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Sammanfattning  

Att rengöra cisterner fyllda av oljor är ett smutsigt och ibland till och med hälsofarligt 
arbete. FVUab är därför måna om att hitta teknik så som TQT:s ”no entry”-metod som både 
kan avlägsna farliga arbeten och på så sätt förbättra arbetsförhållandet mot ett med mer 
hållbart arbetssätt, samtidigt som man potentiellt förbättrar ekonomin för energibolagen.  
 
Resultatet är påvisande positivt då man i det aktuella testfallet rengjort en cistern utan att 
någon individ någonsin befann sig inuti och därmed också lyckats återvinna 90% av den 
oljan som befann sig i cisternen. I följande rapport redogörs tekniken stegvis för att på ett 
pedagogiskt och relativt enkelt sätt beskriva metodiken i arbetet. Önskas mer genomgående 
information rekommenderas man kontakta TQT direkt eller FVUab.  
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1 Inledning  
Hårdare krav på bland annat arbets- och miljöförhållanden har föranlett utveckling av 
metoder som har varit vara skadliga för miljön och individen. En del av en sådan utveckling 
har nu FVUab fått i uppdrag att undersöka och i efterföljande rapport presenteras resultatet 
av en ny spännande teknik för rengöring av oljecisterner. Motivet till att detta är intressant 
för FVUab, och även för Sinfras medlemmar, är återvinningskonceptet som närmare 
presenteras nedan samt hela tanken om cirkulär ekonomi vilket är ett stort fokus för FVUab 
och Sinfra. 
 

1.1  Bakgrund 
Rengöring av cisterner innehållandes oljor av olika slag har länge varit ett smutsigt, 
miljöförstörande och ibland rent farligt arbete. Idag består konventionella metoder bland 
annat av en ”entry”- metod där man helt enkelt går in i cisternen och rengör inifrån. Mer 
om denna metod går att läsa om i kapitel 1.5 Metod ”entry”, traditionell metod. 
 
TQT- Tank Qleaning Technologies (hädanefter kallad TQT) är ett bolag som har utvecklat en 
egen ”no entry”-metod som helt frångår arbete inifrån cisternen. 
 

1.1.1 Leverantören 

TQT (tidigare Erase AB) är ett relativt ungt bolag som grundades 2009 och har i sitt tidigare 
utvecklingsskede satsat på att forma tekniken tillsammans med patent och processer som 
man nu använder i bolaget. År 2015 blev tekniken patenterad i EU och verksamheten var 
fullt operativ i slutet av 2015. Deras erbjudande är inriktat mot främst miljöriktig rengöring 
av cisterner och tankar men även rengöring av bergrum som man tidigare använt som 
oljelager.   
 
TQT har kunder såsom Statoil, Preem, Fortum och Midroc. De är även verksamma i Finland 
där det finns en stor efterfrågan på deras tjänster. En stor satsning på den kinesiska 
marknaden har föranlett ett namnbyte (till dagens TQT) som skedde 2017. 
 

1.2 Syfte 
Med denna rapport vill FVUab påvisa möjligheterna med denna nya teknik. Läsaren är tänkt 
att bli upplyst om en alternativ metod till de traditionella samt även få nyttig information 
om denna som ska kunna fungera som ett första underlag för beslut eller för vidare 
diskussion internt.  
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1.3 Avgränsning 
Rapporten och denna undersökning är inriktad mot de metoder och oljelagringsformer som 
främst används av energibolag och dess underleverantörer. Nedanstående rapport handlar 
därför om rengöring av cisterner innehållandes oljor av olika slag, bergrum, oljeledningar, 
oljetankers och andra former av oljelager har lämnats utanför undersökningen och 
resultatet (se kapitel 2).  
 

1.4  Metod ”no entry”, TQT-metoden 
TQT-metoden kan enkelt beskrivas som en lösning där man överhuvudtaget inte behöver gå 
in i cisternen för att rengöra den. Metoden fungerar på alla typer av oljesammansättningar 
oavsett utetemperatur eller klimat. Man använder sig av ett slutet system, vilket innebär att 
fokus ligger på att minimera restprodukter. Istället kan en stor andel av råvaran 
återanvändas i produktion, om alla tillstånd för det finns tillgängligt. Den största 
anledningen för detta är att man endast använder vatten för rengöringen, som sedan 
separeras från restoljan. Metoden påstås även vara billigare än den traditionella metoden, 
FVUab har dock inte undersökt detta utan vi rekommenderar läsaren att själv inhämta offert 
för att undersöka detta.  
  

1 
Varmt vatten pumpas in i 
bottensatsen som sakta 
löses upp och blir allt mer 
flytande. När tillräckligt 
mycket bottensats är 
flytande cirkuleras detta i 
en extern värmeväxlare.   

2 
Den nu varma bottensatsen 
pumpas tillbaka in i tanken 
för att lösa upp resterande 
slam. Detta för att använda 
så lite vatten som möjligt 
så att bottensatsen ska gå 
att återanvända.  

3 
Bottensatsen blir helt 
flytande och kan pumpas ut 
till temporära lager som 
tillhandahålls av TQT. 
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4 
Mycket het ånga pumpas in 
i cisternen för att lösa upp 
avlagringar som finns på 
insidan av tankväggarna. 

 

5 
Återstående slam på 
insidan av väggarna sjunker 
sedan ner till botten när 
ångan kyls ned.  

 

6 
Vattnet som nu är blandat 
med resterna av 
bottensatsen från väggarna 
pumpas ut där man sedan 
avskiljer vattnet och 
kolväten så att de kan 
återanvändas i produktion.  

7 
Om det är nödvändigt så 
förs en robot med ett 
spruthuvud för ånga in i 
cisternen och rengör 
väggarna igen. Föregående 
process upprepas så att 
tanken blir tom från slam 
och vatten. 

 

8 
Tanken är slutligen redo för 
inspektion och rengöring 
har gjorts helt utan någon 
hälsorisk för arbetarna. 
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1.5 Metod ”entry”, traditionell metod 
Befintliga aktörer på marknaden har alla sina egna sätt att tömma och rengöra cisterner. De 
vanligaste metoderna är att genom manuell arbetskraft inuti cisternen utföra arbetet. En 
personalstyrka tömmer den manuellt med olika verktyg och rengör den med en kemisk 
blandning. Typiskt är att man bygger upp konstruktioner inuti för att arbetarna ska kunna nå 
högre upp och komma åt alla delar av innerväggen. Det tar mycket tid, är farlig då det kan 
finnas farliga ångor inne i tanken, ineffektiv samt även skadlig för miljön. Ibland är även 
fallet att en tank inte kan rengöras, vilket gör att den måste rekonstrueras som i sin tur 
innebär ombesiktning innan det är möjligt att sätta tillbaka det i drift. All olja som man har 
tvättat bort går också förlorad på grund av de kemikalier man använt i processen och 
därmed blandas ut i oljan. Oljan måste därför skickas till förstörelse, som är en extra 
kostnad för företaget. Det kan även vara problematiskt att genomföra rengöringen under 
kallare årstider då bottensatsen är hård och svår att värma upp.  
 
Metoden kommer inte förklaras närmare, utan önskas en närmare presentation av denna 
metod så kan information hämtas från respektive företag verksam inom detta område. 
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2  Resultat från observation av pilotprojekt i Rättvik 
FVUab hade möjligheten att besöka en av TQT:s kunder och pilotprojekt i mitten av april 
2017. Undersökningen skedde i Rättvik hos en av TQT:s kunder och samarbetspartner.  
 
Objektet var en 1000 kubik stor cistern, avsedd och använd som lagerhållning för tjockolja. 
Hela processen varade i ungefär tre dagar, varav den första dagen används för att sätta upp 
all utrustning (se bild 1). FVUab kom till anläggningen dag två och processen var då i skedet 
då het ånga sprutas in i tanken (stadie 4 i kapitel 1.4). Då ångan sprutas in värms hela 
containern upp så att väggarna blir heta och oljan på väggarna till slut löses upp och rinner 
ner till botten av tanken.  
 

 
Bild 1. All utrustning på plats i Rättvik där tanken till vänster innehåller värmeväxlaren och 
den till höger en ångpanna. Tanken till höger är uppriggad för rengöring.  
 
I detta fall användes ånga av 170°C och med 6 bar tryck som trycks in i tanken vid sidan av 
tanken för att värma upp innerväggarna. Trycket är tillräckligt för den här storleken men kan 
ökas med upp till 12 bar för större tankar. Roboten som används roterar då den är införd i 
cisternen. Roboten (se bild 2) förs in genom toppen av cisternen och sänks ned med en 
stålvajer och används i stadie 7 (om nödvändigt).  
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Bild 2. Roboten sprutar in het ånga vid behov för  
att på så sätt komma närmare väggarna. Roboten 
kan spruta 120 kubikmeter ånga/timme. 
 
För att få upp rätt temperatur i cisternen sprutas ånga in både natt och dag och TQT arbetar 
därför tvåskift med två man verksamma hela tiden för att kunna övervaka anläggningen, 
som inte får lämnas utan övervakning då den är igång på grund av säkerhetsskäl.  
 
I slutet av dag två kontrolleras cisternen för att få ut prover på hur mycket arbete som 
återstår och hur ren tanken är vid tillfället. Cisternen kontrolleras kontinuerligt tills den är 
tillräckligt ren för att börja pumpas tom, vilket i Rättvik skulle ske tidigt på morgonen dag 
tre. 
 
I detta fall kunde man återvinna 90% av den totala volymen 55 kubikmeter olja som fanns i 
tanken. Detta projekt hade en kostnad av 184.000 kr för kunden som istället för att skicka 
oljan på destruktion kunde återanvända den i sin produktion.  
 
 
 
 


