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Abstrakt 

Denna uppsats kommer att undersöka hur bullernivån på två systerfartyg förändrats sedan 

föregående mätningar gjordes 2009. Fartygen är av typen Ro-Pax färjor och har trafikerat 

Östersjön under sin hela livslängd. Med hjälp av en ljudnivåmätare har bullernivåerna mätts 

på däck 1 och 2 ombord på båda fartygen, på däck 1 och 2 i fartygen finns maskinrum och 

utrymmen för proviantering. Mätningarna protokollfördes och sammanställdes i ett Excel 

dokument och kunde sedan jämföras med tidigare dokumenterade mätningar ifrån 2009. Med 

hjälp av de nya mätningarna har en ny bullerkarta sammanställts. Jämförelser gjordes även 

mellan systerfartygen sinsemellan. Vad kan ha förändrats på dryga 10 år? Hög bullernivå är 

ett arbetsmiljöproblem, för dem som jobbar i utrymmen där hög bullernivå förekommer är det 

viktigt att rätt skyddsutrustning tillhandahålls. När mätvärden jämfördes mellan systerbåtarna 

uppmättes ungefär samma bullervärden. Vid jämförelse av de nya bullermätningarna med de 

gamla från 2009 så skiljde mätresultatet ytterst lite. Bara något enstaka utrymme hade högre 

värde 2009 än de nya mätningarna. Vad kan detta bero på? Vid en granskning av 

underhållshistoriken för respektive båtars maskinutrustning som genererar buller följs planen 

enligt tillverkarnas rekommendationer. Vid köp av reservdelar, exempelvis lager används 

alltid originaldelar. Inspektion av isolering i de uppmätta utrymmena har visat sig vara intakt 

och inte borttagen. Vid jämförelse av systerfartygens bullermätningar och frekvensanalyser 

erhölls likvärdiga mätresultat, vid en titt på gångtider mellan fartygens maskineri är dessa lika 

då fartygen delar upp sina turer jämnt under året, slitaget på fartygen blir lika samt samma 

underhållsrutiner gäller för fartygen. Frekvensanalyserna påvisade ingen större skillnad vilket 

borde vara det normala då fartygen har identiska maskinkomponenter installerade i fartygen. 
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Abstract 

This essay will examine how the noise level of two sister ships has changed since the previous 

measurements were made in 2009. The vessels are of the Ro-Pax ferries type and have 

operated the Baltic Sea for their entire lifetime. With the aid of a decibel meter, the noise 

levels have been measured on deck 1 and 2 on board both vessels, on deck 1 and 2 of the 

vessels there are engine rooms and spaces for provisioning. The measurements were recorded 

and compiled in an Excel document and could then be compared with previously documented 

measurements from 2009. With the help of new measurements, a new noise map could be 

compiled. Comparisons were also made between the sister vessels among themselves. What 

may have changed in just over 10 years? High noise levels are a work environment problem, 

for those who work in spaces where high noise levels occur, it is important that the right 

protective equipment is provided. When measured values were compared between the sister 

vessels, approximately the same noise values were measured. When comparing the new noise 

measurements with the old ones from 2009, the measurement result differed very little. Just a 

single space that had a higher value in 2009 than the new measurements. What can this be due 

to? In an examination of the maintenance history of each boat's machine equipment that 

generates noise, the maintenance plan is followed according to the manufacturers' 

recommendations, when buying spare parts, for example bearings, original parts are always 

used. Inspection of insulation in the measured spaces has proved to be intact and not removed. 

When comparing the noise measurements and frequency analyses of the sister ships, 

equivalent measurement results were obtained, at a look at the running times between the 

vessels machinery, these are even when the vessels divide their trips evenly during the year, 

the wear on the ships being equal and equal maintenance routines being followed between the 

vessels. The frequency analyzes showed no major difference, which should be normal when 

the vessels have identical machine components installed in the vessels. 
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Definitioner och förkortningar   

Buller  Oönskat ljud. 

dB  Förkortning för decibel, ljudtrycksnivå  

dBlin  dB linjär. 

dB(A)  Avägd ljudtrycksnivå. Anpassat för att efterlikna örats hörbara frekvenser. 

dB(C)  Cvägd ljudtrycksnivå. Anpassat för att mäta lågfrekvent ljud. 

Hz  Frekvens, mäts i Hertz. 

Gränsvärde  Ett värde som inte får överskridas. 

Insatsvärdet Överstigs detta värde måste åtgärder sättas in 

RoPax Ropax kommer av engelskans roll-on/roll-off passenger vessel – 

roropassagerarfärja och är en fartygsform där ro-ro-fartygets lastkapacitet 

kombineras med passagerarfärjornas komfort. 

Passagerarfartyg Fartyg som medför fler än 12 passagerare. 

Skott Vägg ombord på fartyg. 

TSFS Transportstyrelsens författningssamling. 

Däck Våning ombord på fartyg 

Proviant Förnödenheter 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Denna uppsats har undersökt hur bullernivån på två systerfartyg förändrats sedan föregående 

mätningar gjordes 2009. Författarna vill titta på om drift och ålder har påverkat och eventuellt 

drivit upp bullernivåerna, vilket är relevant för arbetsmiljön hos fartygens anställda. Författarna 

vill även undersöka om bullernivåerna skiljer sig åt mellan systerfartygen. vad har hänt ombord 

på fartyg som gått i Östersjön i över 10 år? Är de förebyggande underhållsplanerna planerade 

för att minska buller såväl som att ta hand om komponenternas kondition eller finns möjligheten 

att bullernivån har stigit med åldern på fartyget. Hur har fartygets isolering påverkats unders 

alla dessa år? För att få en bred bild av detta kommer mätningar med bullermätare att 

genomföras på två systerfartyg. Detta för att se om bullernivån har förändrats med åren samt 

om förändringen är det samma på båda fartygen.  

Fartygen som undersöks är av typen ro-ro passagerarfartyg och är byggda 2003 vid Guangzhou 

Shipyard International Co Ltd (GSI) i Kina. 

Fakta om fartygen: 

• Längd 196 m 

• Bredd 25,67 m  

• Djupgående 6,4 m 

• Dödvikt 5248 ton  

• Fart 28,5 knop  

• Passagerarkapacitet 1500 st. och en lastkapacitet på 1800 lastmeter. 

När ett fartyg köps in eller tas i bruk i ett svenskt rederi ska det genomföras en bullermätning. 

När en bullermätning genomförs ombord skapas även en bullerkarta vilket är en ritning över 

fartyget som visar bullernivån i varje utrymme med hjälp av olika färger beroende på vilket 

bullervärde man får ut. Svenska fartyg följer transportstyrelsens föreskrifter. Buller ingår i 

transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om arbetsmiljön ombord. Ett fartyg ska hålla 

sig inom en godkänd bullernivå som, enligt TSFS 2009:119 (s.18), är undre insatsvärdet under 

en åtta timmars arbetsdag 80 dB (A) och under 24h period 75 dB (A). Bullernivån ska vara låg 

på grund av att arbetsmiljön ombord ska vara bra och inte skada personerna som jobbar. 
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Definitionen av buller är enligt nationalencyklopedin allt oönskade ljud såsom: En dörr som 

slår igen till en bergborr. Det kan medföra hörselskador på personer som blir utsatta för det 

under en längre tid och vid upprepande tillfällen. Ombord på ett Ropax fartyg finns det mycket 

som orsakar buller. Allt ifrån passagerarna som är ombord till byssan där diskmaskiner, porslins 

klirr och annan utrustning ger oönskat ljud, bilar som kör ombord samt fläktarna som tillför 

frisk luft på bildäck. Nere i maskinutrymmena är det bullrigt från maskiner, elmotorer, fläktar 

och pumpar, man behöver använda hörselskydd i flera av utrymmena.  

Enligt TSFS 2009:119 bilaga 2 visar en tabell att fartyg som levererats 2003 skall tillämpa 

reglerna för fartyg ≥500 kölsträckta 1 Mars 1974 till 1 januari 2006 undantag ifrån dessa 

regler är om fartyget går i is, dock får värdena inte överstiga 85 dB(A) i bostads och 

uppehållsrum vid gång i is. För fartyg byggda efter 1 januari 2006 har värdena skärpts i 

mässar, dagrum och liknande utrymmen när det gäller monotont och intermittent buller till 

sjöss och i hamn från 65 dB(A) till 60 dB(A). I övrigt gäller samma värden i utrymmen som 

för fartyg byggda efter 1 Mars 1974. Kontrollrum 70 dB(A), Verkstad och förråd 75 dB(A). 

1.2 Bullrets påverkan på människan 

Buller mäts i enheten decibel (dB) och är en logaritmisk skala för att mäta ljudtrycksnivåer. Ett 

normalt samtal brukar ligga på 60 dB(A), ett startande jetplan ca 130 dB(A). Buller avges vid 

olika frekvenser och som mäts i Hertz (Hz). Hur buller upplevs beror på ljudtrycksnivån samt 

vid vilken frekvens det avges vid. Människans hörbarhetsområde ligger mellan 20–20000 Hz 

och med åldern minskas detta område. Ljud under 20 Hz kallas för infraljud och ljud över 

20 000 Hz kallas för ultraljud. Lågfrekvent ljud finns i spannet mellan 20–200 Hz och kan bland 

annat bidra till trötthet, koncentrationssvårigheter samt störd sömn. Lågfrekvent buller brukar 

vara svåra att dämpa jämfört med högfrekvent, detta på grund utav den långa våglängden. 

Exempel på komponenter som avger lågfrekvent ljud är dieselmotorer, kompressorer samt 

fläktar. Högfrekvent ljud finns i spannet mellan 2000–20000 Hz och det är oftast vid dessa 

frekvenser tillsammans med höga ljudtrycksnivåer som hörselskador uppstår. (socialstyrelsen, 

2008 s.14–16). 
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1.3 Arbetsmiljön ombord 

Personlig skyddsutrustning skall rederiet tillhandahålla men det är ens egna skyldighet att 

använda. Godkända hörselskydd med dämpning avsedda för den aktuella bullernivån 

tillhandahålls samt även om så önskas formgjutna hörselproppar individuellt anpassat för 

respektive person. Där hög bullernivå förekommer finns skyltar uppsatta på dörrar som leder 

in till utrymmet att hörselskydd måste användas. 

Skyddsronder genomförs 1 gång per månad med ansvarig enhetschef samt ett skyddsombud. 

Ansvarig i maskin är den tekniske chefen. Vid denna skyddsrond antecknas brister i 

arbetsmiljön som behöver åtgärdas. 

1.4 Frekvensanalys 

Om en mätning i ett utrymme överstiger 85 dB(A) skall en frekvensanalys göras i utrymmet 

enligt TSFS 2009:119 (s.18). 

”Frekvensanalys görs för att bestämma ljudtrycksnivån för en viss frekvens eller ett visst 

frekvensområde i ett ljud. Kan bestämmas med en så kallad oktavbandsanalys där varje 

frekvensband är en oktav brett.” (socialstyrelsen, 2008 s.12). 

1.5 Avvägningsfilter 

Figur 1 nedanför visar korrigering av A-vägd samt C-vägda ljudtrycksnivåer vid olika 
frekvensområden. 

 

Figur 1. Grafisk framställning av frekvensvägningsfilter A och C (socialstyrelsen, 2008 s.21) 
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1.6 Bullerkarta 

En bullerkarta är en ritning över fartygets bulleruppmätta utrymmen. Utrymmena färgas 

beroende på uppmätt medelljudnivå efter en färgskala. 

1.7 Isolering 

I maskinutrymmen är isolering i första hand avsedd som brandskydd och är indelad i klass A 

och B. Enligt TSFS 2009:98 ska till exempel ett A60 skott klara av ”att medeltemperaturen på 

den oexponerade sidan inte stiger mer än 140 °C över begynnelsetemperaturen och att 

temperaturen i någon punkt inklusive skarvar inte stiger mer än 180 °C över 

begynnelsetemperaturen” (TSFS 2009:98, s.3) i 60 minuter. 

Men ut över detta får man även en ljudisolerande egenskap på isoleringen. 

I kontrollrummet är utrymmet uppbyggt som ett rum i rummet. Två väggar har alltså byggts 

upp med isolering och en luftspalt emellan för att minska buller och vibrationer. Detta 

minskar buller genom luftledning. 

För att minska fortplantning av vibrationer från maskiner har man även stomljudsisolerat 

golvet. Detta har gjorts genom att ha ett flytande golv bestående av kassetter innehållandes 

isolering. 

1.8 Underhåll 

Underhåll kan vara förebyggande eller avhjälpande. Förebyggande underhåll är antingen 

gångtidsbaserat eller intervallbaserat och kan planeras med hjälp av ett underhållsprogram 

som till exempel Star IPS från företaget Star information systems eller Amos. 

Som underhållsprogram ombord på fartygen används Star IPS, detta program håller reda på 

gångtider samt serviceintervall för maskiner ombord. Med detta program kan man planera för 

underhåll dag- vecko- månad- samt årsvis. I programmet finns reservdelar listade, det finns 

även möjlighet att göra beställningar av reservdelar. 
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1.9 Syfte 

Att fastställa om det har skett några förändringar av fartygens isolering sedan senaste 

bullerkartan uppfördes fram tills nutid. 

Att fastställa om skillnader finns i mätvärdena mellan de respektive systerfartygen och om 

skillnader finns, vad ligger till grund för dessa. 

1.10 Frågeställningar 

Hur skiljer sig de verkliga mätvärdena idag med de som uppmättes vid tidigare mätning? 

Kommer de nya mätvärdena att skilja sig för respektive fartyg? 

1.11 Förutsättningar 

Enligt standard ISO 2923:1996(E) skall fartyget vid mätutförande vara driftsatt under normala 

förhållanden, mätutrustning som används skall vara godkänd enligt standarder IEC 651 eller 

IEC 804. Detta för att få likvärdiga mätförhållanden vid varje mättillfälle. Kalibratorn för 

mätutrustningen skall vara godkänd enligt standard IEC 942. Mätprotokoll skall föras vid 

varje mättillfälle.  

1.12 Avgränsningar 

Arbetet omfattar ljudnivåmätningar på däck 1 och 2 i fartygen. Dessa innefattar 

maskinrummen samt utrymmen för proviantering och lagerhållning. Det har inte utförts 

mätningar ovanför däck 2 dvs på bildäcken samt i passagerar eller besättningsutrymmena då 

detta skulle bli allt för omfattande. Inga mätningar har utförts i hamn vid stillaliggande samt 

lastning/lossning. Inga ljudsignaler i maskinrummet har mätts. Ingen undersökning av den 

ekvivalenta ljudnivån under 8 timmar respektive 24 timmar har gjorts. Mätningarna som 

gjorts har legat till grund för att skapa nya bullerkartor för respektive fartyg samt för att 

jämföra mot äldre mätdata och fartygen sinsemellan. 
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2 Metod 

Den ursprungliga bullerkartan har lokaliserats genom att söka i fartygets arkiv ombord på de 

båda fartygen. 

Befintlig isolering i de utrymmen där ljudnivåer har mätts har kontrollerats visuellt. 

En ny bullerkarta har fastställts för respektive fartyg genom nya mätningar, denna har 

jämförts med de ursprungliga bullerkartorna. Mätningarna har genomförts med hjälp av 

instrument lånat av Kalmar Sjöfartshögskola. Mätningarna av ljudnivåerna har följt 

standarden enligt ISO 2923:1996(E) och sammanställts i ett mätprotokoll. Resultaten från 

mätningen har jämförts med tabellen i TSFS 2009:119 Bilaga 2, Högsta ljudnivåer ombord på 

fartyg. 

2.1 Underhållsprogram ombord 

Med hjälp av underhållsprogrammet Star IPS som används på fartygen kunde författarna gå 

tillbaka i historiken och se vid vilket datum och gångtid underhåll utfördes på maskiner och 

komponenter i fartyget. Även vilka reservdelar som används vid underhållet. 

2.2 Tidigare Bullermätningar 

Det tidigare bullermätningsprotokollet lokaliserades på rederikontoret, se bilaga 4. Den 

senaste bullermätningen utfördes i november 2009. Mätresultaten redovisas i form av 

bullerkartor på fartygens GA ritningar. Samt även en tabell för utrymmen där högre ljudnivåer 

än 85 dBA uppmätts, då ljudnivån är högre än 85 dB(A) har även C-vägda ljudnivåer 

redovisats. Dock så har inte en frekvensanalys genomförts på de utrymmen där ljudnivån 

överstigit 85dB(A). Det tidigare bullermätningsprotokollet är ej en offentlig handling enligt 

rederiets önskemål. 
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2.3 Mätning 

2.3.1 Mätinstrument 

Vid samtliga mätningar användes godkänd mätutrustning enligt standarden IEC 651 samt IEC 

942. Utrustningen tillhandahölls av Kalmar Sjöfartshögskola. 

Vid mätningarna användes ljudnivåmätaren Quest Electronics modell 215 sound level meter 

med mätområde mellan 30 till 140 dB. Tillsammans med ljudnivåmätaren användes ett 

oktavbandsfilter modell OB-45 som är en påbyggnadsmodul till modell 215. OB-45 möjliggör 

mätningar vid nio olika frekvenser från 31,5Hz till 8KHz. Dessa två bildar tillsammans 

instrumentet modell 215–45 oktavbandsanalysator. Med hjälp av oktavbandsanalysatorn kan 

man genomföra en frekvensanalys.  Mellan varje mätserie kalibrerades mätinstrumentet med 

kalibratorn CA-12B för att säkerhetsställa tillförlitlighet. Samtliga instrument är av fabrikatet 

Quest Electronics. 

2.3.2 Mätreferens dB(A) 

Som mätreferens till ljudnivåmätaren användes en smartphone av modell Iphone 6 med 

arbetsmiljöverkets mobilapp vid namn buller installerat för att mäta och jämföra dB(A) 

värdena.  Mätvärdena ifrån referensmätningen skrevs in i mätprotokollet för respektive fartyg. 

Dock så uppfyller ej denna app. internationell eller europeisk standard men ger en 

fingervisning om att ljudnivåmätaren som lånades från sjöfartshögskolan mäter rätt. 
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2.3.3 Förutsättningar 

Mätningarna ombord är utförda under gång mellan Nynäshamn och Visby tur & retur. 

Mätningarna utfördes under normal gång med 3 huvudmaskiner och 2 hjälpmaskiner i drift, 

fartygets hastighet var 26,5 knop. Lasten på huvudmaskinerna låg på 95% och 50% på 

hjälpmaskinerna. Väder och driftsförhållanden har dokumenterats i tabell 1 nedanför. 

Tabell 1 

Driftförhållande Väderförhållande 

Kurs Vis-Ny-Vis Våghöjd 0,5 m 

Djupgående 6,3 m Vindstyrka 5 M/s 

Fart 26,5 knop Vindriktning NE 

Under samtliga mätningar var farvattnen isfria. 

2.3.4 Mätprotokoll 

För att dokumentera ljudnivåmätningarna skapades mätprotokoll i Excel se bilaga 2 och 3. 

Grunden för mätprotokollet är hämtad ifrån (Kvick, 1998 s. 14) och är ändrat för att passa 

fartygen som mättes. I protokollet noteras datum för mätningen. Beroende på hur stort 

utrymmet som skall mätas användes olika antal mätpunkter. Mätpunkterna ritades in och 

numrerades på en ritning av det aktuella utrymmet som finns nederst på varje mätprotokoll.  

2.3.5 Mätutförande 

Vid varje mätning följdes standarden ISO 2923:1996(E). Inför varje ny mätning i ett utrymme 

kalibrerades ljudnivåmätaren med tillhörande kalibrator CA-12B. Ett mätprotokoll skrevs ut 

för det aktuella utrymmet. På mätprotokollet noterades datum och tid samt såg till att normal 

drift av fartyget efterlevdes. Ljudnivåmätaren hölls vid en nivå mellan 1,2 till 1,6m och ej 

närmare än 1m ifrån maskinutrustning i utrymmet. Vid varje mätpunkt mättes dB(A). 

Sammanlagt mättes 23 utrymmen på vardera fartyg, Vid varje mätpunkt mätte författarna 

minst 1 minut för att få ett rättvist mätvärde. Inför varje mätning noterades väder och 

driftsförhållande se tabell 1 ovan. 
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2.3.6 Sammanställning av mätningen 

Efter varje mätning skrevs mätvärdena in i ett Exceldokument på datorn. Ett Excel dokument 

skapades för varje fartyg. I Exceldokumentet skapades flikar som döptes efter respektive 

utrymmen som mättes. På detta sätt blev det lättare att få en överblick av all mätdata, samt 

lättare att jämföra mätvärden mellan de respektive fartygen istället för att behöva leta i 

papper. Exceldokumentet är sparat i en molnserver för att kunna få åtkomst på valfri dator 

samt även vara synkroniseringsbar vid ändringar. 

2.4 Jämfört gamla och nya mätningar 

En ny tabell skapades i Excel där det fördes in nya och gamla mätningar, på så vis kunde 

mätvärden jämföras sida vid sida, utrymme för utrymme. Se tabell 2. 
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3 Resultat 

3.1 Sammanställning av nya och äldre mätningar 

I tabell 2 nedan redovisas en sammanställning mellan bullermätningar på fartyg 1 och 2 samt 

äldre mätdata från bullermätningen som gjordes 2009. I vissa utrymmen i den äldre 

mätningen saknas specifikt värde. Där har de olika färgskalornas värde tagits från bullerkartan 

från 2009 och förts in i tabellen. Jämförelse av resultaten i tabellen visar likartade 

bullervärden för respektive utrymmen som har mätts, i 10 utrymmen på fartyg 1 och 2 

uppmättes över 85 dB(A) och dessa utrymmen var det samma på bägge fartygen. På 

mätningen ifrån 2009 överstegs 85 dB(A) i 7 utrymmen varav två av dessa utrymmen skiljde 

sig ifrån de nya mätningarna. I utrymmet ”vacuum unit babord” uppmättes då tidigare 87 

dB(A) medans de nya mätningarna uppmätte 76 dB(A) på fartyg 1 och 2. I utrymmet 

kompressorrummet uppmättes 95 dB(A) år 2009 medans de nya mätningarna uppmätte 86 

dB(A) på fartyg 1 samt 91dB(A) på fartyg 2. 

I bilaga 2, Mätprotokoll för fartyg 1 och bilaga 3, Mätprotokoll för fartyg 2 finns all mätdata 

införd från de nya mätningarna. I bilaga 4 finns äldre mätdata från 2009 presenterat, bilaga 4 

är ej en offentlig handling enligt rederiets önskemål. 
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Tabell 2 sammanställning mellan bullermätningar på fartyg 1 och 2 samt äldre mätdata från bullermätningen som gjordes 

2009 

Arbetsutrymmen Fartyg 1 
dB(A) 

Fartyg 2 
dB(A) 

Mätning 
2009 dB(A) 

Fartyg 1 
dB(C) 

Fartyg 2 
dB(C) 

Mätning 
2009 dB(C) 

Styrmaskin 100 99 102 114 113 117 

Korridor till styrmaskin 89 91 91 – 105  107 105   

Kompressorrum 86 91 95 96 100 104 

Passage till kompressorrum 72 73 71 – 80        

Elverkstad 65 68 61 – 70       

Verkstad 65 65 61 – 70       

Dry tk12 81 80 81 – 90       

Kontrollrum 57 57 51 – 60       

Ställverk 79 80 71 – 80       

Transformatorrum 88 88 86 95 94 94 

Pannrum 90 85 81 – 90  97 94   

Passage förbi hjälpmaskinrum 83 84 81 – 90       

Hjälpmaskinrum 105 104 105 107 106 107 

Huvudmaskinrum undre (däck 1) 107 106 104 110 109 107 

Huvudmaskinrum övre (däck 2) 106 106 104 109 108 107 

Pumprum 81 87  91 96   

Separatorrum 88 87   92 94   

Aft provision stores 70 70 71 – 80     

Fwd provision stores 62 62 61 – 70     

Reservespace 3 55 56       

Reservespace 2 53 53 51 – 60      

Reservespace 1 58 58 51 – 60       

Vacuum unit styrbord 71 72 61 – 70       

Vacuum unit babord 76 76 87    95 

Reningsverken 78 77 81 – 90       

3.2 Sammanställning av nya bullermätningar för respektive fartyg 

I tabellerna 3 och 4 nedanför redovisas uppmätta medelvärden i dB(A) samt högsta uppmätta 

dB(A). I de utrymmen där dB(A) överskridit 85 dB(A) har dB(C) mätts och en frekvensanalys 

genomförts. Samtliga mätpunkter med mätdata redovisas i bilaga 2 och 3 mätprotokoll för 

fartyg 1 och 2. 
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3.2.1 Mätningar ombord på fartyg nr. 1 

I tabell 3 har mätningar ifrån fartyg nr. 1 sammanställts, 10 av de 25 uppmätta utrymmena har 

en medelljudnivå som överstiger 85 dB(A), då har dB(C) även mätts i dessa utrymmen. Här i 

tabell 3 kan man se att högsta uppmätta ljudnivåer finns i hjälpmaskinrummet samt i 

huvudmaskinrummet botten samt övervåning. Även ute i styrmaskin har högre bullernivåer 

uppmätts. 

Tabell 3 mätningar ifrån fartyg nr. 1 

Arbetsutrymmen Fartyg 1 
dB(A) 

Fartyg 1 
dB(C) 

Fartyg 1 
dB(A) max 

Fartyg 1 
dB(C) max 

Styrmaskin 100 114 103 116 

Korridor till styrmaskin 89 107 90 108 

Kompressorrum 86 96 88 96 

Passage till kompressorrum 72   74  

Elverkstad 65   66 86 

Verkstad 65   66 88 

Dry tk12 81   82 99 

Kontrollrum 57   60  

Ställverk 79   81  

Transformatorrum 88 95 94 97 

Pannrum 90 97 98 111 

Passage förbi hjälpmaskinrum 83   84 91 

Hjälpmaskinrum 105 107 108 110 

Huvudmaskinrum undre (däck 1) 107 110 110 113 

Huvudmaskinrum övre (däck 2) 106 109 109 111 

Pumprum 81 91 86 92 

Separatorrum 88 92 94 99 

Aft provision stores 70  71  

Fwd. provision stores 62  63  

Reservespace 3 55   56  

Reservespace 2 53   55  

Reservespace 1 58   59  

Vacuum unit styrbord 71   72  

Vacuum unit babord 76   76  

Reningsverken 78   83  
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3.2.2 Mätningar ombord på fartyg nr. 2 

I tabell 4 nedanför har mätningar ifrån fartyg nr. 2 sammanställts,10 av de 25 uppmätta 

utrymmen har en medelljudnivå som överstiger 85 dB(A), i dessa utrymmen har även dB(C) 

mätts. Här kan man se att högsta uppmätta ljudnivåer finns i hjälpmaskinrummet samt i 

huvudmaskinrummet undre däck 1 samt övre däck 2. Även ute i styrmaskin har högre 

bullernivåer uppmätts. 

Tabell 4 nedanför har mätningar ifrån fartyg nr. 2 sammanställts 

Arbetsutrymmen Fartyg 2 
dB(A) 

Fartyg 2 
dB(C) 

Fartyg 2 
dB(A) max 

Fartyg 2 
dB(C) max 

Styrmaskin 99 113 103 116 

Korridor till styrmaskin 91 105 93 110 

Kompressorrum 91 100 92 103 

Passage till kompressorrum 73   75  

Elverkstad 68   68  

Verkstad 65   66  

Dry tk12 80   82  

Kontrollrum 57   59  

Ställverk 80   81  

Transformatorrum 88 94 92 96 

Pannrum 85 94 94 97 

Passage förbi hjälpmaskinrum 84   84  

Hjälpmaskinrum 104 106 107 108 

Huvudmaskinrum undre (däck 1) 106 109 112 115 

Huvudmaskinrum övre (däck 2) 106 108 109 111 

Pumprum 87 96 93 98 

Separatorrum 87 94 95 99 

Aft provision stores 70  71  

Fwd. provision stores 62  63  

Reservespace 3 56   56  

Reservespace 2 53   55  

Reservespace 1 58   59  

Vacuum unit styrbord 72   72  

Vacuum unit babord 76   76  

Reningsverken 77   80  
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3.3 Sammanställning av frekvensanalyser för respektive fartyg 

I de nya mätningarna har även frekvensanalys gjorts i de utrymmen där ljudnivåer överstiger 

85 dB(A). Detta för att få en inblick i vid vilket frekvensområde de olika ljudtrycksnivåerna 

befinner sig. I 10 utrymmen överstegs 85 dB(A) och dessa var samma utrymmen på båda 

fartygen. Vid mätningen 2009 genomfördes ingen frekvensanalys så de data som presenteras 

nedanför är bara för de nyaste mätningarna för respektive fartyg. Frekvensanalysen är utförd 

vid den mätpunkt i utrymmet där högsta dB (A) mättes upp. I tabellerna nedanför finns 

korrektionsvärden inskrivna för att justera C-vägd och A-vägd ljudtrycksnivå vid olika 

frekvensområden. Dessa värden går att få fram genom figur 1 i inledningskapitlet som visar 

grafiskt, korrigering av de olika vägda ljudtrycksnivåerna vid en viss frekvens.  

För att se vart respektive mätpunkter är placerade på ritning över uppmätta utrymmen 

hänvisas till bilaga 2 och 3 i arbetet. 

3.3.1 Frekvensanalyser Fartyg 1 

I tabell 5 nedan för fartyg 1 vid mätpunkt nr 5, styrmaskinsrummet har högsta dB(A) 

uppmätts och där genomfördes en frekvensanalys. Mätpunkt nr 5 är lokaliserad på babord sida 

i styrmaskinsrummet. Frekvensanalysen visar att vid 500 Hz gavs högst värde. 

Tabell 5 Frekvensanalys fartyg 1 mätpunkt 5 stryrmaskinsrummet 

          

Frekvensband (Hz) 32 63 125 250 500 1KH 2KH 4KH 8KH 

Totalbuller 110 115 109 105 102 97 94 87 80 

Korrektion C-filter -4 -1 0 0 0 0 0 -1 -3 

Korrigerat C värde 106 114 109 105 102 97 94 86 77 

Korrektion A-filter -39 -26 -16 -9 -3 0 1 1 -1 

Korrigerat A värde 71 89 93 96 99 97 95 88 79 
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I tabell 6 nedan vid mätpunkt nr 3 i utrymmet korridor till styrmaskin har högsta dB(A) 

uppmätts och en frekvensanalys genomförts. Mätpunkt nr 3 är i närheten av vattentäta dörren 

in till styrmaskin. Högsta mätvärde gavs vid 500 Hz för A-filter. 

Tabell 6 Frekvensanalys fartyg 1 mätpunkt 3 korridor till styrmaskin 

                   

Frekvensband (Hz) 32 63 125 250 500 1KH 2KH 4KH 8KH 

Totalbuller 105 103 92 92 87 83 77 70 58 

Korrektion C-filter -4 -1 0 0 0 0 0 -1 -3 

Korrigerat C värde 101 102 92 92 87 83 77 69 55 

Korrektion A-filter -39 -26 -16 -9 -3 0 1 1 -1 

Korrigerat A värde 66 77 76 83 84 83 78 71 57 

 

I tabell 7 nedanför, mätning i kompressorrum gjordes en frekvensanalys vid mätpunkt nr 3 

placerad mitt emellan arbetslufts- och kontrolluftskompressorn. Högsta mätvärde vid 1000 Hz 

för A-filter. 

Tabell 7 Frekvensanalys fartyg 1 mätpunkt 3 kompressorrum 

                   

Frekvensband (Hz) 32 63 125 250 500 1KH 2KH 4KH 8KH 

Totalbuller 97 91 84 86 83 85 82 75 67 

Korrektion C-filter -4 -1 0 0 0 0 0 -1 -3 

Korrigerat C värde 93 90 84 86 83 85 82 74 64 

Korrektion A-filter -39 -26 -16 -9 -3 0 1 1 -1 

Korrigerat A värde 58 65 68 77 80 85 83 76 66 

 

I tabell 8 nedanför presenteras frekvensanalys ifrån transformatorrummet, vid mätpunkt nr 1 

placerad babord om babords axelgenerator uppmättes högsta värde vid 2000 Hz efter 

korrektion A-filter. 

Tabell 8 Frekvensanalys fartyg 1 mätpunkt 1 transformatorrum 

                   

Frekvensband (Hz) 32 63 125 250 500 1KH 2KH 4KH 8KH 

Totalbuller 89 91 88 91 89 86 89 81 71 

Korrektion C-filter -4 -1 0 0 0 0 0 -1 -3 

Korrigerat C värde 85 90 88 91 89 86 89 80 68 

Korrektion A-filter -39 -26 -16 -9 -3 0 1 1 -1 

Korrigerat A värde 50 65 72 75 86 86 90 82 70 
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I tabell 9 nedanför vid mätpunkt nr 2 i pannrummet har högsta dB(A) uppmätts i närheten av 

styrbords axelgenerator och hetoljepumpar. Högsta mätvärde vid 500 Hz. 

Tabell 9 Frekvensanalys fartyg 1 mätpunkt 2 Pannrum 

                   

Frekvensband (Hz) 32 63 125 250 500 1KH 2KH 4KH 8KH 

Totalbuller 92 88 90 92 99 91 87 81 74 

Korrektion C-filter -4 -1 0 0 0 0 0 -1 -3 

Korrigerat C värde 88 87 90 92 99 91 87 80 71 

Korrektion A-filter -39 -26 -16 -9 -3 0 1 1 -1 

Korrigerat A värde 53 62 74 83 96 91 88 82 73 

 

I tabell 10 har frekvensanalys genomförts i hjälpmaskinrummet vid mätpunkt nr 4. Högsta 

värde vid 1000 Hz. Mätpunkt nr 4 är mittemellan hjälpmaskin 2 och 3. Som var igång vid 

mättillfället. 

Tabell 10 Frekvensanalys fartyg 1 mätpunkt 4 hjälpmaskinrum 

                   

Frekvensband (Hz) 32 63 125 250 500 1KH 2KH 4KH 8KH 

Totalbuller 97 98 100 101 103 106 102 94 87 

Korrektion C-filter -4 -1 0 0 0 0 0 -1 -3 

Korrigerat C värde 93 97 100 101 103 106 102 93 84 

Korrektion A-filter -39 -26 -16 -9 -3 0 1 1 -1 

Korrigerat A värde 58 72 84 92 100 106 103 95 86 

 

I tabell 11, huvudmaskinrummet undre noterades högsta dB(A) värde vid mätpunkt nr 6, 

lokaliserat mellan huvudmaskin 3 och 4 på styrbords sida i huvudmaskinrummet. Högst värde 

vid 1000 Hz. 

Tabell 11 Frekvensanalys fartyg 1 mätpunkt 6 huvudmaskinrum undre däck 

                   

Frekvensband (Hz) 32 63 125 250 500 1KH 2KH 4KH 8KH 

Totalbuller 98 102 100 104 109 109 102 96 88 

Korrektion C-filter -4 -1 0 0 0 0 0 -1 -3 

Korrigerat C värde 94 101 100 104 109 109 102 95 85 

Korrektion A-filter -39 -26 -16 -9 -3 0 1 1 -1 

Korrigerat A värde 59 76 84 95 106 109 103 97 87 
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I tabell 12, huvudmaskinrum övre däck uppmättes högsta dB(A) värde vid mätpunkt nr 4, 

mellan huvudmaskin 1 och 2. Vid frekvensen 1000 Hz mättes högsta dB(A) värdet. 

Tabell 12 Frekvensanalys fartyg 1 mätpunkt 4 huvudmaskinrum övre däck 

                   

Frekvensband (Hz) 32 63 125 250 500 1KH 2KH 4KH 8KH 

Totalbuller 100 99 111 105 107 105 103 99 91 

Korrektion C-filter -4 -1 0 0 0 0 0 -1 -3 

Korrigerat C värde 96 98 111 105 107 105 103 98 88 

Korrektion A-filter -39 -26 -16 -9 -3 0 1 1 -1 

Korrigerat A värde 61 73 95 96 104 105 104 100 90 

 

I tabell 13 nedan genomfördes en frekvensanalys vid mätpunkt nr 8 i pumprummet. Vid 

mätpunkt nr 8 finns utsugsfläkten samt 3 kylvattenpumpar placerade. Högsta värde vid 500 

och 1000 Hz, korrigerat A-värde. 

Tabell 13 Frekvensanalys fartyg 1 mätpunkt 8 pumprum 

                    

Frekvensband (Hz) 32 63 125 250 500 1KH 2KH 4KH 8KH 

Totalbuller 87 85 84 83 84 81 78 74 66 

Korrektion C-filter -4 -1 0 0 0 0 0 -1 -3 

Korrigerat C värde 83 84 84 83 84 81 78 73 63 

Korrektion A-filter -39 -26 -16 -9 -3 0 1 1 -1 

Korrigerat A värde 48 59 68 74 81 81 79 75 65 

 

I tabell 14 vid mätpunkt nr 4 i separatorrum uppmättes högsta dB(A). Vid frekvensen 1000 Hz 

gavs högsta mätvärde. Mätpunkt 4 är vid utsugsfläkten för separatorrummet samt för om 

separatorer för bränslet ombord. 

Tabell 14 Frekvensanalys fartyg 1 mätpunkt 4 separatorrum 

                   

Frekvensband (Hz) 32 63 125 250 500 1KH 2KH 4KH 8KH 

Totalbuller 85 82 89 97 92 90 86 80 71 

Korrektion C-filter -4 -1 0 0 0 0 0 -1 -3 

Korrigerat C värde 81 81 89 97 92 90 86 79 68 

Korrektion A-filter -39 -26 -16 -9 -3 0 1 1 -1 

Korrigerat A värde 46 56 73 88 89 90 87 81 70 
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3.3.2 Frekvensanalyser Fartyg 2 

I tabell 15 nedan vid mätpunkt 6 i styrmaskinsrummet har högsta dB(A) uppmätts och där 

genomfördes en frekvensanalys. Mätpunkt 6 är lokaliserad på styrbords sida i 

styrmaskinsrummet. Frekvensanalysen visar att vid 500 Hz gav högst värde. 

Tabell 15 Frekvensanalys fartyg 2 mätpunkt 6 styrmaskinsrum 

          

Frekvensband (Hz) 32 63 125 250 500 1KH 2KH 4KH 8KH 

Totalbuller 111 115 110 113 111 98 94 87 77 

Korrektion C-filter -4 -1 0 0 0 0 0 -1 -3 

Korrigerat C värde 107 114 110 113 111 98 94 86 74 

Korrektion A-filter -39 -26 -16 -9 -3 0 1 1 -1 

Korrigerat A värde 72 89 94 104 108 98 93 88 76 

 

I tabell 16 nedan vid mätpunkt nr 3 i utrymmet korridor till styrmaskin har högsta dB(A) 

uppmätts och en frekvensanalys genomfördes. Mätpunkt nr 3 är i närheten av vattentäta 

dörren in till styrmaskin. Högsta mätvärde gavs vid 500 och 1000 Hz. 

Tabell 16 Frekvensanalys fartyg 2 mätpunkt 3 styrmaskinsrum 

                   

Frekvensband (Hz) 32 63 125 250 500 1KH 2KH 4KH 8KH 

Totalbuller 104 110 99 93 91 88 85 80 70 

Korrektion C-filter -4 -1 0 0 0 0 0 -1 -3 

Korrigerat C värde 100 109 99 93 91 88 85 79 67 

Korrektion A-filter -39 -26 -16 -9 -3 0 1 1 -1 

Korrigerat A värde 65 84 83 84 88 88 86 81 69 

 

 

I tabell 17 nedanför, mätning i kompressorrum gjordes en frekvensanalys vid mätpunkt nr 5 

placerad akter om startluftskompressor 1. Högsta mätvärde vid 1000 respektive 2000 Hz. 

Tabell 17 Frekvensanalys fartyg 2 mätpunkt 5 kompressorrum 

                   

Frekvensband (Hz) 32 63 125 250 500 1KH 2KH 4KH 8KH 

Totalbuller 98 97 100 92 88 87 86 82 77 

Korrektion C-filter -4 -1 0 0 0 0 0 -1 -3 

Korrigerat C värde 94 96 100 92 88 87 86 81 74 

Korrektion A-filter -39 -26 -16 -9 -3 0 1 1 -1 

Korrigerat A värde 59 71 84 83 85 87 87 82 76 
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I tabell 18 nedanför presenteras frekvensanalys ifrån transformatorrummet, vid mätpunkt nr 1 

placerad babord om babords axelgenerator uppmättes högsta värde vid 2000 Hz A-värde. 

Tabell 18 Frekvensanalys fartyg 2 mätpunkt 1 transformatorrum 

                   

Frekvensband (Hz) 32 63 125 250 500 1KH 2KH 4KH 8KH 

Totalbuller 88 90 85 85 86 83 88 82 70 

Korrektion C-filter -4 -1 0 0 0 0 0 -1 -3 

Korrigerat C värde 84 89 85 85 86 83 88 81 67 

Korrektion A-filter -39 -26 -16 -9 -3 0 1 1 -1 

Korrigerat A värde 49 64 69 76 83 83 89 83 70 

 

I tabell 19, pannrum på fartyg 2 uppmättes högsta dB(A) vid mätpunkt nr 5 som är placerad 

mellan styrbords axelgenerator och hetoljepumparna. Högsta mätvärde vid 500 Hz. 

Tabell 19 Frekvensanalys fartyg 2 mätpunkt 5 pannrum 

                   

Frekvensband (Hz) 32 63 125 250 500 1KH 2KH 4KH 8KH 

Totalbuller 91 88 84 89 93 89 88 85 76 

Korrektion C-filter -4 -1 0 0 0 0 0 -1 -3 

Korrigerat C värde 87 87 84 89 93 89 88 84 73 

Korrektion A-filter -39 -26 -16 -9 -3 0 1 1 -1 

Korrigerat A värde 52 62 68 80 90 89 89 86 75 

 

I tabell 20 har frekvensanalys genomförts i hjälpmaskinrummet vid mätpunkt nr 5. Högsta 

värde vid 1000 Hz. Mätpunkt nr 5 är mellan hjälpmaskin 1 och 2. Som var igång vid 

mättillfället. 

Tabell 20 Frekvensanalys fartyg 2 mätpunkt 5 hjälpmaskinrum 

                   

Frekvensband (Hz) 32 63 125 250 500 1KH 2KH 4KH 8KH 

Totalbuller 94 97 96 100 100 103 102 94 86 

Korrektion C-filter -4 -1 0 0 0 0 0 -1 -3 

Korrigerat C värde 90 96 96 100 100 103 102 93 83 

Korrektion A-filter -39 -26 -16 -9 -3 0 1 1 -1 

Korrigerat A värde 55 71 80 91 97 103 103 95 85 
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I tabell 21 huvudmaskinrummet undre noterades högsta dB(A) värde vid mätpunkt nr 6, 

lokaliserat mellan huvudmaskin 3 och 4 styrbords sida i huvudmaskinrummet. Högst värde 

vid frekvensen 500 och 1000 Hz. 

Tabell 21 Frekvensanalys fartyg 2 mätpunkt 6 huvudmaskinrum undre däck 

                   

Frekvensband (Hz) 32 63 125 250 500 1KH 2KH 4KH 8KH 

Totalbuller 100 105 101 104 112 109 102 96 88 

Korrektion C-filter -4 -1 0 0 0 0 0 -1 -3 

Korrigerat C värde 96 104 101 104 112 109 102 95 85 

Korrektion A-filter -39 -26 -16 -9 -3 0 1 1 -1 

Korrigerat A värde 61 79 85 95 109 109 103 97 87 

 

I tabell 22 huvudmaskinrum övre däck uppmättes högsta dB(A) nivå mellan turbinerna på 

huvudmaskin 2 och 3 i mätpunkt nr 8. Vid frekvensen 1000 Hz mättes högsta värdet. 

Tabell 22 Frekvensanalys fartyg 2 mätpunkt 8 huvudmaskinrum övre däck 

                   

Frekvensband (Hz) 32 63 125 250 500 1KH 2KH 4KH 8KH 

Totalbuller 103 97 97 101 105 103 99 99 92 

Korrektion C-filter -4 -1 0 0 0 0 0 -1 -3 

Korrigerat C värde 99 96 97 101 105 103 99 98 89 

Korrektion A-filter -39 -26 -16 -9 -3 0 1 1 -1 

Korrigerat A värde 64 71 81 92 102 103 100 100 91 

 

I tabell 23 nedan genomfördes en frekvensanalys vid mätpunkt 2 i pumprummet. Vid 

mätpunkt nr 2 som är placerad för om förliga luftkonditionerings-aggregatet till inredningen. 

Högsta värdet uppmättes vid 2000 Hz för dB(A).  

Tabell 23 Frekvensanalys fartyg 2 mätpunkt 2 pumprum 

                   

Frekvensband (Hz) 32 63 125 250 500 1KH 2KH 4KH 8KH 

Totalbuller 89 89 95 85 87 86 87 77 68 

Korrektion C-filter -4 -1 0 0 0 0 0 -1 -3 

Korrigerat C värde 85 88 95 85 87 86 87 76 65 

Korrektion A-filter -39 -26 -16 -9 -3 0 1 1 -1 

Korrigerat A värde 50 73 79 76 84 86 88 78 67 
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I tabell 24 vid mätpunkt nr 4 i separatorrum uppmättes högsta dB(A). Vid frekvensen 500 och 

1000 Hz gavs högsta mätvärde för dB(A). Mätpunkt nr 4 är vid utsugsfläkten för 

separatorrummet samt för om separatorer för bränslet ombord. 

Tabell 24 Frekvensanalys fartyg 2 mätpunkt 4 separatorrum 

                   

Frekvensband (Hz) 32 63 125 250 500 1KH 2KH 4KH 8KH 

Totalbuller 84 81 90 95 93 90 88 81 75 

Korrektion C-filter -4 -1 0 0 0 0 0 -1 -3 

Korrigerat C värde 80 80 90 95 93 90 88 80 72 

Korrektion A-filter -39 -26 -16 -9 -3 0 1 1 -1 

Korrigerat A värde 45 55 74 86 90 90 89 82 74 

3.4 Kontroll av isolering 

Fartygens isolering kontrollerades visuellt i de utrymmen där bullermätning utfördes. I vissa 

utrymmen har isolering bytts ut i begränsade områden antingen pga. underhåll som lett till att 

den gamla isoleringen varit tvungen att tas bort eller för att den har blivit oljeindränkt. 
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4 Diskussion 

4.1 Jämförelse mellan uppmätta ljudnivåer och högsta tillåtna ljudnivåer enligt 

Transportstyrelsen    

Enligt tabellen i TSFS 2009:119 bilaga 2 får högsta mätvärde i kontrollrum ej överstiga 70 

dB(A), fartyg 1 bullermättes till 58 dB(A) vilket presenteras i tabell 3 i resultatkapitlet och 

ligger under högsta tillåtna mätvärde. Även fartyg 2 ligger under högsta tillåtna mätvärde i 

kontrollrummet enligt tabell 4 och mättes till 57dB(A). 

I verkstad ombord får högsta tillåtna ljudnivå vara 75 dB(A) enligt tabellen i TSFS 2009:119 

bilaga 2, Ombord på fartyg 1 och 2 låg bullernivån under högsta tillåtna, fartyg 1, 65 dB(A) och 

fartyg 2, 65 dB(A) presenterat i tabell 3 respektive tabell 4. 

 

4.2 Skillnader i mätresultat mellan den nya och äldre mätningen 

De mätresultat som skiljer sig åt nämnvärt mellan mätning 2009 och 2017 är utrymmet 

babords vacuum unit, 2009 uppmättes 87 dB(A) och vid 2017 uppmättes 76 dB(A) på både 

fartyg 1 och 2. I kompressorrummet mättes år 2009 95 dB(A) och år 2017 uppmättes 86 

dB(A) på fartyg 1 och 91 dB(A) på fartyg 2. 

Att dessa mätningar skiljer sig åt kan bero på att nya rutiner har införts på hur fläktar körs 

vintertid i dessa utrymmen. Under den nya mätningen 2017 så var tillufts och utsugs fläktar 

stoppade i utrymmet babords vacuum unit medan i kompressorrummet gick tillufts fläkten på 

låg fart. Under mätningen 2009 är det mest troligt att fläktarna i utrymmet babords vacuum 

unit var igång samt att fläkten i kompressorrummet gick på hög fart. 

4.3 Likheter i mätresultat mellan den nya och äldre mätningen 

I sin helhet skiljer sig inte mätresultaten åt mellan 2017 och 2009. Hur kommer detta sig? 

Detta kan bero på att underhållsrutiner av maskineri, pumpar fläktar elmotorer sköts på ett bra 

sätt, fartygen håller hög underhållsstandard trots sina år. När reservdelar byts används 

originaldelar. Isolering i fartyget verkar inte påverkas av ålder eller vibrationer nämnvärt, i de 
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utrymmen där isolering varit tvunget att tas bort på grund av underhållsarbete har det antingen 

återställts eller ersatts med ny. 

4.4 Mätresultat mellan systerfartygen 

På det stora hela är skillnaderna på mätningarna minimala mellan fartygen. Fartygen är 

systerfartyg och i stort sett helt identiska. Om man tittar till gångtider på maskineri hålls dessa 

jämna mellan fartygen då rederiet låter alternera turlistan emellan fartygen och på så sätt får 

lika driftstider. Så slitaget på fartygen är likvärdigt vilket förmodligen leder till så pass jämna 

mätvärden samt att lika underhållsrutiner appliceras på båda fartygen. 

4.5 Frekvensanalyser jämförelse mellan fartygen 

Frekvensanalyser har gjorts i de utrymmen där bullernivån överskridit 85 dB(A). 

Vid mätning av dB(A) på båda fartygen överskreds 85 dB(A) i samma utrymmen på fartygen. 

Vid alla frekvensanalyser som gjordes, totalt 20 har högsta dB(A) värden legat i området mellan 

500-2000Hz. I tabellerna i resultatkapitlet kan man utläsa ett likvärdigt resultat mellan fartygen. 

Detta borde vara det normala resultatet eftersom samma maskinkomponenter finns installerade 

på respektive fartyg och genererar buller vid samma frekvenser. 

4.6 Förbättrade undersökningsinstrument 

Mätningarna har följt internationell standard ISO 2923:1996(E), med en kalibrerad 

decibelmätare, denna mätare är av äldre modell, givetvis finns nyare instrument att tillgå men 

i undersökningen har det inte varit ekonomiskt försvarbart att införskaffa en ny 

ljudnivåmätare. 

4.7 Osäkerhetsfaktorer 

I den gamla mätningen ifrån 2009 finns inte vindhastighet samt våghöjd dokumenterade vilket 

skulle kunna påverka jämförelsen av mätningarna. Dock så finns rekommendationer i 

standarden ISO 2923:1996(E), vid en bullermätning får våghöjden vara max 1m och 

vindhastigheten max 4 på Beaufort skalan vilket motsvarar 5,5–7,9 m/s. 
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4.8 Förslag till fortsatt forskning 

Då undersökningen avgränsades till att enbart mäta i maskinrummen samt utrymmen för 

proviantering på däck 1 och 2 kan en idé vara att fortsätta mäta i 

besättnings/passagerarutrymmen för att få en helhetsbild av fartyget om något har ändrats 

genom tiden. 

Då fartygen inom en snar framtid kommer att matas med landström när de ligger till kaj 

längre än 2 timmar kan det vara intressant att se hur detta kommer att påverka bullernivån i 

maskinutrymmena. Skillnaden borde vara påtaglig främst i hjälpmaskinrummet då 

dieselgeneratorerna kommer att vara stoppade. Även bullernivåer för boende i närhet av 

hamnområdet borde påverkas positivt vid landströmsmatning. Detta skulle vara intressant att 

följa upp. 
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