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I

Sammanfattning

Denna studie grundar sig i en okunskap gällande maskinrums design och layout. Frågan vi

ställde oss var hur ett fartygs maskinrum kom till från idé till ritning och slutligen beställning.

Syftet med arbetet är att ge läsaren grundläggande kunskaper gällande maskinrums design,

layout samt ergonomiska aspekter då detta är relevant gällande säkerhet och avhjälpande

kring det dagliga arbetet ombord på ett fartyg. Vi kommer även ta upp information som rör

regelverk så som (SOLAS, Sjöfartsverket och arbetsmiljöverket),

riktlinjer (IMO) standarder (ISO).

Genom att kontakta de parter som är inblandade i ett nykonstruerande av ett fartyg och dess

maskinrum kommer vi utgå ifrån deras tillvägagångssätt och erfarenheter. Vi kommer studera

vägen från beställning och planering till konstruering. Vi kommer med hjälp av intervjuer

med berörda parter skaffa oss en uppfattning om tillvägagångssättet vid planering av

maskinrums designen och även jämföra resultatet beroende på rederiets storlek och resurser.

Undersökningen resulterade i ett bra underlag för hur ett fartygs maskinrums konstruktion tar

form och vilka aspekter som det tas hänsyn till, dock upptäckte vi att reglerna gällande

maskinrummets utformning var mycket vaga och sågs mest som rekommendationer. För

kontrollrummet fanns det däremot en del punkter att ta hänsyn till. Vi anser att det skulle

underlätta med ett mer utförligt regelverk som rör maskinrummets utformning.

Nyckelord: Maskinrums design; layout; riktlinjer; regelverk
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ABSTRACT

This report is founded in lack of knowledge concerning the design and layout procedure

during a new engine room construction.

The prime question is how the engine room takes its form from idea to construction and what

happens in between. We want to give the reader a better understanding in how the work is

done and why it is designed the way it is concerning layout, ergonomics and safety. During

this report we will enhance the knowledge concerning regulations and rules that are of great

substance such as SOLAS, Swedish Sjöfartsverket and IMO.

By contacting the parties involved in the process in newly designing a vessel and its engine

room, we will assume their approaches and experiences. We will study the work progress

from planning to construction of a vessels machinery spaces. We will with the help of

interviews with interested parties get an idea of the approach and also compare the finished

product a bit depending on company size and resources.

The investigation resulted in a good basis for how a ship engine room design takes shape and

which aspects are taken into account, however, we found that the existing rules concerning

engine room layout was very vague and was seen as the most recommendations. For the

control room, there were however some points to consider. We believe that it would facilitate

a more comprehensive legal framework relating to engine room design.

Keywords: Engine room design; layout; guidelines; rules; regulations
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Ordlista:

SOLAS, International Convention for the Safety of Life at Sea

IMO, Internationella sjöfartsorganisationen

Makers List, Specificerad utrustnings lista

Lux, mängden infallande ljus på en yta.

Allmänbelysning, medelvärdet av belysningsstyrkan i rummet, mätt 85 cm över golvet om

inte annan anges, i jämt fördelade mätpunkter, både under och mellan armaturerna.

Platsbelysning, det infallande ljuset på arbetsområdet (arbetsytan)

Exponeringsvärden, ett värde vars maximala tid tillåten att vistas i

Gränsvärden, ett värde som är satt till det maximala tillåtna

Helkroppsvibrationer, mekaniska svängningar/skakningar som överförs till kroppen

Hand- och armvibrationer, är en vibrationsskada som kan uppstå i fingrar, händer och armar

vid arbete med verktyg

Insatsvärden, anger det maximala värdet innan arbetsgivaren behöver gå in och göra en

insats om värdet överskrids

Intim zon, ett privat område som personen ifråga kan vistas i
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Disposition

Kapitel 1, Introduktion

Bakgrunden i detta arbete grundar sig i en okunskap vad beträffar designen och layouten av

ett maskinrum. Varför ser det ut som det gör och hur mycket skiljer det sig mellan olika

fartygstyper. Vi vet att arbetsmiljön bara har blivit bättre i fartygens maskinrum men vad är

det som styr detta, är det lagar och paragrafer eller byggs det efter erfarenheter på redan

beprövade layouter.

Kapitel 2, Bakgrund/Historia

Under 1900-talet har enorma framsteg skett i fartygsbranschen vilket har påverkat

världshandeln enormt. En av de största förändringarna är fartygens framdrivnings sätt och

användandet av förbrännings motorer och turbiner. Vad har då hänt under den här perioden

vad gäller utformningen och arbetsmiljön för arbetet i maskinrummet? Har det skett några

betydande förändringar under utvecklingens gång? Vad är det egentligen som avgör hur ett

maskinrum kommer att se ut i ett nybyggt fartyg?

Kapitel 3, Metod

I denna del av arbetet beskriver vi vilken typ av metod vi använt oss av i arbetet med för att få

fram relevant information till vårt arbete. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och

hermeneutik, detta för att vi har använt oss av intervjuer med ett antal svenska rederier samt

ett konstruktions och design företag. Dessa intervjuer resulterar i den kvalitativa ansatsen med

en subjektiv syn eftersom det handlar om olika personers erfarenheter och reflektioner.
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Kapitel 4, Från ide till beställning

Efter att redaren beslutat att ett nytt fartyg ska beställas börjar en lång process med att göra en

”Makers List”. Detta är en lista på all utrustning redaren vill ha ombord och detta görs i vissa

fall av rederiet själva eller med hjälp av något fartygs design företag, ofta beroende på hur

mycket resurser rederiet har. Vissa stora rederier kan ha en egen designgrupp och sköter då all

planering själva.

Kapitel 5, Arbetsmiljö

Här har vi sammanställt de regler som finns för svenska fartyg det vill säga det regler som

kommer från sjöfartsverket. Dessa regler har sin grund ifrån arbetsmiljöverket och gäller

främst arbetsmiljön så som belysning och buller.

Kapitel 6, Kontrollrummet

Eftersom det är lättare att designa kontrollrummet på grund av att utrustningen kan placeras

ganska fritt har vi valt att undersöka hur en bra layout av kontrollrum ser ut. Kontrollrums

layouten vi har studerat grundar sig på ISO standarden Ergonomic Design Centres Part 3

Control room layout.

Kapitel 7, Diskussion

Här presenterar vi våra resultat efter sammanställningen av vår undersökning och diskuterar

resultatet. Reflektioner över tillvägagångssättet under design fasen samt de regelverk som

följs vid konstruktion av maskinrummet.
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Kapitel 8, Tema intervjuer

Sammanställning av de telefonintervjuer vi gjort med valda svenska företag. Dessa intervjuer

har inte gjorts med frågeformulär utan mer som en diskussion med syfte att se olika

tillvägagångssätt vid konstruering av maskinrum. Svaren vi fått har bestått till största del av

personers egna erfarenheter och tolkningar över tillvägagångssättet.

Kapitel 9, Källor

Här har vi samlat alla referenser vi använt oss av i det här arbetet, indelat i Tryckta källor,

Internet källor, Tabell förteckning samt figur förteckning.
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1. Introduktion

Syftet med detta ämnes val är okunskapen och nyfikenheten om hur arbetsplatsen i maskinrummet

tar form vid nybyggnation. Eftersom det kan ses som en något ovanlig arbetsplats med känslig och

dyr utrustning samt en arbetsplats där det arbetas långa perioder och där personalen praktiskt taget

lever på arbetsplatsen tänkte vi att det kräver stor eftertanke och planering för att detta ska fungera

i praktiken.

Vad vi förstod, utifrån den information vi samlat in, är de regler gällande ergonomi och

arbetsmiljö få och de anses ofta enbart fungera som riktlinjer. Vad är det då som styr hur

arbetsplatsen tar form och blir praktiskt arbetarvänlig och säker? Hur mycket vikt lägger redaren

på att göra maskinrummet till en bra och säker arbetsplats? Tas personaspekter in i designen eller

är det bara teknisk utrustning som det tas hänsyn till? Är detta en fråga om hur stort rederiet är och

hur mycket resurser de är villiga att lägga på detta? Är detta något som blivit aktuellt på senare tid

dvs. har det varit sämre och blir bättre eller åt vilket hålla lutar trenderna?

Eftersom många av de olyckorna till sjöss och specifikt i maskinmiljön är halkskador, fallskador

och hörselskador1 undrar vi om detta skulle kunna undvikas med en bättre maskinrums layout.

Genom att studera tidigare arbeten inom detta område samt genomföra intervjuer med berörda

parter vid byggnad av fartygsmaskinrum kommer vi skapa oss en uppfattning om hur detta arbete

utförs. Vid studier av sjöfartsverkets författningssamling framgår det tydligt vilka krav som gäller

för arbetsmiljön (2005:23). Sjöfartsverket hänvisar där också till arbetsmiljöverket där tydliga

gränsvärden och rekommendationer finns på arbetsmiljön, dock inga som beskriver utformningen

och layouten i ett maskinrum. Tas det ingen hänsyn till hur lätt eller svårt arbetat det blir i

maskinrummet beroende på dess design/utformning? Vad finns det för möjligheter att ändra på

maskinrummets layout gällande exempelvis kontrollrum och verkstad.

Med förståelse över hur svårt det är att ha något regelverk över layouten i maskinrummet,

eftersom viss utrustning måste placeras på ett visst sätt. Detta gör varje maskinrum unikt och

layouten skiljer sig mellan alla fartyg. Vi har studerat ett nyligen färdigställt arbete från Chalmers:

Engine Control Rooms – Human Factors. I detta arbete beskrivs kontrollrummets utformning och

bygger på fältstudier från 7 olika fartyg. Arbetet beskriver kontrollrummets layout och placeringen

1 Arbetsrelaterade olyckor till sjöss
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av nödvändig information vid arbeten det vill säga hur lätta arbetat kontrollrummen är, samt

mätningar av bland annat belysning och buller.

1.1 Syfte

Detta arbete kommer att resultera i en bättre förståelse vad gäller maskinrummets form och layout,

varför maskinrummet ser ut som det gör och varför. Den primära frågan är hur det går till vid

utarbetandet av maskinrumsdesignen, denna information kommer grunda sig på intervjuer med

berörda personer och deras erfarenhet. Vi kommer också att studera vilka regelverk och standarder

som måste följas i ett svenskflaggat fartygsmaskinrum.

1.2 Problemformulering

Vi vill ta reda på hur svenska rederier går tillväga vid nybyggnation av fartyg för att få ett så bra

maskinrum som möjligt, samt vilka regler och standarder som följs.
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2

2. Bakgrund/Historia

Så tidigt som under 1800-talet gjorde maskinrummet och maskinisterna sig bekanta med

världshaven för att göra sjöhandeln snabbare och effektivare. De första fartygen med maskinrum

påminner ganska mycket om dagens maskinrum vad vi kan utläsa ur gamla bilder och dokument.

Dock måste skillnaderna mellan dåtid och nutid varit enormt stora eftersom rekommendationerna

kring arbetsmiljön, layout, belysning, nödutgångar och luftkvalité inte fanns och blev inte aktuellt

på många år. Arbetsmiljön måste ha varit mycket påfrestande med svag belysning, hög olycksrisk

och hårt arbete. De skulle krävas många förlisningar och olyckor innan något regelverk blev

aktuellt. Först efter att Titanic sjönk 1914 kom det första internationella regelverket SOLAS

(International Convention for the Safety of Life at Sea). Den första versionen av SOLAS innehöll

främst regler beträffande antalet livbåtar i förhållande till besättning och passagerare. Sedan dess

har reglerna uppdaterats ett flertal gånger och innefattar numera till exempel fartygskonstruktion,

stabilitet, maskineri och elektricitet. Denna utveckling har varit till stor nytta för sjöfolket, dess

säkerhet och arbetsmiljö.

Hur har det då varit under de senaste decennierna, fortsätter arbetsmiljön att förbättras i samma

takt som tekniken eller handlar det mer och mer om ekonomi och de billigaste lösningarna.

Kanske har den nya tekniken hindrat utvecklingen av arbetsmiljö och ergonomi.
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3. Metod

För att komma fram till vilken metod vi skulle använda oss av fick vi studera de olika synsätten

och utifrån det komma fram till vilken som passade oss bäst.

Det finns tre olika skillnader på hur ett arbete ska utformas. Den första skillnaden berör

mätresultatets precision. En kvalitativ ansats ger ett mätresultat som är förhållandevis grovt och

oprecist medan den kvantitativa ansatsen ger ett precist utslag, skillnaden är således resultatets

skalnivå.

Den andra skillnaden är beroende av vilken ståndpunkt man väljer att ha om undersökningen

kommer att vara objektivt eller subjektivt, den kvalitativa behandlar subjektiva skattningar medan

den kvantitativa behandlingen är objektiv och därmed oberoende av subjektiva erfarenheter.

Det tredje sättet är positivism eller icke-positivism. Det positivistiska synsättet grundar sig i en

naturvetenskaplig tradition och har fysiken som förebild där kunskapen man söker är verklig och

kan uppfattas av våra sinnen eller räknas och byggs på iakttagelser som är logiskt prövbara det vill

säga den använder sig inte av känslor eller egna spekulationer. Detta synsätt har fått sin grund från

1800-talet där Auguste Comte menade att det gick att generera kunskap som var positiv och

utvecklande för mänskligheten.

Icke-positivism eller Hermeneutik kan sägas vara positivismens raka motsatts där det

vetenskapliga synsättet istället är en tolkningsfråga och där man studerar sitt resultat. Detta har sin

början under 1600-talet där det var en metod för att tolka bibel texter vilket sedan utvecklades till

att bli ett forskningssätt inom human-, kultur-, och samhällsvetenskapen.

Dessa två synsätt kan ses lättare i en tabell 3.1.
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Positivism Bygga upp en teoretisk

superstruktur i form och av

heltäckande lagbundenheter

Forskningens syfte och den

sökta kunskapens karaktär

Hermeneutik Förståelse av mänsklig vara

Positivism Observerbara, mätbara företeelser i

den fysiska materiella

verkligheten; oftast företrätt inom

naturvetenskaperna

Forskningsobjekt

Hermeneutik Människors upplevelser och

erfarenheter förmedlade genom

språk och livsyttringar; oftast

företrätt inom kultur- och

humanvetenskap

Positivism Logiskt, analytiskt och objektivt;

forskare står i en yttre relation till

forskningsobjektet

Forskarens förhållningssätt

Hermeneutik Inlevelse, värdering och

subjektivitet; forskaren står i en

inre relation med forsknings

objektet, forskaren är en del av

samma verklighet som studeras

Positivism Hypotetiskt deduktiv; empirisk

prövning av hypoteser

Metodologi

Hermeneutik Förståelse tolkning

Tabell 3.12

Enligt de här beskrivningarna resulterade vårt arbete i att bli ett kvalitativt, subjektivt,

Hermeneutiskt arbete då vår undersökning och resultat grundar sig i tema intervjuer och den

intervjuade partens erfarenheter inom detta fördjupnings området. Arbetet kommer resultera i få

eller inga mätbara resultat utan mer av erfarenheter och spekulationer.

Vi använder oss av en så kallad kvalitativ intervju när vi införskaffar oss information. Detta är

främst för att upp lägget på intervjuer har som mål att upptäck ännu icke kända företeelser.

Intervjuerna har även varit av en vägledd natur, det vill säga det har varit mer en konversation.

2 Forskningsmetodikens grunder Runa Patel, Bo Davidson
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Detta för att frågor av specifik natur är svårt att frambringa. Hade vi istället haft en frågeställning

som resulterade i ett fast resultat och med ett större antal intervjuer med fasta frågor eller enkäter

hade arbetet svarat i form av en kvantitativ positivistisk metod med kvantitativa intervjuer.

3.1 Intervju guide

Intervjuerna vi använt oss av för att införskaffa kunskap i detta arbete har grundat sig i tema

intervjuer dvs. inga precisa frågor utan mer som en diskussion. Frågorna vi använt oss av har varit

allmänna i syfte att ge oss en uppfattnings om tillvägagångssättet vid framtagningen av ett nytt

fartyg och dess maskinrum. Vi har bett de berörda parterna beskriva deras arbetsgång när de

planerar ett nybygge, vi har sedan antecknat och gett följdfrågor för att få en korrekt bild av

arbetsgången. Följande frågor har använts som riktlinjer i vår diskussions intervjuer.

 Hur går ni tillväga när ni planerar att bygga ett nytt fartyg?

 Vilka regelverk och standarder använder ni er av?

 Har ni utvecklat designen själva eller har ni tagit hjälp av något designföretag?

 Har ni använt er av personalens synpunkter och önskemål för att få ett så bra resultat som

möjligt?

 Har ni utvärderat det färdiga resultatet genom någon sorts feedback från de som arbetar i

maskinrummet efter färdigställandet?
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4. Från idé till Beställning

Detta är ett resultat av våra genomföra intervjuer med svenska rederier och designföretag. De svar

vi fått har vi återspeglat i form av denna löptext som beskriver rederiets tillvägagångssätt vid

planering till konstruktion av ett maskinrum3.

När ett rederi är i behov av att utöka dess fartygs flotta börjar detta med en idé om i detta exempel

en ny serie fartyg, det vill säga ingen fartygskonstruktion som redan finns.

Rederi kontoret och de inblandade i nybygget bestämmer sig för vilken klass fartyget skall klassas

i, ofta används samma klassnings sällskap som andra båtar i flottan redan tillhör detta är främst för

enkelhetens skull. Nästa viktiga utgångspunkt är vilken flagg redaren planerar att ha på sitt fartyg

det vill säga vilket lands regelverk är det som skall följas t.ex. svenska sjöfartygsverket.

Fartygets design grundar sig främst i hur stor båten ska bli alltså hur stor lastlåda som kommer

vara aktuell. Detta är i sin tur en övervägning över vart fartyget skall operera samt eventuella

framtida förändringar. Det är viktigt att fartyget blir mångsidigt och har hög potential i många

fartygsområden. När storlek och operations område är planerat går frågan över till eventuellt

charter företag eller last ägare om vad de har för krav eller egenskaper gentemot sina kunder t.ex.

om fartyget ska vara snabbgående eller om specifika krav på utsläpp finns. Dessa krav använd då i

planeringen över storlek och omfattningen av utrustningen det vill säga exempelvis maskin styrka

på huvudmaskin. De fartområden som är aktuella ger då vilken typ av huvudmaskin som är

lämpligast om det ska vara 4 takts eller 2 takts. Andra viktiga egenskaper på utrustningen kan vara

dimensionering av länsvatten separator, färskvatten generatorn samt storlek på diesel generatorer.

När denna mera allmänna specifikation är klar börjar arbetet med en ”Makers List”. Detta är en

lista som mer i detalj specificerar vilken utrustning som skall finnas ombord och vilka tillverkare

och modeller som accepteras av redaren, vissa delar kan det behövas alternativ till beroende på

tillgänglighet och pris från tillverkaren. Ofta är ett designföretag tidigt med och hjälper till och ger

feedback då de besitter stor kunskap om dels klassens regler och utrustnings uppgifter. Redaren

och designföretaget tar då fram en ”Makers List” tillsammans. Denna lista skall vara så specifik

det är möjlig att få, är det några delar som det inte ställs några krav på kan slutresultatet bli mycket

3 Sammanställning av Temaintervjuer kapitel 9



- 8 -

osäkert. Designföretagen är specialiserade på att rita och planera fartyget dels med hållfasthets och

stabilitets beräkningar samt utplacerandet av utrustningen ombord. De arbetar ofta med direkt

kontakt med tillverkarna av de olika maskindelarna, så de vet hur de måste installeras samt vilken

sidoutrustning som krävs för att de ska fungera. Detta planerande mellan rederi och designföretag

är en lång process innan ett tillfredställande resultat kan presenteras. Efter att parterna hittat en

fungerande lösning skickas förslaget in till klassningssällskapet för godkännande. Eftersom

designföretaget är väl insatt i klassens regler är detta oftast inga problem. Dock är regelverken för

maskinrummen mycket små och innefattar främst regler gällande exempelvis belysning, lejdar

lutning och buller. Eftersom maskinrummet ses lite som ett ”onödigt ont” ett utrymme som skäl

plats från lastrummet vill redaren ha ett så litet maskinrum som möjligt, det är trots allt med

lastrummet som redaren får sin inkomst. Det är då upp till designföretaget att dimensionera

maskinrummet i alla sina avseenden så som utrymmen och att det ska bli lätt arbetat samt att

reservdelar ska kunna transporteras på ett lätt och betryggande sätt genom utrymmet. När det nya

fartygsritningarna är klara börjar arbetet med att få in offerter från olika varv eller komma överens

om de sista detaljerna med redan bokat varv.
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5. Arbetsmiljö

Vi anser att det är viktigt att ta upp information och förtydligande inom de relevanta områdena

gällande arbetsmiljön ombord på dagens fartyg. För att förstå de regler som gäller i ett maskinrum

har vi sammanställt de svenska reglerna på ett överskådligt sätt. De flesta av våra svenska regler är

mer eller mindre direkt kopierade från IMO. Följande områden kommer att tas upp:

 Belysning

 Buller

 Temperatur

 Damm

 Vibrationer

Sedan 21 juli 2003 gäller Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen för fartygsarbete. Före

detta datum var arbetsmiljön ombord i fartyg reglerad i fartygssäkerhetslagen och i

fartygssäkerhetsförordningen.

5.1 Belysning

Grundkraven för belysning gällande maskinrum är att arbetsplatsen skall så långt som möjligt

utformas så att tillfredsställande dagsljus uppträder, om detta inte är möjligt skall området utrustas

med artificiell belysning till ett minimikrav enligt tabell 5.1.1. Detta minimikrav är baserat på

arbetstagarnas säkerhet och hälsa, samt att fartygets framfart ej äventyras.

Ljusstyrkan vid relevanta områden skall minst uppgå till följande värden.
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Plats ombord Allmänbelysning Lux Platsbelysning Lux

Maskinrum, alla

förekommande

300 -

Maskinkontrollrum 300 500-750

Förråd 100 -

Tabell 5.1.14 Gränsvärden belysning

IMO rekommendationer grundar sig på att arbetsplatsen, maskinrummet i detta fall skall ha en

tillträcklig belysning så pass att det är möjligt att undvika att arbetspersonalens hälsa samt

arbetsförmåga ej äventyras. Dom poängterar även att minsta möjliga ljusstyrka skall med hjälp av

lokala bestämmelser sättas av rederiet, skulle det vara ett svensk flaggat fartyg gäller svenska

arbetsmiljöverket.

IMOs riktlinjer hänvisar även till en standard RP-12 ifrån Illuminating Engineering Society of

North America5. Ljusstyrkan vid relevanta områden skall minst uppgå till följande värden. Se

tabell 5.1.2

Plats ombord LUX Plats ombord LUX

Pannrummet 220 Axelgång 110

ECR, allmän 220-320 Styrmaskin 220

Maskinrum 220 Verkstad, allmän 320

Generatorrum 220 Verkstad, plats 540

Fläktrum 110 Förråd 54

Huvudmaskinrum 110 Kontor, allmän 220

Pumprum 110 Kontor, plats 540

Tabell 5.1.2 Gränsvärden belysning

Som vi ser skiljer det något enligt tabellerna, speciellt då arbetsmiljöverket inte har en lika utförlig

tabell som standarden RP-12. Sjöfartsverket har dock ett allmänt högre krav på bra belysning i

gällande maskinrummet, det ser vi som positivt.

4 Sjöfartsverkets författningssamling 2005:23 kap. 3

5 RP-12 - Illuminating Engineering Society of North America
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5.2 Buller

Svenska Sjöfartsverket har satt olika gränsvärden som grundar sig på högsta tillåtna ljudnivå och

buller som kan utgöra påtagliga hörselskaderisker eller andra risker6. Se tabell 5.2.2. Följande

exponeringsvärden från tabell 5.2.1 (gränsvärde och övre insatsvärde) för buller med avseende på

hörselskaderisk får inte överskridas7.

Gränsvärde

Ekvivalent ljudnivå under 24 timmar (exponering till

örat med hänsyn tagen till använda hörselskydd).

80 dB(A)

Maximal ekvivalent ljudnivå under 24 timmar

exponering

utan hänsyn tagen till använda hörselskydd).

105 dB(A)

Maximal ljudnivå (med undantag för impulsljud). 120

dB(A)

Maximalt impulstoppvärde. 135 dB C

Tabell 5.2.189 Gränsvärden buller

Det är även krav på en så kallat bullerkarta vid inköp av nya fartyg, där man mäter fartygets buller

nivåer över samtliga områden så att en riskanalys kan säkerhetsställas. Ett annat krav är att

eventuella varningsskyltar är anslagna och att hörselskydd finns tillgängligt vid tillträde till

utrymmen med höga ljudnivåer. Se tabell 5.2.2 för aktuella krav gällande maskinrummet.

6 Arbetsmiljöförordningen 1977:1166 § 18

7 SJÖFS 2005:23 – Arbetsmiljö på fartyg, Kap 4

8 SJÖFS 2006:31 andra avd 13 kap 1§ (SOLAS kap II-1 Reg. 36)

9 SJÖFS 2006:37
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Arbetsutrymme dB (A) Arbetsutrymme dB (A)

Kontrollrum 70 Styrmaskinrum 85

Verkstäder och

förråd

75 Elmaskinrum 85

Bemannat

maskinrum med

kontrollrum

100 Bemannat

maskinrum utan

kontrollrum

85

Tabell 5.2.2 Gränsvärden buller

IMO sätter kraven efter maximal ljudnivå efter tabell 5.2.3. Detta är baserat på resultat A.468

(XII) november 198110, som är en riktlinje för rederier i ett allmänt utförande. A.468 (XII) är

byggd för att reducera ljudnivåer och minimera risken för hörselskador.

A.468 (XII) krav ska tillämpas vid alla nybyggen över 1600 gross ton.

Arbetsutrymme dB (A) Arbetsutrymme dB (A)

Kontrollrum 75 Styrmaskinrum 90

Verkstäder och

förråd

85 Elmaskinrum 90

Maskinrum som är

befolkat

90 Maskinrum som är

befolkat ibland

110

Tabell 5.2.3 Gränsvärden buller

Svenska Sjöfartsverkets krav är som tabellerna visar något bättre. Gällande IMOs krav skulle vi

vilja se en ny och förbättrad version som är uppdaterad till dagens krav.

10 Resolution A.468 (XII)
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5.3 Temperatur

Svenska Sjöfartsverket sätter här gränsvärden som grundar sig på det svenska arbetsmiljöverkets

föreskrifter för arbete i stark värme AFS 1997:0211. Denna ligger till grund för att minska skadlig

värmebelastning vid hårt arbete, man talar även om ett värmeindex som ligger till ett maximala

tillåtna värde som är beräknat utifrån en svensk standard *SS-EN-27243. Denna tabell 5.3.1 är

gjord utifrån arbetstyngdens grad samt den maximala tillåtna temperaturen.

Aktivitets

klass

Arbetstyngd Effektutveckling

i watt per enhet

kroppsyta

(W/m2)

Medelvärde av

effektutveckling

för aktivitets-

klassen (W/m2)

Med värme

träning

Utan värme

träning

0 Vila <65 65 33 32

1 Låg 65-129 97 30 29

2 Måttlig 130-199 165 28 26

3 Hög 200-259 230 26 23

4 Mycket hög – 260 260 25 20

Tabell 5.3.1 Gränsvärden värme

5.4 Damm

Enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer för damm, bör inte den nivå som är satt enligt tabell 5.4.1

överskridas. Gränsvärden är uträknade efter exponering under ett dygn ifrån följande formel; halt

(mg/m3) = molmassa (g/mol)/21.4 (g/mol)* 21.4g/mol är molvolymen vid 20grader och1.013bars

atm12. Det är även arbetsgivarens ansvar att vidta alla åtgärder som behövs för att förhindra att

arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Ämne Mängd (mg/m3) Ämne Mängd

11 AFS 1997:02

12 AFS 2005:17 – Hygieniska gränsvärden
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Damm, oorganiskt

inhalerbart

10 Damm, kol inkl.

kimrök totaldamm

3

Oorganiskt,

respirabelt

5 Damm, mjöl

inhalerbart damm

3

Damm och dimma,

org. Total damm

5 Damm, papper

totaldamm

2

Damm, bomull

(råbomull)

totaldamm

0.5 Damm, PVC

totaldamm

1

Damm, grafit

totaldamm

5 Damm, PVC

respirabelt damm

0.5

Damm, härdplast

totaldamm

3 Damm, trä

inhalerbart damm

2

Tabell 5.4.1 Gränsvärden damm

5.5 Vibrationer

Arbetsmiljöverkets syfte är att minska risken för ohälsa i samband med exponering av

vibrationer13. Exponerings grupper delas in i följande; helkroppsvibrationer, hand- och

armvibrationer.

Exponeringsvärden för vibrationer är indelat i två tabeller, se tabell 5.6.1. Gränsvärden samt

insatsvärden. Gränsvärdet anger högsta tillåtna gränsen för besvärande eller skadlig påverkan.

Insatsvärdet anger det maximala värdet innan arbetsgivaren behöver gå in och göra en insats om

värdet överskrids.

13 AFS 2005:15
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Insatsvärden Gränsvärden

Hand- och

armvibrationer

2.5 m/s2 Hand- och

armvibrationer

5.0m/s2

Helkroppsvibrationer 0.5m/s2 Helkroppsvibrationer 1.1m/s2

Tabell 5.6.1 Insatsvärden och gränsvärden
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6. Kontrollrummet

Eftersom kontrollrummets design är bättre reglerat än maskinrummet har vi valt att fördjupa oss i

detta.

6.1 Kontrollrum ur ett ergonomiskt perspektiv

Vi kommer använda oss av en ISO standard14 gällande utförandet av ett nytt kontrollrum. Här

kommer vi att ta upp grundprincipen för uppbyggnaden av ett kontrollrum, samt några exempel på

kontrollrums layouter.

6.2 Kontrollrums layout process

Hur går det då till att ta fram ett kontrollrum? Generellt sett kan man säga att man bygger

kontrollrummet efter kundens minimikrav, men om man skall följa ISO standarden till punkt och

pricka gäller det att man bygger upp en plan efter alla kriterier som schemat nedan visar. (Se figur

6.2.1) här har man tagit upp huvudkriterierna.

Första steget är att göra klart för sig vilken grund funktion som kontrollrummet skall ha som

inkluderar jobbfunktion, arbetarens profil, kravet på utrustningen samt överlag hur arbetaren skall

jobba.

För att man skall få ut så många ergonomiska aspekter som är möjligt ur ett ny tillverkat

kontrollrum är det viktigt att kunden och varvet i denna fråga, kommer överens om hur

kontrollrummet skall ha en operationell funktion eller funktionell funktion. Denna fråga är viktig

för att få ut den färdiga ergonomiska produkten.

Nästa steg är att bestämma sig för den funktionella layouten. Här bestämmer man sig för antalet

arbetsstationer samt hur arbetsstationerna skall utformas. Om flera personer arbetar vid

kontrollrummet som det oftast görs på fartygen skall man även bygga arbetsstationen utifrån

14 Ergonomic design of control centres – Part 3 Control room layout (ISO 11064-3:1996)
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delning av utrustningen, möjligheterna att hålla ögonkontakt och möjligheterna att föra ett direkt

samtal med personerna ifråga. Det är även viktigt att arbetsstationen och layouten skall förberedas

med tillräckligt utrymme. Dessa layouter ska också ha funktionella delar, som öga mot öga

kommunikation och möjligheten att de båda parterna skall se exempelvis en display oavsett om

man är kort eller lång. Den funktionella layouten behöver inte vara fullständigt färdig i detta

stadium utan bara en generell grund för nästa steg.

När man kommit fram till olika funktionella layouter försöker man modulera fram denna till en

operationell funktion av det hela. Det man gör är att man försöker översätta dem funktionella

layouterna till färdiga kontrollrums layouter genom att mixa funktions grupp med rummets

utrymme gällande möjligheterna att röra sig fritt samt möjligheterna till underhåll.

Nu har vi fått fram några alternativa kontrollrums layouter. Dessa skall i detta stadium bli testade

utifrån kontrollrums användare mot kravet i den operationella funktionen av kontrollrummet.

Därefter utses den bästa layouten för det färdiga kontrollrummet vars säkerhet måste uppfylla de

minimikrav som fastställs vid specifikationen.
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Figur 6.2.1 Arbetsplan

(Muntlig tillåtelse att använda bild från SIS Förlag AB tel:0855552310)
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6.3 Kontrollrums rekommendationer

När det gäller ytan som kontrollrummet skall stå i skall denna baseras utifrån det användbara

utrymmet. För att man ska få en exakt användbar yta skall denna vara baserad på en analys över

utrymmet. Det är rekommenderat att ytan bör vara minst 9 m2 till 15m2 per användare av

kontrollrummet. Det har nämligen visat sig vara uppskattat att ha det där lilla extra utrymmet för

att utföra underhåll i kontrollrummet samt möjligheten att röra sig fritt.

Gällande det vertikala utrymmet är denna satt till minst 4 m där figuren (6.3.1 a + b + c + d) visar

att det är möjligt att röra sig fritt samt att risken att bli störd av lamparmaturer eller reflektioner

ifrån dessa blir minimal på skärmar.

Utgångar, ingångar samt gångar i allmänhet säger att det är rekommenderat att ha en ingång samt

en utgång gällande säkerhetskontroll samt personalkontroll, standarden säger även att man kan

behöva nödutgångar om så är kraven utifrån. Gällande gångar i allmänhet är kravet i stora drag så

pass att man kan röra sig fritt utan att vare sig bord eller andra konstruktioner kan tänka sig så i

vägen.

Standarden talar även om att man bör ha ett fönster i kontrollrummet dels för en arbetssynpunkt,

men även ur en psykisk och fysisk aspekt. Fönstret gör dels så att man upplever en frihetskänsla

men finns även där för att utbyta kommunikation mellan berörda parter.

Figur 6.3.1 Rummets utförande
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(Muntlig tillåtelse att använda bild från SIS Förlag AB tel:0855552310)

6.4 Kontrollrums arrangemang

Efter vi har bestämt oss för hur stor yta både vertikalt samt horisontellt vi har att tillhanda ha

kommer vi in på arrangemanget av kontrollrummet.

Kontrollrummet skall vara anpassat utifrån oavsett vart den är placerad i världen under samma

arrangemang, för att undvika träningstiden att sätta sig in i ett kontrollrum. Ett exempel på detta är

att under samma rederi och samma fartygs klass ska kontrollrummen se likadana ut, så man kan

mixa personalen mellan dem.

När man fått in ventilation samt lamparmaturer i det utsedda utrymmet för kontrollrummet, bör

kontrollstationen placeras så att man kan undvika luftdrag samt reflektioner.

Vid kontrollstationen skall det finnas tillräcklig med skärmar för att visa den nödvändiga

informationen som arbetet kräver. Även tillräckligt med utrymme för dokument av olika slag bör

finnas.

När flera arbetspositioner finns vid kontrollstationen skall man ha en såkallad intim zon i området

som personen sitter i, någon vidare dokumentation finns ej över hur stor denna yta behöver vara.

Man bör även arrangera kontrollrummet efter möjligheterna att utföra underhåll på den tekniska

utrustningen samt möjligheten att plocka bort delar av utrustningen så pass att detta blir möjligt.

Utgången och ingången skall vara placerad så pass att man kan minimera risken att bli störd i

arbetet vid rörelser i dessa områden.

6.5 Kontrollrum layout tillägg mm

Kontrollrummet bör designas inför framtida krav, så pass att kontrollrummet kan stå sig hela dess

livstid. Man ska lägga vikt på dem delar som mest troligt kommer behövas uppgraderas i dess

framtid.

Om det finns monitorer eller mättavlor framför själva kontrollstationen skall dessa vara placerade

så att det är möjligt att läsa dem upprätt bakom kontrollstationen, eller genom att bara rotera stolen

om den skulle vara placerad vid sidan om kontrollstationen.

Det är även viktigt att den är placerad så att både personal ifrån 5 % till 95 % inom standard

modellen skall kunna läsa informationen. Se tabell (6.5.1) för 5 % nedre och 5 % övre standard
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storlek av människa. Utifrån formeln Hi = Hc – (D + d) He - Hc/Dc + d, kan man räkna fram den

höjd som krävs för att kravet skall upprätthållas. Se figur (6.5.1)

Hi, är den lägsta nivån som monitorerna eller mättavlorna kan bli sedda ifrån bakom

kontrollstationen.

He, är ögats position mätt ifrån golvet upp till ögats glob. Mätt ifrån den 5 % standard modellen.

Hc, är konsolens höjd.

D, är den horisontella längden mellan monitorerna eller mättavlorna till konsolens bakre ände.

Dc, är konsolens djup.

d, horisontell längd mellan konsolen och ögats glob.

Figur 6.5.1. Modell över kontrollstation med ögats synvinkel på monitorer/mättavlor

(Muntlig tillåtelse att använda bild från SIS Förlag AB tel:0855552310)
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Kroppsdel 5 % Nedre värde, (mm) 5 % Övre värde, (mm)

Längd 1390 1910

Sittande längd 740 1000

Ögats höjd sittande läge 620 880

Axelbredd 320 500

Knä höjd 405 600

Armbåge, längd 270 410

Tabell 6.5.1 Den nedre och över standard storleken på en människa

Placeringen av dessa monitorer eller mättavlor bör ej vara placerad så pass att ljuset ifrån

lamparmaturer reflekterar och stör synvinkeln av denna. Har man ett fönster i maskinrummet bör

ej heller denna sitta i samma område som dem utplacerade monitorerna eller mättavlorna. Samma

gäller även för ingångar eller utgångar som för fönster.

En annan underklass i rekommendationerna är möjligheten att röra sig fritt gällande underhåll,

rengöring och generell rörelseförmåga. Exempelvis skall det finnas en plan för hur man skall gå

för att klargöra maskinerna, utan att kollidera med andra arbetare samt onödigt springande.

Underhållsutrymme skall vara inräknat i möjligheten att röra sig fritt så pass att man inte

kolliderar med ställverk och konsoler. Det är rekommenderat att utrustning som kan tänkas kräva

underhåll är placerad minst 700 mm ovan golvnivå, det har visat sig att vara tillräckligt med höjd

för att kunna utföra underhåll tillfredsställt.
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6.6 Exempel över kontrollrums layout

Hur ska då konsolerna vara placerade för att få ut så många ergonomiska aspekter som möjligt?

Nedan kommer vi att ta upp några modeller och lösningar på placeringar, med för- och nackdelar.

Se figur (6.6.1) samt tabell (6.6.1)

Figur 6.6.1. I ordningen visat enligt tabellen nedan 1,2 och 3 ses från vänster till höger.

Egenskap Mellan användarna

Pilens riktning visar ögats riktning 1 2 3

Delning av utrustning B A C

Möjligheten att se monitorer och mättavlor A A B

Möjligheten till direkt ögonkontakt C C B

Möjligheten till direkt tal B C B

Störande ljud B A B

Möjligheten att föra ett meddelande mellan

varandra

B A C

Möjligheten till att dela dokument A A A

Bättre = A

Medel = B

Sämst = C

Tabell 6.6.1. Kontrollrums layouter, för- och nackdelar
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6.7 Analys av ISO standard

I grund och botten ser vi den här standarden som ett bra komplement vid utförandet av ett

kontrollrum ur fartygsmaskinrumsmiljö. Standarden är dock uppbyggd mer ur ett kontrollrum som

kanske kan lämpa sig mer till landbaserade miljöer och vi ser gärna att denna utvecklas något så

denna kan ge fler alternativa förslag på trånga utrymmen som kan förekomma på fartyg.

Standarden tar även upp rekommenderade ytor att tillhanda ha för rullstolsbundna personer så som

minimimått och ramper som rullstolar kan behöva, detta ser vi som irrelevant för kontrollrum i

fartygsmaskinrum då rullstolsbundna personer inte kan få arbeten på fartyg idag. Bortser man från

detta ser vi att ytor, höjder och rekommenderade mått kan tänka sig lämpas bra även för

fartygsmaskinrum.

De ytor och mått som är rekommenderade vid underhållsynpunkt ser vi som riktigt bra och bör

även sättas som krav vid nybyggda fartyg idag, dels för att många fartyg inte riktigt är

genomtänkta och skaderisken är hög vid underhåll15.

Vad vi gärna ser i framtiden är en special utformad standard för fartygsmiljöer, gällande ergonomi

och rekommendationer på minimimått både vertikalt och horisontellt, samt någon typ av byggnads

plan så att kontrollrummen blir så pass genomtänkta att arbetarna kan slippa onödiga skador och

arbeten.

Utformningen av fartygets brygga är mycket utförligt beskriven samt reglerad16 detta på grund av

stor olycksrisk och stora konsekvenser för fartyget och dess personal om någon olycka skulle ske.

Riktlinjerna som beskriver kontrollrummet17 är betydligt vagare beskrivna och själva

maskinrummet nästan obefintliga, detta ser vi som en del som är i behov av förbättring och

utveckling.

15 Arbetsrelaterade olyckor till sjöss

16 IMO MSC/circ.982

17 IMO MSC/Circ.834
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7. Diskussion

Efter att ha diskuterat och sammanställt vår undersökning kommer vi fram till några viktiga

aspekter. Att maskinrummet kan göras bättre och säkrare råder det inga tvivel om samt att detta

tills stor del handlar om resurser och engagemang. Eftersom maskinrummet konkurerar med

lastrummet volym betyder detta att maskinrummet visar tendenser att blir så litet som möjligt.

Men hur hade det blivit om det fanns ett tydligt regelverk över maskinrummets layout och

lastrummet kom i andra hand? Om detta regelverk varit genomtänkt och främst syfta till

personalens arbetsmiljö och säkerhet, skulle detta då kunna fungera samtidigt som det inte

inskränkte för mycket på lastvolymen. Vi tror inte att fler regelverk hade varit någon lösning på

problemet. Dock en utveckling av redan gällande regelverk skulle behövas. Ett regelverk som mer

beskriver exempelvis arbetsytan i form av fria ytor kring maskineriet. Detta skulle göra arbetet i

maskin mycket lättare och säkrare. Bara med större utrymmen i maskin skulle öppna

möjligheterna framför allt för mer genomtänkta lösningar och placeringar av utrustning. Även

detta skulle kunna underlätta arbetet vid installationen av traverser vilket ofta behövs för

förflyttning av tung utrustning vid service.

Vi tror att det skulle fungerat bra med ett mer utvecklat regelsystem men poängterar dock att det

finns maskinrum som redan är mycket säkra och ergonomiskt utformade. Om en uppdatering av

regelverken skulle ske, vem är det då som godkänner eller utvärderar om ett maskinrum är bra

eller exempelvis om det inte finns något alternativ vid en viss placering. Kanske skulle det finnas

lite olika alternativ som är applicerbara vid olika installationer. Eftersom viss utrustning måste stå

i närhet till någon annan apparatur exempelvis för att underlätta rördragning eller för utrustnings

specifika krav så är det svårt att ge direktiv till alla olika anordningar.

Det är samtidigt tydligt att ett regelverk över designen i ett maskinrum skulle vara nästintill

omöjligt då alla maskinrum är unika i sin design. Storleken på fartyget spelar också en betydande

roll, ett litet fartyg ger naturligt ett litet maskinrum och vise versa. Det finns många fördelar med

ett mer strukturerat regelverk över maskinrummet men även många frågor och problem som måste

lösas.

De regelverk som används i Sverige i dag är i stor utsträckning avbildat från IMO eller andra

internationella standarder och har dessa som minimikrav. De gränsvärden som finns är i vissa fall

något hårdare för svensk flaggade fartyg i jämförelse med IMO:s krav. Dessa regler är inte på

något sätt modifierade i tillräcklig utsträckning för en arbetsplats till sjöss och borde kanske
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förbättras i det avseendet. Att se maskinrummet som en industri till sjöss tycker vi inte är någon

bra liknelse, reglerna med hänsyn tagen till de klimat och arbetsbelastning som personalen utsätts

för kräver ett mer utvecklat regelsystem. Ett exempel skulle kunna vara en närhets och avstånds

standard mellan olika apparater. Denna skulle kunna beskriva en minsta eller största tillåtna väg

mellan olika delar av system samt ge tydliga utrymmes krav kring utrustningen för att underlätta

service.

I Chalmers ny producerade undersökning Engine Control Room – Human Factors beskrivs

kontrollrummets design och med hjälp av olika mätmetoder se om de följer de gränsvärden som

finns reglerade ibland annat i arbetsmiljölagen. Att göra kontrollrummet mer lätt arbetat och bättre

utformat finns det inga tvivel om, detta utrymme är dessutom enklare att designa då utrustningen

inte kräver någon speciell placering. En bra början hade varit att placera de ställverk som ofta

finns i kontrollrummet i ett särskilt rum för att slippa att utsätta personalen för stora elektriska fält.

Slavar till ställverken kunde placeras lätt åskådliggjorda på paneler i samverkan med övrig

övervaknings materiel. Även en central placering samt bra med utrymme i kontrollrummet borde

prioriteras högre då detta är den centrala punkten där planering och övervakning sker.

Vad vi har förstått av genomförda intervjuer är att de regler som finns angående gränsvärde för

exempelvis ljus, ljud och buller följs, men layouten på maskinrummet bygger enbart på

erfarenheter och redan beprövade lösningar i tidigare fartyg. Vid nybyggnation av maskinrum

finns det mycket kunskap och erfarenhet angående fungerande layout. Det tas även stor hänsyn på

hur tidigare lösningar fungerat och man använder sig ofta av feedback från andra fartyg. Denna

feedback är, beroende på till vilken grad den appliceras ett mycket bra sätt att förbättra

arbetsmiljön, dock är detta inget tvång utan till stor del en fråga om rederiets engagemang. Vi tror

att om alla rederier vid nybyggnationer tog vara på de erfarenheter som finns inom det egna

företaget och tog dessa i beaktning samt ge maskinrummet den plats som krävs skulle resultera i

en mycket säkrare och bättre arbetsmiljö.
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7.1 Uppföljning

I framtiden ser vi gärna en fortsättning av detta arbete. Ett arbete som mer inriktar sig på vilka

regler som hade förbättrat arbetsmiljön ombord, regler som visat olika placerings exempel och

utrymmes krav. Eventuellt en undersökning dels hur redaren ställt sig till reglerna och dels hur

personalen uppfattat detta, förbättring eller försämring.
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8.Tema Intervjuer

Sammanställning tema intervju A

Rederi A berättar att de har en grupp på kontoret som har till uppgift att planera nybyggnationen

av ett fartyg. Gruppen diskuterar planerade mått, vikter och sammanställer en idé. Sedan tar de

hjälp av exempelvis FKAB eller Skippskonsult för att göra en ”Makers List”. Mellan de båda

parterna planeras och diskuteras sedan fartyget medan det sakta tar form tills dess att redaren är till

belåtenhet med resultatet. Denna process kan ta lång tid beroende på redarens önskemål. De

berättar även att några i gruppen har erfarenhet från fartygs arbete, brukar vara en chief och en

skeppare som är med i planeringen.

Sammanställning tema intervju B

Rederi B berättar att de numera har en ganska stor design avdelning och skulle kunna klara av att

ta fram ett fartyg helt själva. Detta är beroende på vilken typ av fartyg det handlar om, om det är

modifiering eller nybyggnad. De berättar att de haft tidigare samarbete med bland annat Fkab,

men de kan även ha direktkontakt med varvet ifråga. Om det handlar om ett nytt varv eller om det

är en fortsättning på en serie båtar som redan finns i produktion spelar också roll. Byter man varv

skiljer sig arbetets standard åt och varven vill ju tjäna pengar så de vill ha så smidig design som

möjligt. De berättar även att de senaste fem åren har det varit varvens marknad det vill säga ordern

på fartyg har varit ganska hög så varven har inte behövt ta så stor hänsyn till beställarens

önskemål. Nu vänder det däremot och varven måste börja konkurera sinsemellan och skjuter då till

lite extra på kanske designdelen och är villiga att ge fartyget ”det lilla extra” De berättar att till

stor del utgår man från tidigare båtserier och förbättrar dem. Så all utveckling sker utifrån tidigare

erfarenheter och beprövad teknik.
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Sammanställning tema intervju C

Företag C säger att de ofta är med och planerar i samråd med rederiet i ett tidigt stadium, och

hjälper till med ”Makers List”. De är också med och gör stabilitets och kraftberäkningar för att få

ett så stabilt fartyg som möjligt. Företag C har stor erfarenhet inom maskinrums- och fartygs

design och kan då till stor del förutse hur resultatet kommer att se ut. De kan även presentera en

3D modell över det planerade fartyget om så önskas. De är också insatta i gällande regler dels från

respektive flaggstat samt de olika klassificeringssällskapen. Enligt Fkab ses maskinrummet lite

som ett ”onödigt ont” det vill säga ett utrymme som tar plats från lastrummet och därmed minskar

eventuella lastintäkter. Det är därför i många fall upp till dem att ge maskinrummet den plats och

utformning som gör arbetsplatsen lätt arbetad. Ett viktigt argument är att det krävs ett tillräckligt

stort utrymme för att reservdelar ska kunna forslas på ett lätt sätt ut och in ur maskinrummet, utan

att eventuella modifieringar ska vara nödvändiga. Några speciella trender inom designen kan de

inte se, som till exempel att välja dieselelektriskt istället för traditionellt med direkt axel för att

spara utrymme. Detta beror till stor del på bränslepriser och fartområde, då väljs den motortyp

med lägst bränslekostnad i respektive fall.

8.1 Sammanställning Tema intervjuer

Intervju resultaten visar på att snarlikt tillvägagångssätt gällande nybyggnationer av fartyg och

dess maskinrum. Samtliga rederier börjar med en vision och en önskan om hur fartyget ska se ut

och vara utrustat. När dessa idéer är klara vänder sig rederierna till ett design företag som är väl

insatta i regelverk och de bestämmelser som gäller nybyggnationer. Om inte rederiet i fråga har så

stora resurser, så att de har en egen design avdelning. Det alla rederier är överens om är att,

ekonomiskt sett är maskinrummet ett ”onödigt ont” en volym av lastlådan som inte ger någon

avkastning i form av fraktintäkter. De är dock medvetna om att maskinrummet måste göras så

säkert och arbetarvänligt som möjligt. Med hjälp av tidigare erfarenheter både från egna

byggnationer och design företagets är viljan stor att bygga ett så optimalt maskinrum som möjligt.
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