträckan inom svensk territorialvattengräns och
ingen barlaststräcka räknas vilket ger en missvisande statistik på utsläpp och faktisk
fyllnadsgrad.

