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Abstrakt  

Syftet med arbetet var att samla in mätdata för att kontrollera hur luftkvalitén ombord på ett 

svenskt RoPax fartyg var, för att sedan jämföra resultatet med regelverk från Arbetsmiljöverket 

gällande nivågränsvärden för olika ämnen och partiklar. Resultaten från studien var också tänkt 

att ge en grund för fortsatta studier i ett större projekt inbegripande liknande mätningar ombord 

på andra fartyg. 

Under två dagar ombord fartyget samlades data in med hjälp av passiva och aktiva provtagare 

för att registrera halter av sex utvalda luftburna ämnen däribland koldioxid, kolmonoxid och 

svavelväte. Halter av formaldehyder, polycykliska organiska ämnen samt partikelmängder 

storlek PM2,5 registrerades också. 

Resultaten visade att luftkvalitén generellt sett ombord är god. Halterna av de uppmätta 

luftburna ämnena låg samtliga under Arbetsmiljöverkets hygieniska nivågränsvärden och 

fartygets ventilationssystem är väl anpassat till luftmiljön ombord. Därför bör man inte känna 

sig orolig att vistas ombord.  
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Abstract  

The main purpose of this study was to measure and evaluate the air quality onboard a Swedish 

RoPax-vessel and compare these results in to the rules laid out by The Swedish Work 

Environment Authority (Arbetsmiljöverket). The results of this study is part of a larger 

research project which involves further field studies onboard other ships. 

Data was collected by using passive and active samplers to register the levels of six different 

airborne substances; carbon dioxide, carbon monoxide, sulphur dioxide, formaldehydes, 

polycyclic organic substances and particular matters (PM2,5). 

Generally, the results show that the air-quality on board is good. The levels of the measured 

airborne substances are all well below the occupational exposure limit values issued by the The 

Swedish Work Environment Authority and the ship’s ventilation system is well adapted to the 

air-environment on board. In conclusion, there is no need to feel unsafe due to the air quality 

on board.  

Keywords:   
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Förord	  

Under vår praktik på RoPax-fartyg upplevde vi att luftmiljön inte alltid var den bästa, en 

generell uppfattning ombord verkade vara att luftmiljöns kvalité inte var tillfredställande och 

därför blev vi nyfikna på möjlighet att undersöka om detta verkligen var och är fallet.  

Vi vill passa på att tacka Sarka Langer och Jana Moldanová från IVL Svenska Miljöinstitutet 

för chansen att vara med och hjälpa till i deras projekt ”God innemiljö på svenska fartyg” 

gällande luftmiljön ombord olika fartygstyper. Projektet får ekonomiskt stöd från AFA 

Försäkring, diarienummer 120063, och från IVL Svenska Miljöinstitutet 

Tack vill vi också säga till besättning ombord på fartyget för ett fantastiskt bemötande och 

tålamod då de stått ut med oss under fältstudien och till rederiet för det gett oss chansen att 

komma ut och mäta.  

Petronella & Nicolas 

Kalmar, maj 2014 

  



	  
	  

5	  

Innehållsförteckning 
1 Inledning ............................................................................................................................................ 6 
2 Syfte och mål ..................................................................................................................................... 7 
3 Etik ..................................................................................................................................................... 7 
4 Hälsoeffekter av luftföroreningar ................................................................................................... 7 
5 Metod ............................................................................................................................................... 13 

5.1 Fallstudie som forskningsmetod ................................................................................................. 13 
5.2 Fartyget som mätplats ................................................................................................................ 14 
5.3 Fallstudiens händelseförlopp ombord M/S Viking Grace .......................................................... 14 
5.4 Tekniker för datainsamling ........................................................................................................ 16 
5.5 Metod för dataanalys ................................................................................................................. 18 

6 Resultatet från mätningar ombord M/S Viking Grace ............................................................... 19 
6.1 Mätningar av koldioxid CO2 ...................................................................................................... 19 
6.2 Partiklar ..................................................................................................................................... 23 
6.3 PAH ............................................................................................................................................ 25 
6.4 Sammanställning av mätningar med passiva provtagare .......................................................... 25 
6.5 Sammanställning av mätresultaten ............................................................................................ 26 

7 Analys ............................................................................................................................................... 27 
7.1 Riktlinjer för hur mätresultaten skall tolkas .............................................................................. 27 
7.2 Analys av mätresultat ................................................................................................................. 29 

8 Diskussion ........................................................................................................................................ 35 
8.1 Resultatdiskussion ...................................................................................................................... 35 
8.2 Metoddiskussion ......................................................................................................................... 36 

9 Slutsatser från studien .................................................................................................................... 37 
10 Förslag på framtida forskning .................................................................................................... 37 
Referenser .............................................................................................................................................. 39 
Bilagor ....................................................................................................................................................... I 

1. Definitioner och förkortningar ........................................................................................................ I 
2. Mätplatser ombord M/S Viking Grace ......................................................................................... III 

 

  

 

 



	   6	  

1 Inledning	  

Ombord på RoPax-fartyg transporteras rullande gods som t.ex. lastbilar, personbilar, 

tugmasters (dragfordon för att lasta trailers) och truckar. Dessa fordons förbränningsmotorer 

tillför bensin- och dieselavgaser samt partiklar till luften i lastrummet under lastning och 

lossning av fartyget. Avgaserna som uppkommer vid förbränning av fossila bränslen tillför 

bland annat av kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2), kväveoxid (NO), kvävedioxid (NO2), ozon 

(O3), svaveldioxid (SO2), flyktiga organiska ämnen (VOC), polycykliska aromatiska kolväten 

(PAH) till luften. Enligt Järvholm & Reuterwall har det visat sig att arbetsgrupper som t.ex. 

gruvarbetare, chaufförer och tunnelarbetare utsätts för en hög exponering av NO2, vilket ofta 

används som markör för förekomst av dieselavgaser. (Järvholm & Reuterwall 2012) 

Dieselavgaserna är sedan 2012 klassificerad som cancerframkallande av Agency for Research 

on Cancer (IARC), som är underordnad Världshälsoorganisationen (WHO) (IARC 2012). 

I en studie av Kim & Lee (Kim & Lee 2010) undersöktes luftkvalitén ombord på ett större 

passagerarfartyg och ett olje-/kemikalietankfartyg, båda nybyggda (2005 respektive 2007).  

Resultatet från dessa undersökningar visade att halterna av VOCs och formaldehyder som 

uppmättes låg under de rekommenderade gränsvärdena (WHO 2005) på både 

passagerarfartyget och lastfartyget. Man fann förhöjda halter av CO och CO2 i utrymmena 

kök, maskinrum och maskinkontrollrum till följd av de förbränningskällor som finns i 

utrymmena. Generellt sett var värdena högre på fraktfartyget än passagerarfartyget, därför kan 

det vara intressant undersöka hur höga halter som fins på Viking Grace. Det är också 

intressant att studera hur hon klarar sig mot gällande svenska riktlinjer om luftkvalitén.  

Man kan anta att besättning på RoPax-fartyg exponeras för CO, CO2, NO, NO2, O3, och SO2, 

samt VOC och PAH under återkommande lastoperationer i omedelbar närhet till 

utsläppskällorna. Att därför kontrollera halterna av dessa ovan nämnda ämnen ombord 

jämföra dessa mot gällande hygieniska gränsvärdena ombord är både intressant och viktigt. 

Det är även intressant att studera nivåerna av ämnen som inte är en följdverkan av diesel som 

drivmedel eftersom många ämnen tillsammans kan ge en försämrad effekt för de som blir 

exponerade, man får en så kallad hygienisk effekt, se (Arbetsmiljöverket 2011)§7 kap stycke 

3.   
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Genom att mäta på olika platser i fartyget vill vi även undersöka eventuella tendenser till att 

någon arbetsgrupp ombord är mer exponerad än andra.

2 Syfte	  och	  mål	  

Syftet med studien är att undersöka luftmiljön ombord på ett RoPax-fartyg och jämföra 

resultatet av mätningarna med Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden AFS (2011:18)  

Studien syftar till att besvara följande frågor: 

• Vilka halter finns det av CO, CO2 NO2, NO, O3, SO2, VOC, PAH och partiklar i luften 

ombord? 

• Var på fartyget finns de högsta halterna? 

• Är nivåerna av dessa ämnen godtagbara enligt Arbetsmiljöverkets gränsvärden? 

Det övergripande målet med studien är att bidra med kunskap om halterna av gaser och 

partiklar ombord på RoPax-fartyg och uppmärksamma eventuella riskområden där personer 

utsätter sig för en högre exponering. Resultatet från studien kan även bidra med material för 

ytterligare framtida studier.  

3 Etik	  

Under planering, genomförande och avrapportering har författarna löpande reflekterat över de 

etiska aspekterna av detta arbete. I samarbete med rederiet har vi fått tillstånd att skiva ut 

fartygets identitet i rapporten.  

För att undvika att sätta någon person i en obekväm situation eller riskera påverkan på 

mätningarna genomfördes mätningarna på mätplatsen ”hytten” i en tom passagerarhytt.

4 Hälsoeffekter	  av	  luftföroreningar	  

WHOs riktlinjer (WHO 2005) behandlar främst de fyra vanligaste luftförorenande ämnena, 

O3, SO2, NO2 och partiklar. Dessa riktlinjer är inte legalt bindande och utgör inte heller någon 

global standard. Riktlinjerna kan snarare ses som en kunskapsöversikt med fakta, 
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upplysningar, riktlinjer som ger en överblick av väldens exponering som det såg ut under 

2005. 

Riktlinjerna har tagits fram genom en tvärvetenskaplig panel av experter världen över. 

Tillsammans täcker panelen upp specialistområden så som epidemiologi, toxikologi, 

luftkvalité och exponerings mätningar, utvecklare av ventilationssystem och offentliga policys 

där det slutgiltiga utskicket färdigställdes i Bonn 2005. 

I texten om ”road transports” (fordon drivan av fossila bränslen) diskuteras utsläpp av PM och 

VOC från fordon drivna av fossilbränslen och hur dessa halter redan är hårt reglerade världen 

över. I rapporten poängteras särskilt det mörkertal av främst PAH i samma diskussion då 

fordonens slitage på det underlag de framdrivs på är mycket svårt att kontrollera (WHO 

2005). Värt att notera är att man inte diskuterat hur halterna av utsläppen påverkar människan 

och miljön om de sker inomhus eller utomhus eller för den delen i ett slutet arbetsutrymme 

som t.ex. ett fartyg.  

Ozon bildas genom en oxidation av en kväveförening med hjälp av ett VOC-ämne. Finns 

dessa två byggstenar finns alltid chansen att ozon bildas. Även om båda dessa byggstenar 

finns i luften så bildas inget ozon på fartyget utan det kommer ombord med den luft som 

tagits in via ventilationssystemet. 

Om man utsätts för höga halter av VOC under en längre period öka risken för hälsoeffekter 

som följd. Dessa kan vara: 
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Korttidseffekter 

• Irritation i öga, näsa mun(hals)  

• huvudvärk 

• illamående och kräkningar 

• yrsel  

• tilltagande astma symptom  

Långtidseffekter  

• cancer  

• leverskador 

• njurskador 

• nervskador 

(Minnesota Department of Health 

2010) 

 

Tabell 1. Tabellen visar en sammanställning av de effekter på människans hälsa som exponering av 

partiklar.(WHO 2005) 

 

Intresset för utsläpp av PM och halterna av dessa i en inomhus- och utomhusatmosfär har ökat 

och därför har diskussionen kring PM fått uppta en relativt stor del av WHOs publikation Air 

quality gudielines. Även om WHOs riktlinjer och fakta främst anammar ett globalt synsätt på 

fördelningen och exponeringen av PM ger de en intressant utgångspunkt även för den mindre 

arbetsplatsen. Svårigheterna med att mäta halterna av PM beror både på deras kemiska och 

Hälsoeffekter av partikelexponering 

Korttidsexponering Långtidsexponering  

Tidig död Tidig död på grund av andning eller hjärta/kärl 

sjukdomar  

Andning och hjärta/kärl problem Kroniska andningssjukdomar som astma, COPD 

och kroniska lungförändringar 

Akut andnings och hjärta/kärl problem Kroniska förändringar fysiologiska funktioner 

Primärvårds besök på grund av andning och 

hjärta/kärl problem 

Lungcancer 

Medicinering av andning och hjärta/kärl problem Kroniskt hjärta/kärl sjukdomar 

Nedsatt fysisk ork Nedsatt reproduktions förmåga 

Frånvaro från arbete  

Frånvaro från skola  

Akuta symptom som pipig, väsande, hostig eller 

slem bildande luftrör samt infektioner 

 

Fysiologiska förändringar (t.ex. nedsatt 

lungfunktion) 
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fysiska sammansättning, flyktighet i tid och rum, samt deras inbördes förhållande till varandra 

(WHO 2005). Fler fortsatta studier ger dock utrymme för nya och bättre 

undersökningsmetoder samt ger ett ypperligt tillfälle för en större kunskapsbank inom 

området. Fyra olika hälsoeffekter som WHO talar om är cancer, förtidig död, luftvägsbesvär 

och hjärt- och kärlbesvär.  

Under 2012 konstaterade WHO: att det idag finns tillräckligt starka bevis för att dieselavgaser 

skall anses vara cancerframkallande och därigenom hälsovådligt (IARC 2012). I den 

offentliga sammanställningen från 12 juni 2012 uttrycker sig forskare i rapporten på följande 

vis: 

The scientific evidence was compelling and the Working Group’s conclusion 
was unanimous: diesel engine exhaust causes lung cancer in humans.  
 
Given the additional health impacts from diesel particulates, exposure to this 
mixture of chemicals should be reduced worldwide (IARC 2012, p.2). 

 

Delar av IARC utlåtande stödjer sig på tidigare studie publicerad 2012 där forskare kommit 

fram till att gruvarbetare i USA och Canada med anledning av exponering av dieselavgaser 

löper större risk att drabbas av lungcancer. (Debra T. Silverman, Claudine M. Samanic, Jay H. 

Lubin, Aaron E. Blair, Patricia A. Stewart, Roel Vermeulen, Joseph B. Coble, Nathaniel 

Rothman, Patricia L. Schleiff, William D. Travis, Regina G. Ziegler, Sholom Wacholder 

2012)   

Den forskning som IARC bedrivit på försöksdjur (möss och råttor) inriktade sig främst på att 

komma fram till vilken skada avgaser av diesel och bensin, spill, partiklar, oförbrända gaser 

mm har på organ och celler. Man fann t.ex. att dieselavgaser, dieselavgaspartiklar, 

dieselavgaskondensat och avgaspartiklar från dieselmotorer gav olika DNA-skador. vilket i 

sin tur medförde nedsatta motoriska funktioner, mutationer, cellförändringar, inflammation, 

oplanerade syntes eller strängbrott. Från resultat av forskningen dras slutsatserna som gjort att 

avgaser från dieselmotor numera är klassade som " cancerframkallande för människor " och 

bensin avgaser som " möjligen cancerframkallande för människor ". 

En luftkvalitetsstudie som gjordes mellan 2000-2008 i Stockholm visade man en 1,7 % ökad 

daglig dödlighet per 10µm/m3 ökning av PM2,5-10 i luften. (Meister et al. 2012). Effekten var 

klart störst om man utsattes för partiklar av varierande storlek och om man endast såg till 
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PM2,5 fann man endast en 0,9 % ökning. Studien bygger på dammpartiklar som uppstår från 

trafiken och halterna varierar med årstiden där halterna är störst på vår och höstkanterna. 

Liknande studier har gjort i USA och Spanien, vilket även de tyder på att vidare studier och 

riktlinjer för PM halter bör ses över. (Meister et al. 2012; Pope, A. C., & Dockery 2006) 

Astma är idag en vedertagen hälsoeffekt av korttidsexponering av partiklar. Både vuxna och 

barn som har diagnostiserat astma och de utan tidigare dokumenterade sjukdomsfall upplever 

luftvägsproblem om de utsätts förhöjda partikelhalter av PM2,5-10. (Johansson 2007:20) 

En studie som byggde på Stockholms hjärtepidemiologiska program (SHEEP) där 3206 

personer medverkade, fann man att de personer som var under 30 år och bott nära vägar och 

fordonstrafikerade områden löpte 50 % högre risk att drabbas av akuta hjärtinfarkter jämfört 

med de som bott på landsorter. (Selander, J. Nilsson, Bluhm, ME. Rosenlund, M. Lindqvist, 

M. Nise 2006) 

Arbetsmiljöverkets svenska regelverk angående luftföroreningarna har på sida 14 i AFS 

2011:18 valt att på ett enkelt och överskådligt sätt illustrerat olika föreningars och ämnens 

farliga egenskaper. De egenskaper som nämns är inte helt olika de som WHO lagt fram som 

de fyra vanligaste. För ämnena nämnda i den här rapporten är de klassificeringar som nämns i 

tabell 2 aktuella. 

Tabell 2. Tabellen visar ett utdrag av arbetsmiljöverkets aktuella förkortningar på ämnens 

farliga egenskaper som finns i AFS 2011:18.  

C 

Ämnet är cancerframkallande. Risk för cancer finns även vid annan exponering än via inandning. 

För vissa cancerframkallande ämnen som inte har gränsvärden gäller förbud eller tillståndskrav 

enligt föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. 

H 
Ämnet kan lätt upptas genom huden. Det föreskrivna gränsvärdet bedöms ge tillräckligt skydd 

endast under förutsättning att huden är skyddad mot exponering för ämnet ifråga. 

R  

Ämnet är reproduktionsstörande. Med reproduktionsstörande ämnen avses ämnen som kan medföra 

skadliga effekter på fortplantningsförmågan eller avkommans utveckling. Se även föreskrifterna om 

kemiska arbetsmiljörisker och om gravida och ammande arbetstagare. 
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Naftalen förekommer främst i stenkolstjära som kan innehålla 5-10% naftalen. Ämnet bildas 

även vid kraftig överhettning av organiska ämnen t.ex. acetylen, kamfer och alkohol mm. 

Nivågränsvärde Naftalen: 50 000 µg/m3. Fara H (se tabell 2.) 

Genom att komma i kontakt med naftalen utsätter man sig risken för att få följande 

hälsoeffekter: 

• Irriterande på hud och slemhinnor 

• Avfettande vid hudkontakt 

• Förgiftning vid förtäring, inandning och vid kraftig hud exponering 

• Huvudvärk, yrsel, kräkningar 

• Lungödem (kan dröja upp till 48 timmar efter exponering innan det uppkommer) 

• Vid kraftig exponering risk för hjärtstillestånd (förhöjd risk vid fysiskt arbete) 

• Risk för cyanos (låg syrehalt i blodet, blå missfärgning av läppar, hud och slemhinnor) 

• Vid långvarig exponering på hud kan blåsor uppstå. 

• Anses vara en vedertagen uppkomstkälla för hjärta och kärl sjukdomar.  

Benso(a)pyren är ett av de mest undersökta ämnena när det gäller PAH och anses vara ett av 

de farligaste i just den kategorin som människan kan utsättas för. Benso(a)pyren bildas vid 

ofullständig förbränning av organiska material. Vanliga källor är bland annat småskalig 

vedeldning, avgaser och cigarettrök. 

Benso(a)pyren Nivågränsvärde = NVG 2 µg/m3. Faror: H, C och R. (se tabell 2.) 

Det finns risk för att få följande hälsoeffekter i kontakt med Benso(a)pyren:
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• Irriterade slemhinnor 

• Kräkning 

• Leverskador 

• Njurskador 

• Cancerogent (Lung-och Hudcancer) 

• Skador på arvsmassa 

• Minskad fertilitet för kvinnor  

(U.S. department of health and human service 1995) 

5 Metod	  

5.1 Fallstudie	  som	  forskningsmetod	  
En fallstudie är en forskningsstrategi där man studerar empirisk data genom att följa en 

uppsättning procedurer som specificerats i förväg. Det är en heltäckande strategi som omfattar 

tekniker och specifika tillvägagångssätt för datainsamling och analysering av data (Yin K. 

2007). En fallstudie kan omfatta ett eller flera fall och kallas då enkel eller multipla 

fallstudier.  

För just det här arbetet tillämpas den enkla fallstudiestrategin med grund för att avslöja ett 

typiskt fall. Hur luftmiljön ser ut på en vanlig tur enligt tidtabellen som fartyget följer, vilket 

ger oss möjligheten att studera den miljö som sjömannen utsätts för dagligen (Yin K. 2007). 

För att genomföra en bra fallstudie krävs en eller flera tydliga och väl uttänkta 

frågeställningar, detta eftersom dessa lägger grunden för hur fallstudien kommer utarbetas, 

genomföras och dokumenteras. Frågorna måste ha tillräckligt empiriskt belägg så att studien 

inte faller i uppbyggnadsfasen (Yin K. 2007). 

För det här arbetet är det främst två typer av datainsamlingar som är aktuella; den direkt 

observerande som vi får genom fältstudien och besöket ombord samt den data som proverna 

ger oss efter analysering. Att dokumentera data genom fotografering bidrar till att förtydliga 
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och inge förståelse när denna skall presenteras. Surveydata är information som samlats in vid 

tidigare tillfälle, t.ex. från en inledande pilotstudie eller arkivmaterial (Yin K. 2007). 

5.2 Fartyget	  som	  mätplats	  	  

Figur 1. M/S Viking Grace, tagen från hennes översikts plan ombord. 

Mätningar skedde på M/S Viking Grace december 2013, i figur 1 kan du se hur fartyget ser ut. 

Fartyget fraktar bilar, lastbilar, trailers och passagerare där det rullande godset fördelas på två 

däck. Fartyget drivs av flytande naturgas (LNG) och marindiesel (MFO). M/S Viking Grace 

är 218,51m lång och har en bruttotonnage på 57 565ton. Framdrivningsmaskineriet består av 

fyra stycken Wärtsilä 8L 50 DF maskiner som utvecklar en total kraft på 30 400kW och en 

marschfart på 22knop. Till det finns det även två dieselgeneratorer som utvecklar 10,5 MW 

var. Viking Grace tar 2 890 passagerare och kan lasta 1275 lastmeter. (Viking Line 2013b) 

Mätningar genomfördes på följande platser: huvudmaskinrum, separatorrum, 

maskinkontrollrum, mässen, passagerarhytt, bryggan, utomhus på väderdäck samt på bildäck 

3 och 5. 

Att driva fartyget med LNG reducerar utsläppen av koldioxid med cirka 20 procent jämfört 

med traditionella förbränningsmotorer och kväveoxid med ungefär 80 procent (Vikingline 

2013a). De reducerade utsläppen medför också att utsläppet av partiklar blir minimalt vilket 

gör att fartyget klarar IMOs nya direktiv om halterna av svavelutsläpp. (IMO 2014)  

5.3 Fallstudiens	  händelseförlopp	  ombord	  M/S	  Viking	  Grace	  	  
Tabell 3 visar på ett schematiskt sätt vad som händer under de två dygn som mätningarna 

utfördes under fältstudien ombord på M/S Viking Grace. Mätningarna skedde under två tur- 

och retur resor mellan Stockholm och Åbo.  
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Tabell 3. Tabellen visar vad som skedde under fältstudien ombord på M/S Viking Grace. För 

varje mätplats anges vad som mätts, på vilket sätt och hur länge mätningen skedde.  

DAG 1       
mätplatser ämne typ av mätning tid (timmar) 

Maskinkontrollrum PM2,5 
Passiv mätning 
med teflon och 
kvarts filter. 

12 

  CO Direktvisande 
mätning 12 

  CO2, temperatur, relativa fuktigheten Passiva mätningar 12 

  O3, NO, NO2, och SO2 
Passiva mätare 
filter och metall  12 

Bildäck däck 3, midskepp SB PM2,5 
Aktiv mätning 
med teflon och 
kvarts filter 

12 

  CO Direktvisande 
mätning   

  CO2, temperatur, relativa fuktigheten passiva mätningar 12 

  PM, O3, NO, NO2, och SO2 
Passiva mätare, 
filter och metall  12 

  PM Grimm  12 

Hytt  PM2,5 
Aktiv mätning 
med teflon och 
kvarts filter 

12 

  CO Direktvisande 
mätning   

  CO2, temperatur, relativa fuktigheten  passiva mätningar 12 
    Grimm 12 

Utomhus däck 12, fören PM2,5 
Passiv mätning 
med teflon och 
kvarts filter. 

12 

  CO Direktvisande 
mätning 12 

  CO2, temperatur, relativa fuktigheten Passiva mätningar 12 

  O3, NO, NO2, och SO2 
Passiva mätare 
filter och metall  12 

  PM Grimm 12 

Mässen PM2,5 

Passiv mätning 
med teflon och 
kvarts filter, med 
Kleinfiltergrette  

12 

  CO2, temperatur, relativa fuktigheten Passiva mätningar 12 

  O3, NO, NO2, och SO2 
Passiva mätare 
filter och metall  12 

  PM Grimm 12 
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Utrusningens utseende i avseende på vilken ”typ av mätning” som användes kan studeras i 

figur 15-22, se bilaga 1. Figur 23 visar hur ett kvartsfilter som användes i alla passiva 

pumpade mätningar ser ut innan och efter användning.  

5.4 Tekniker	  för	  datainsamling	  
Mätningarna skedde med hjälp av: 

• Passiva och aktiva yrkeshygieniska mätningar av CO, NO, NO2, O3, SO2, 

formaldehyd, polycykliska organiska.  

• Direktvisande mätningar av partiklar. 

DAG 2       
mätplatser ämne typ av mätning tid (timmar) 

Huvudmaskinrum PM2,5 
Passiv mätning; 
teflon & kvarts 
filter. 

12 

  CO Direktvisande 
mätning 12 

  CO2, temperatur, relativa fuktigheten Passiva mätningar 12 

  O3, NO, NO2, och SO2 
Passiva mätare 
filter och metall  12 

  PM Grimm 12 

  PM EEPS, 125 och 
300 grader 2,5 

Separatorrum  PM2,5 
Passiv mätning; 
teflon & kvarts 
filter. 

12 

  CO Direktvisande 
mätning 12 

  CO2, temperatur, relativa fuktigheten Passiva mätningar 12 

  O3, NO, NO2, och SO2 
Passiva mätare 
filter och metall  12 

  PM Grimm 12 
  PM EEPS, 300 grader 2 

Bryggan  PM2,5 

Passiv mätning; 
teflon & kvarts 
filter, 
Kleinfiltergrette  

12 

  CO2, temperatur, relativa fuktigheten Passiva mätningar 12 

  O3, NO, NO2, och SO2 
Passiva mätare 
filter och metall  12 

Bildäck däck 5 PM Grimm 12 

  CO Direktvisande 
mätning 12 

  CO2, temperatur Passiva mätningar 12 
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• Filterprover (PM2,5). 

• Ytterligare en mätpunkt placerades utomhus för att få ut referensvärden för mätning av 

temperatur, relativa fuktigheten, CO2 koncentrationen och PM2,5.  

Temperaturen, relativa luftfuktigheten och CO2 halten mättes var femte minut med en sensor 

HOBO U12-012 data logger.  CARBOCAP® CO2 monitorer: GMW22, användes även till 

CO2 mätningen. CO koncentrationen registrerade med hjälp av passiva provtagare med 

tidsupplösningen 1 minut men hjälp av sensorn ToxiRae Pro (Gisburn, UK). 

Andra föroreningar som förekommer i gasform och som undersöktes var O3, NO, NO2, och 

SO2. Alla mättes med hjälp av IVLs passiva provtagare (IVL 2014) 

Provtagning av formaldehyd och ytterligare 14 olika C2 – C8 aldehyder genomfördes med 

hjälp av passiva provtagare med DSD-DNPH Aldehyde Diffusive Sampling Device (Supelco, 

Bellefonte, PA, USA) och för provtagning av flyktiga organiska ämnen (VOC Volatile 

Organic Compounds) användes rör innehållande Tenax adsorbentmedium (Tenaxrör, model 

N9307005, Perkin Elmer, Waltham, MA, USA). Arbetsprincipen för passiv provtagning även 

kallad diffusiv provtagning är molekylär diffusion vid konstant hastighet där partiklarna får 

passera genom filtret utan yttre påverkan på luftens strömningshastighet.  

Partiklar PM2.5 samlades på teflonfilter och på kvartsfilter med pumpad provtagning. För 

denna provtagning användes impaktorer som avskilde partiklarna med rätt storlek. Mätningen 

fick fortgå på varje mätplats i ca 12 timmar för att sedan flyttas till nästa mätplats. 

Två direktvisande instrument användes för mätning av koncentrationer av partiklar. 

Nanopartiklar mättes med en EEPS (Engine Exhaust Particle Sizer Spectrometer, TSI Inc. 

Model 3090). Med detta instrument kan antal och massa av partiklar i storleksintervallet 5.6 – 

560 nm, fördelat på 32 storleksklasser, och med en tidsupplösning på 1 minut erhållas. 

Nanopartiklarnas flyktighet mättes med en termodenuder: storleksfördelning och 

koncentration registrerades vid rumstemperatur, 125 oC och 300 oC. Vid de förhöjda 

temperaturerna frånskiljs den flyktiga/organiska andelen av partiklarna som möjliggör 

bestämning av förhållandet mellan flyktig/icke-flyktig partiklar. Partiklarna i storleksspannet 

0.3 – 20 µm fördelat på 15 storleksintervaller mättes med en optisk partikelräknare, (Grimm 

Aerosol Technik GmbH & Co) med tidsupplösning på 1 minut. Grimminstrumentet fick 
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under 12 timmar mäta partikelhalten på följande platser ombord: mässen, bildäck 3 och 5, 

maskinrum, separatorrum, utomhus däck 12, hytt 8200. 

Polycykliska organiska kolväten (PAH) samlades in genom passiva provtagningar; 

specialprovtagare bestående av polyuretanskum (PUF) för både gasformiga och 

partikelbundna PAH.  

5.5 Metod	  för	  dataanalys	  
Aldehyder analyserades med vätskekromatografi (HPLC) med UV detektorer. VOC 

analyserades med gaskromatografi/masspektrometri (GC/MS; GS 6890, MS 5973N, Agilent, 

USA) som summan av VOC i provet och som individuella ämnen identifierade med 

masspektrometer. Totalhalter av flyktiga organiska ämnen, TVOC, uttrycks i 

toluenekvivalenter enligt internationell praxis. Detta innebär att beräkningarna har gjorts som 

om alla ämnen var enbart toluen. Detta görs för att man ska få en uppfattning om 

totalkoncentrationens storlek. 

PAH-prover analyserades med avseende på 32 specificerade PAH. PUF extraherades i ett 

organiskt lösningsmedel och analyserades med GC/MS 

Partiklar i storleken PM2.5 samlades på PTFE and kvartsfilter tillsammans med en impaktor 

som separerade partiklarna igenom storlek. Partikelkoncentration med avseende på massa 

bestämdes från provtagna volymer och vikter av de partiklar som samlats upp på 

filterkassetterna. Prover från teflonfilter lämnades för elementär analys för bestämning av ett 

större antal grundämnen (både metaller och icke-metaller) med röntgenfluorescens (XRF). 

Innehåll av elementärt och organiskt kol i partiklarna analyserades i prover uppsamlade på 

kvartsfilter genom en annan extern konsult. Utöver detta mätte man även fortlöpande 

partikelhalten i storleken 0.3 – 20 µm med hjälp av Grimm Portable Dust Monitor model 

1.108 (Grimm Aerosol Technik GmbH & Co). 

Andra föroreningar som förekommer i gasform och som undersöktes var O3, NO, NO2, (NOx) 

och SO2 analyserades enligt IVLs vedertagna metoder (Ferm and Rodhe, 1997). 
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6 Resultatet	  från	  mätningar	  ombord	  M/S	  Viking	  
Grace	  	  

6.1 Mätningar	  av	  koldioxid	  CO2	  	  
Som framgår av figurerna nedan visar mätresultaten hur CO2 halten varierade beroende på 

vilket utrymme som studerades, vid vilken tid på dygnet som mätningarna skedde samt vilken 

bemanning och typ av aktivitet som ägt rum i utrymmet. CO2 halten registrerades under en 12 

timmars intervall, synlig på x-axeln och i storleksmängden ppm, y-axeln.  

CO2 utomhus däck 12 

Figur 2. Illustrerar CO2 haltens variation utomhus på däck 12 i fören. 

Mätplatsen fungerar som ett riktvärde för övriga mätplatser då detta ger ett mått på den CO2 

halten som finns i luft som tas in genom ventilationssystemet. Högsta värdet var 504ppm. 

CO2 Hytt 

Figur 3. Visar hur CO2 halten i en hytt varierade beroende på om den var bemannad eller ej.  
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CO2 halten låg mellan 500-600 ppm när personen sov i hytten (00:00-08:00) och på 400-450 

ppm när den var tom. Det högsta uppmätta värde var 944 ppm men då befann sig tre personer 

i hytten detta under montaget av utrustningen. 

CO2 Mässen 

Figur 4. Grafen visar tydliga toppar av CO2 halten.  

Nivån av CO2 steg under matrasterna när personalen intog sina måltider (12:00, 20:00, 08:00 

samt 15:00). Högsta uppmätta värdet var 683 ppm. 

CO2 Maskinkontrollrummet 

Figur 5. Grafen visar hur CO2 halten i maskinkontrollrum varierar under ett dygn. 

CO2 halten steg när det närmar sig ankomst och avgång. 18:00-22:00 och 07:00-11:00. 

Samtidigt ser även hur CO2 halterna var högre dagtid än nattetid trots att fartyget var i drift 
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dygnet runt vilket tyder på en högre bemanning dagtid. Högsta uppmätta värde var 670 ppm 

kl 19:34. 

CO2 Maskinrum däck 2 

Figur 6. CO2 halten i maskinrummet på däck 2. 

CO2 halten låg under referensvärdet på däck 12 utomhus (se fig. 2) vilket tyder på att 

utrymmet var mycket bra ventilerat. Högsta uppmätta värde var 486 ppm. 

CO2 Separatorrum 

Figur 7. Även i separatorrummet var CO2 halten låg.  

Halten låg under referensvärdet från däck 12 (se fig. 2) vilket tyder på att utrymmet var 

mycket bra ventilerat. Högsta uppmätta värdet var 468 ppm. 
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CO2 Bildäck 3 

Figur 8. I grafen ser man fyra tydliga toppar under lastning och lossning där CO2 halten på 

bildäck 3 steg kraftigt. Under det första tillfället uppmätts det högsta väder på 1301 ppm. 

Bildäck, CO och CO2  

Figur 9. Visar toppar av CO och CO2 under lastning och lossning på bildäck däck 3.  

Halterna återgick snabbt till det lägre normalvärdet efter avslutad lastning/lossning. Vilket 

tydligt visar hur aktiviteten påverkar luftkvalieten på bildäck.  
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6.2 Partiklar	  

Figurer 10,11 och 12. Illustrerar halterna av PM1, 2,5, 10 på bildäck 3 och 5. Figur 10 och 11 

mätte halterna under ca 12h medan figur 12 endast registrerade partikelhalterna under ett 

kortare intervall på ca 3h och en lastning/lossning.   
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Figur 13. Visar skillnaden hos provtagaren ”Grimm” och pumpade filterprover för samma 

utrymme.  

Figur 14. Medelvärde av de uppmätta värdena av PM1, 2,5, 10 för de olika mätplatserna. 

De tre enskilda staplarna till höger i figur 14 (BD3f,BF3f,BD3m och BD3m) illustrerar den 

halt av PM som uppmättes på bildäck under övrig tid (ej lastning och lossning). Halten av PM 

under de fyra lastning och lossningstillfällena ses i staplarna BD3f,BF3f,BD3m och BD3m i 

mitten av figuren. 
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6.3 PAH	  
Tabell 4. Uppmätta halter av PAH. Tabellen är uppdelad i två delar; lätta och tunga PAH. 

Hälsoeffekter av Naftalen och Benso(a)pyren, ett lätt och ett tungt PAH diskuteras i kapitel 7.  

Resultaten är i ng/m3 Hytt 
8710 

Main 
Engine 
room 
D2 

Separator 
rum Mässen 

Ute 
fören 
däck 
12 

Maskinkontroll 
rummet 

Bryggan 
däck 9 

Summa 32 PAH 44 216 3990 58 207 122 35 
naphthalene 7.0 11.4 319.2 7.1 21.5 14.2 2.8 
benzo(a)pyrene 0.017 0.023 0.018 0.012 0.76 0.01 0.01 
Andel lätta (2-3 ringar) 
% 99.75 99.73 99.99 99.70 92.1 99.92 99.80 
Andel tunga (4-6 
ringar) % <0.6 <0.3 <0.009 <0.5 7.9 <0.2 <0.6 

6.4 Sammanställning	  av	  mätningar	  med	  passiva	  provtagare	  
Tabell 5. Mätvärden av passiva provtagare, provtid 5-6 dygn. 

UTRYMME Temp RH Luftföroreningar 

 (oC) (%) 
NO2 

(µg/m
3)  

O3  
(µg/m

3) 

SO2 
(µg/m

3) 

NO 
(µg/m

3) 

NOx  
(µg/m

3) 

Formaldeh
yd  (µg/m3) 

TVO
C   

(µg/m
3) 

Bryggan däck 9 21.1 ± 
0.2 

43 ± 
3 10 50 <1.1 <3.0 --- 0,8 33 

Hytt  21.1 ± 
0.3 

40 ± 
1 10 44 <1.1 <3.0 --- 1,4 108 

Mässen 20.9 ± 
0.4 

47 ± 
1 12 52 <1.1 <3.0 --- --- 85 

Maskinkontrollrum
met 

23.6 ± 
0.5 

35 ± 
1 19 54 <1.1 19 48,4 2 83 

Huvudmaskinrum 
D2 

25.8 ± 
2.6 

29 ± 
2 15 84 <1.1 <3.0 --- --- 41 

Separatorrum 28.0 ± 
0.4 

27 ± 
1 17 7,4 <1.1 <3.0 --- --- 8 024 

Bildäck 3 17.9 ± 
2.3 

42 ± 
4 --- --- --- --- --- --- --- 

Ute fören däck 12 4.3 ± 
0.5 

83 ± 
3 8,5 --- 1,05 <3.0 --- --- < 5 
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6.5 Sammanställning	  av	  mätresultaten	  
Tabell 6. Schematisk bild över de uppmätta halterna av undersökta ämnen ombord. 

Anmärkning till del 2 – val av ”hytt” som referenspunkt eftersom all personal som vistas 

ombord kommer att utsättas för just den miljön. 

Ämnen Uppmätta värden ombord Märkbara toppar på mätplatser 

CO -  

CO2 Snitt: 625ppm  lastdäck topp: 1301ppm 

NO2 19µg/m3  

NO <2,0µg/m3  

O3 84µg/m3  

SO2 <1,1mg/m3  

VOC 33-8024µg/m3  

Ämne Ex. värde hytt Märkbara toppar på mätplatser 

PAH lätta Hytt: 43,49 ng/m3  separatorrum: 3990ng/m3 

PAH tunga Hytt: 0,13ng/m3  separatorrum: 0,235ng/m3 

PM2,5 Hytt:3µg/m3 Lastdäck topp 162µg/m3 

PM10 Hytt 4µg/m3 Lastdäck topp 1330µg/m3 

Resultaten visar att de högsta halterna av olika ämnen ombord uppmättes i 

maskinkontrollrummet, separatorrummet och på lastdäck 3. Trots att vissa mätvärden stack ut 

så är alla mätvärden godkända enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer. 
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7 Analys	  

7.1 Riktlinjer	  för	  hur	  mätresultaten	  skall	  tolkas	  	  
Tabell 7. En sammanställning av rekommenderade riktvärden från Världshälsoorganisationen, 

Miljökvalitetsnormer (Sverige), UmweltBundesAmt (Tyska motsvarigheten till Svenska 

Naturvårdsverket & Kemikalieinspektionen). 

Ämne Medelvär

des-tid 

Riktvärde Referens Svenska 

bostäder 

Temperatur varaktigt 20 - 24 °C Socialstyrel

sen 

22.1 °C 

Relativ 

luftfuktighet 

varaktigt ≤ 75 % Boverkets 

byggregler  

32 % 

Koldioxid varaktigt 1000 ppm Arbetsmiljö

verket 

ingen 

mätning 

Kvävedioxid 1 år 40 µg/m3 får överskridas 175 gånger per 
kalenderår förutsatt att föroreningsnivån aldrig 
överstiger 200 mikrogram per kubikmeter luft 

WHO, 

MKN 

8.0 µg/m3 

 1dygn 60µg/m3 

 får överskridas 7 gånger per kalenderår. 

  

Ozon 8 timmar 120 µg/m3  MKN ingen 

mätning 

Formaldehy

d 

30 

minuter 

100 µg/m3 WHO 17.0 

µg/m3 

TVOC varaktigt 300 µg/m3 UBA 180 

µg/m3 

PM2.5 1 år  25 µg/m3 MKN ingen 

mätning 

Bens(a)pyre

n 

1 år  1 ng/m3 MKN ingen 

mätning 

Svaveldioxid 1dygn 100µg/m3 får överskridas 7 gånger per 
kalenderår förutsatt att föroreningsnivån 

aldrig överstiger 125 mikrogram per 
kubikmeter luft mer än 3 gånger per 

kalenderår. 

MKN  

kolmonoxid 1 dygn 10mg/m3  MKN  
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I AFS 2011:18 har man sammanställt kraven på exponeringsvärden av olika farliga ämnen på 

en arbetsplats. Med hjälp av föreskriften kan man kontrollera att farliga biologiska, kemiska 

och organiska ämnen ligger under den nivå som enligt svensk lagstiftning anses drägligt på en 

arbetsplats. Föreskrifterna täcker alla arbetsplatser där de som håller på med någon form av 

verksamhet kan exponeras inbegripande arbetsplatser till sjöss. För att ge bästa möjliga skydd 

för arbetaren samverkar hygieniska gränsvärden med föreskrifterna om kemiska 

arbetsmiljörisker, och mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkning, 

överkänslighet. Dessa är dock i den här undersökningen inte relevanta att studera närmare.  

Enligt föreskriften skall en godkänd mätning göras av en person som genomgått särskild 

teoretisk och praktisk utbildning. Det ger kännedom om planering och genomförandet av en 

mätning samt hur man behandlar, tolkar och redovisar det resultat man kommit fram till. Se § 

4, AFS 2011:18. Vidare följer även anvisningar om hur och när en mätning skall ske samt hur 

denna skall redovisas i en mätrapport.  

Allmänna råd - TSFS 2009:119  

Transportstyrelsen refererar till Arbetsmiljöverket som i sin tur hänvisar till Boverkets 

gällande byggregler och miljöbalken. Transportstyrelsens skrift om allmänna råd på 

arbetsplatsen stödjer sina riktlinjer på Arbetsmiljöverket uppgifter om nivågränsvärdena men 

ger även ut tillägg i form av allmänna råd. Där de menar att kraven på luftföroreningshalten i 

tilluften skall vara väsentligt lägre än de NVG som anges för varje ämne och menar på att den 

nivån bör ligga på varje ämnes detektionsgräns. För koldioxid och kolmonoxid specificerar 

man den gränsen till en 1/10 och för övriga ämnen till en 1/20 av NVG.  

Ett fartyg är både en arbetsplats samtidigt som det är en bostads-och fritidsmiljö. Vad som då 

definieras som dräglig luftmiljö kan därför variera. Transportstyrelsens allmänna råd vänder 

sig till arbetslokaler och personalutrymmen och följer varje ämnes enskilda nivågränsvärde. 

Parallellt med nivågränsvärdena för varje ämne ska svenskflaggade fartyg också uppfylla 

Arbetsmiljöverkets gränsvärden för en dräglig miljö. Transportstyrelsens allmänna råd är 

dock ett normvärde och inget bindande värde.  
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7.2 Analys	  av	  mätresultat	  	  
CO och CO2 

Ombord uppmättes varierande halter utav CO2. Enligt tabell 5 ser man att halterna med ett få 

undantag är relativt lika och i jämförelse med utomhusluften inte mycket högre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mätvärdena som noterades på däck 12 speglar den utomhusmiljö som finns runt oss. 

Mätplatsen ligger i fören långt från och förom skorstenen och skall ses som ett riktvärde för 

det andra mätpunkterna och motsvara den kvalité vi finner på tilluften för hela fartygets 

lufttillförsel eftersom denna sitter på just däck 12 styrbord och babord sida.  Global 

bakgrundskoncentration av CO2 ligger på 390-400 ppm; inomhushalter blir aldrig lägre än 

denna nivå. 

Diagrammet över CO2 halterna följer väldigt tydligt de tidpunkter på dygnet när man kan anta 

att det befinner sig fler människor i omlopp i lokalerna.  Tydligast är detta på mätningarna i 

mässen, hytten och maskinkontrollrummet. Mässens toppar i figur 4 visar vilka tider 

Tabell	  8.	  NGV	  CO2,	  sammanställning	  av	  uppmätta	  maxvärden	  CO2	  i	  

jämförelse	  md	  riktvärden	  och	  allmänna	  råd	  från	  arbetsmiljöverket.	  	  

Mätplats	   Maxvärde	  

ombord

𝑝𝑝𝑚 	  

Nivågränsvärd

e	  

𝑝𝑝𝑚   

1/10 

𝑝𝑝𝑚  

Riktvärde	  

ute	  däck	  12	   504	   -‐	   -‐	   -‐	  

hytt	   944	   5000	   500	   1000	  

mäss	   683	   5000	   500	   1000	  

maskinkontrollru

m	  

670	   5000	   500	   1000	  

maskinrum	   486	   5000	   500	   1000	  

separatorrum	   468	   5000	   500	   1000	  

bildäck	  3	   1301	   5000	   500	   1000	  
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besättningen kommer för att inta dagens måltider. Figur 3 hyttens diagram illustrerar ett 

stabilt högre värde under nattens timmar då personen sover. Under ankomst och avgång för 

M/S Viking Grace kan man tydligt se en ökad bemanning i maskinkontrollrummet då CO2 

halten stiger under dessa tidpunkter; kl. 0700 samt 1800.  Man bör även beakta att stigning i 

CO2 halten egentligen endast ligger runt 150 ppm i utrymmena då tilluften i sig ligger på 

ungefär 500 ppm (värdena från däck 12). Detta är en väldigt bra och behaglig inomhusmiljö.  

I både separatorrummet och maskinrummet är värdena stabila och låga vilket tyder på en 

mycket god ventilation i utrymmena och inverkan av besättning i lokalerna är ringa eller 

obefintliga. Det högsta värdet som noterades i maskinrummet var 29 % lägre än det som 

detekterades i mässen. Dessa ventilationssystem är helt skilda från varandra och skillnaden i 

de detekterade halterna av CO2 beror även på de olika hastigheterna på flödena man tillämpar 

på ventilationen. CO2 halterna som mättes upp i maskinrummet och separatorrummet ligger 

dessutom under den mängden som mättes upp utomhus på däck 12 det innebär att i avseende 

på just CO2 påvisar maskinrummet och separatorrummet en bättre miljö än utomhus. 

Vid lastning och lossning ser man tydliga toppar av CO och CO2 på bildäck. Uppmätta värden 

för CO2 under en åtta timmars period är ett normalvärde på ca 400 ppm med två toppar en på 

1301 ppm och en på 1087 ppm under lastning/lossning. CO2 stiger under ca 15min. för att 

toppa i två-tre minuter och sedan avta under ca 15 min. För att sedan återgå till ett 

normalvärde på ca 400 ppm – 500 ppm. Detta innebär att däcksarbetarna utsätts för halter som 

ligger långt under nivågränsvärdet på 5000 ppm per åtta timmars period. Under samma period 

har vi ett uppmätt värde på CO av 0 ppm utom under lastning/lossning då toppar på 12 

respektive 53 ppm, även här hamnar man långt under nivågränsvärdet på 35 ppm per åtta 

timmar. Stigningen av CO följer stigningen av CO2 med mycket korta maxvärden på ca två-

tre minuter innan värdet börjar sjunka igen. Slutsatsen av detta är att ventilationssystemet 

fungerar mycket bra och att de uppmätta halterna ligger långt under nivågränsvärdet. 
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Partiklar 

Tabell 9. NGV för PM2,5 och 10  

Arbetsmiljöverkets definiering på PM Nivågränsvärde  

inhalerbart damm (PM10) 3 mg/m3 = 3 000 µg/m3 

respirabelt damm (PM2,5) 0.5 mg/m3 = 500 µg/m3 

 (Arbetsmiljöverket 2011) s 21 

Diagrammen i figurerna 10 och 11 visar mängden uppmätta halter av partiklar med storleken 

1, 2,5 och 10 mikrometer i diameter. Lägst nivåer generellt över de olika mätplatserna finner 

man av de allra finaste partiklarna med en diameter under 1mikromerter. Dessa är så pass små 

att de vid inhalation lätt tar sig ner ända in i våra alveoler i lungorna. Dock anses de vara för 

lätta för att sedimentera och för stora för att diffundera in i vävnaden. Att därför utsättas för 

de finare partiklarna kan vara mindre skadligt än de av storleken PM2,5.   

Under tidpunkterna för lastning och lossning ser vi tre tydliga toppar i figur 11, där mängden 

PM2,5 (men även 1 och 10) på bildäck 3 och 5 ökar avsevärt. Detta på grund av fordonens 

förbränning av det fossila bränslet i sina motorer samt damm och däckpartiklar som bildas vid 

förflyttningen. Allt detta bidrar till en tillfällig högre exponering av skadliga partiklar, 

eftersom halten av partiklarna (storlek 2,5) under övrig tid sjunker med nästan 80 % (figur 

11). Värt att diskutera är kurvan på figur 10 som illustrerar partikeltätheten på däck 3 fören 

(alltså den större öppna platsen vid förliga rampen) vilken inte sjunker lika hastigt som på 

bildäck 5 och på däck 3 under lastning och lossning klockan 00:00. Detta beror på att all last 

passerar fören då lastningen sker därifrån. I samma figur ser man även hur PM10 mellan 1800 

- 19:30 ligger något högre än PM1 och PM2,5 sannolikt på grund av att lastbilar har eller 

truckar har körts in och ut från fartyget med ett tätare intervall och avgett sotpartiklar från 

motorerna. Studerar man figur 11 över PM1, PM2,5 och PM10 ser man att just vid 

lossningstidpunkten ökar värdena, för att sedan förbli obefintliga då det inte lastades någon 

betydlig mängd av rullande gods på däck 5 under den lastningen.   

De största, grova partiklarna, PM10 uppmättes även på bildäcken under lastning och lossning.  

Dessa består till största del av slitagepartiklar och anses inte lika giftiga som mindre partiklar 

just pga sin storlek och att de då inte är lika benägna att var toxiska. (Johansson 2007) Dock 
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har man sett att en förhöjd mängd av PM10 ökar risken för förtidig död och akuta besök och 

inläggningar på sjukhus. (WHO 2005) 

Från figur 14 kan man urskilja att maskinrummet och separatorrummet har en mycket låg 

koncentration av partiklar och då inte bara av PM2,5. Detta beror på främst två faktorer; 

fartygets drivs på gas och inte olja samt så har man en god ventilation i utrymmena.  

Partiklar mellan 1 och 2,5 mikrometer i diameter har ett maximalt exponeringsvärde av 500 

µg/m3 och om vi bortser från de värden vi fick vid just lastning och lossning under våra 

mätningar kommer vi som högst endast upp i 13 % av NVG och detta på lastdäck 3 under 

övrig tid.  Näst där efter i utrymmen dit övrig fartygspersonal vistas når vi endast upp i 7 % av 

angivet NVG, detta i mässen. Dessa värden är fram tagna med instrumentet ”Grimm” (Grimm 

Aerosol Technik GmbH & Co) och i figur 13 kan man se att dessa värden är något högre än 

värdena från de pumpade filterproverna av partikeltätheten i området. Det beror på 

instrumentens olika känslighet och osäkerhetsområde.  

Om man slutligen jämför de uppmätta värdena av PM10 med gällande NVG ligger dessa långt 

under maximalt tillåtna värdet vilket även inbegriper de toppar som uppstod under lastning 

och lossning förutom en pik på 5000 µg/m3 under lastning däck 3 mitten. Om man även här 

bortser för de korta stunderna under lastning och lossning finner man närmast högsta värde av 

PM10 utomhus på 2,3 % av tillåtna NVG. Det betyder att övriga värden i andra utrymmen 

enligt figur 14 understiger det ”bakgrundsbrus” (partikelmängden som naturligt finns i vår 

atmosfär) vilket betyder att i avseende på partiklar PM10, är luften renare än utomhus. 

Personer som vistas i de här utrymmena kommer således inte upp i de skadliga halterna under 

NVG 8h period. 

PAH 

Vilka PAH (Polycykliska Aromatiska Kolväten) halter som finns ombord är intressanta att 

studera eftersom PAH är förknippade med diverse hälsorisker som arbetsmiljöverket i AFS 

2011:18 förkortat H, C och R (se kapitel 4).  PAH är den största grupp av cancerogena ämnen 

vi känner till, över 500 olika PAH har upptäckts i luftprover. PAH bildas när ved, kol, 

kolväten (oljor) eller andra organiska ämnen förbränns utan att det fins tillräckligt med syre 

för en fullständig förbränning. PAH förekommer även i cigarettrök samt rökt och grillad mat. 

(Åkerman 2011) 
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Naftalen är ett lätt PAH och vi mätte upp halter som låg på ett snitt av 8.49 µg/m3, 

separatorrummet var ett undantaget där en halt av 319ng/m3 uppmättes. Värt att nämnas är att 

referensvärdet utomhus uppmättes till 21,5 µg/m3. Slutsatsen blir att ventilationen i fartyget är 

mycket god och det förhöjda värdet i separatorrummet inte är konstigt då man handskas med 

oljor där.  

Benso(a)pyren är en tung PAH och har ett NVG på 2 µg/m3. Ämnet förknippas med farorna 

H, C och R (se tabell 2). Uppmätta halter av Benso(a)pyren ligger i genomsnitt på 0,015µg/m3 

vilket är långt under gränsvärdet på 2 µg/m3. Värt att notera är att referensvärdet utomhus 

ligger på 0,76 µg/m3 vilket är 50 gånger högre än snittet i inomhusluften. 

Passiva provtagare 

Tabell nr 10. Nivågränsvärden samt uppmätta värden för studerade ämnen. 

Ämne 

Uppmätta snittvärden 

ombord 
NVG (µg/m3) 

1/20-del 

av 

NVG 

(µg/m3 ) 

NVG 

(mg/m3) 

NVG 

 (µg/m3)  (ppm) 

SO2 4,1 (endast på bryggan) 4 000 200 4 2 

O3 48,6 200 10 0,2 0,1 

NO2 13 2 000 100 2 2 

NO 15 30000 1500 30 25 

NOX 
48,2 (endast i 

maskinkontrollrum) 
- - - - 

Formaldehyd  1 370 19 0,37 0,3 

TVOC 
62,5 

(separatorrum=8024) 

Finns inget total värde på tillåtet TVOC, dessa 

anges för varje specifikt ämne. 

Ozon är en retande gas som redan vid relativa låga halter kan ge besvär med luftrören och 

astmaliknande besvär och attacker. En hög exponering av ozon kan även ge nedsatt 

lungkapacitet och göra personen känsligare för allergen. (Forsberg & Segerstedt 2003).  Att 

därför ligga under NVG är viktigt för att besättning och passagerare inte skall känna obehag 

ombord. Alla uppmätta värden av O3 ombord ligger närmare 75 % under det gällande NVG, 

skall man dock titta på de allmänna råd som transportstyrelsen ger (se 7.2.1) ligger dock 

nivån konstant över denna nivå. Men då detta beror på innehållet i tilluften är frågan hur man 
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i så fall skall ta fram ett ventilationssystem där O3 nivån sänks. Transportstyrelsen allmänna 

råd är dock endast ett råd medan arbetsmiljöverkets angivna gränsvärden är de som gäller. 

1/20-del av NVG på 200 µg/m3 – 10 µg/m3 går dock inte att uppnå då den globala 

bakgrundshalt för ozon är ∼ 25 ppb (motsvarar 50 µg/m3).  

Övriga ämnen som SO2, NO2, NO och NO2 ligger långt under gällande NVG och är nästan 

obefintliga när det gäller uppmätta halter. Jämför man istället Arbetsmiljöverkets gällande 

NVG med de halter som man vid studier som nämns i WHO Air quality guidelines (WHO 

2005)s334-3359, ger de svenska riktlinjerna möjlighet till betydligt högre halter i luften än 

vad man upptäckt att lungskador har uppstått vid. Tryggt att veta är att halterna ombord på 

M/S Viking Grace ligger långt under dessa med, de 13 µg/m3 som uppmättes är endast 2 % av 

det värde vid vilket man upptäckt skador i lungornas alveoler.  

SO2 bildas vid förbränning av svavelhaltigt bränsle. SO2 är även det en gas som påverkar 

lungkapaciteten och enligt WHO (WHO 2005)s400,) kan man se signifikanta försämringar i 

lungkapaciteten vid en exponering på 2860 µg/m3 och uppåt medan smärre förändringar har 

upptäckts från 400 µg/m3 och uppåt. Ombord fick vi endast utslag på SO2 på fartyget brygga 

och då i halten 4,1 µg/m3, en obefintlig nivå långt från det gällande NVG på 5000 µg/m3. 

Även här bör dock noteras nivåskillnaden hos WHO och svenska gällande riktlinjer. 

VOC halten ombord är låg, det genomsnittliga värdet för alla mätplatserna ombord ligger på 

62,5 µg/m3 (borträknat separatorrummet). Varje ämne som räknas till klassen VOC har sitt 

specifika NVG i Arbetsmiljöverkets AFS. För just formaldehyd ligger NVG på 370 µg/m3 

under åtta timmar. Uppmätta halten ombord av formaldehyder varierade ombord mellan 2-0,4 

µg/m3, medelvärdet för ämnet blev 1 µg/m3. Det är 1/370 av den tillåtna halten alltså inget att 

anmärka på. Skulle man däremot jämföra det sammanlagda värdet för TVOC ombord och för 

enkelhetens skulle i proportion till formaldehydernas NVG når man upp i ungefär 2/13 av den 

tillåtna halten. Noga att poängtera är att detta endast är för att jämföra. Halten TVOC är ett 

samling av fler olika ämnen och det kan finnas VOC med högre och lägre NVG vilket betyder 

att 2/13 endast är ett övergripande och spekulativt svar.  VOC halternas spridning och nivå på 

olika platser ombord varierad inte alltför mycket (se tabell 5) förutom på en plats, 

separatorrummet. Detta är egentligen inget konstigt eftersom man i just de här utrymmena 

hanterar olika oljor öppet och manuellt. Det totala TVOC värdet uppmättes i separatorrum låg 

på 8024 µg/m3, det är 21gånger över tillåtet NVG. 
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Halterna ombord i separatorrummet kan därför vara skadliga för besättningen att utsättas för 

under kortare och längre perioder. Att därför begränsa personalens vistelsetid i utrymmet eller 

åta vidare åtgärder för att sänka halterna av VOC i andningsluften skulle kunna vara ett 

tänkbart nästa steg. Dock bör det poängteras att vidare studier av luftens exakta 

sammansättning studeras för att fastställa vilka halter av vilka VOC ämnen som finns i luften 

just där innan eventuellt åtgärder införs.  

8 Diskussion	  

Syftet med studien var att undersöka luftmiljön ombord på ett RoPax-fartyg och jämföra 

resultatet av mätningarna med Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden AFS (2011:18)  

Studien syftar till att besvara följande frågor: 

• Vilka halter finns det av CO, CO2 NO2, NO, O3, SO2, VOC, PAH och partiklar i luften 

ombord? 

• Var på fartyget finns de högsta halterna? 

• Är nivåerna av dessa ämnen godtagbara enligt Arbetsmiljöverkets gränsvärden? 

I resultatdiskussionen nedan tar vi ställning till om arbetes syfte och frågor uppfyllts och 

besvarats.  

8.1 Resultatdiskussion	  	  
Resultatet av mätningarna på M/S Viking Grace visar att miljön ombord är mer än godkänd 

när det gäller halterna av CO, CO2, NO, NO2, O3, och SO2, samt VOC och formaldehyd. 

Samtliga ämnen, föreningar och partikelhalter ligger under de krav på nivågränsvärden som 

Arbetsmiljöverket ställer.  Det kan dock diskuteras om dessa nivågränsvärden ligger på rätt 

nivå med tanke på att de värdena vi tagit fram i vår studie ombord ligger så pass långt under 

de angivna riktvärdena. Världshälsoorganisationens riktlinjer för en god inomhusmiljö 

innebär betydligt lägre halter av skadliga ämnen för att man ska kunna bevisa att de ger 

negativa hälsoeffekter som följd.  

Tidpunkten för fastställande av Arbetsmiljöverkets riktvärden för olika ämnen varierar 

kraftigt, det är inte ovanligt att riktvärdena ibland är över 10-20 år gamla. Frågan är då om 

dessa värden står i rätt proportion till kunskapen som finns om ämnenas effekter på hälsan 
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idag. Vidare bör man även notera att dessa riktvärden är framtagna för en arbetsplats där man 

generaliserat och dragit slutsatser om vilken typ av arbetare som förväntas finnas på 

arbetsplatsen och under en begränsad arbetstid per dygn. Detta är inte fallet ombord på ett 

fartyg eftersom personalen även bor och har sin fritid ombord i samma begränsade utrymmen. 

Till det bör man även beakta åldersspannet som på grund av de varierande arbetsuppgifterna 

ombord bidrar till att besättningens sammansättning inte riktigt speglar den kvot som 

Arbetsmiljöverkets riktlinjer inriktar sig på. Ytterligare en avvikelse från den tänkta kvoten 

som riktlinjerna vänder sig till är att ombord finns det passagerare vilket kan vara allt från ett 

spädbarn till äldre och sjuka personer. Dessa personer vistas dock inte under någon längre tid 

i miljön ombord på fartyget. Man bör dock fråga sig själv om Arbetsmiljöverkets regler utan 

extra tillägg är anpassade för kontroll av luftmiljön ombord på fartyg.   

Som framgår av tabeller 6, 8 och 10 har vi uppfyllt målen med att undersöka om luftmiljön 

under rådande förhållandena ombord uppfyllde de hygieniska gränsvärdena. Tabell 6 visar att 

samtliga föreningar och ämnen; CO, CO2, NO2, NO, O3, SO2, VOC samt PAH och PM2,5 

ligger under arbetsmiljöverkets riktlinjer. Tabell 8 visar specifikt vilken CO2 halt som 

uppmättes på de olika mätplatserna, även de godkända. Avslutningsvis presenteras i tabell 10 

ett snittvärde av NO2, NO, NO2, O3, SO2 och Formaldehyd (ex. på VOC) i förhållande till sina 

riktvärden vilket belyser den uppmätta halten av respektive förening i förhållande till dess 

enskilda NVG. 

Vi har således konstaterat vilka halter som finns ombord av de olika ämnena och 

föreningarna; CO, CO2 NO2, NO, O3, SO2, VOC och formaldehyd samt partiklar och jämfört 

dessa med gällande regler.  

8.2 Metoddiskussion	  	  
Fallstudien som metod visade sig vara ett passande tillvägagångsätt för att göra studien, 

däremot var det vissa moment under studien ombord på M/S Viking Grace som kunde ha varit 

bättre organiserade och förberedda. Då hade arbetet hade blivit mer effektivt. Som en del i 

förberedelserna skulle vi åkt och besökt våra samarbetspartners på IVL för att få en 

helhetsbild av arbetet, vad som skulle göras, vilken information som skulle hämtas, diskutera 

eventuellt flaskhalsar och bekanta oss med utrustningen. Att i det skedet även förbereda t.ex. 

de passiva mätinstrument och placera dessa i lufttäta ziplock-behållare redo för utplacering 

ombord skulle kunna vara just en sådan förberedelse.  
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Man skulle också kunna tänka sig att åkt en tur med M/S Viking Grace innan själva 

mätningen skulle ske. Det för att undersöka vilka platser ombord som var mest lämpliga att 

använda som mätstationer för att få ett optimalt resultat. Att besöka fartyget innan hade även 

gett en chansen att upptäcka eventuella logistiska problem. Det skulle behövas ytterligare en 

dag för att kunna arbeta i lugnare takt. 

För att använda de få dagar vi hade ombord på ett mer optimalt sätt skulle arbetsfördelningen 

mellan de olika momenten vara tydligare och självgående. Det hade kunnat ge oss chansen att 

täcka fler mätpunkter samt undersöka mer teoretiska uppgifter ombord när vi hade behörig 

besättning inom räckhåll. 

Vår mätning speglar en undersökning vid ett specifikt tillfälle, den har inte tagit hänsyn till 

faktorer så som väder, årstidsförändringar och lastmängd vilket kan inverkar på luftmiljön 

ombord.  

9 Slutsatser	  från	  studien	  

• I förhållande till Arbetsmiljöverkets regler är luftkvalitén i avseende på studerade 

ämnen och föreningar mycket god. 

• Ventilationskapaciteten är väl anpassad till de utsläpp som sker och uppstår ombord. 

• Inga uppmätta värden överstiger Arbetsmiljöverkets nivågränsvärden NVG för åtta 

timmar.  

• Man behöver inte känna sig orolig att arbeta i den här arbetsmiljön under de 

förhållandena som rådde under just den här mätningen.  

10 Förslag	  på	  framtida	  forskning	  

Tyngdpunkten på vår studie föll på maskinavdelningens utrymmen, därför kan en grundligare 

analys av luftmiljön på lastdäcken vara en intressant följdstudie. Eftersom en stor del av 

däckspersonalen befinner sig på lastdäck någon gång under arbetsdagen och att några av våra 

mätvärden tyder på förhöjda halter av ämnen just här under lastning och lossning. Det hade 

därför också varit intressant att studera den personliga exponeringen av luftföroreningarna 

med hjälp av personburna provtagare.  
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Det skulle även vara intressant att jämföra eventuella skillnader som uppstår i luftmiljön då 

fartyget drivs av olika bränslen eller bär olika typer av last. 

Det enda värden som stack ut från övriga var TVOC värden i separatorrummet, att därför 

studera vidare vilka ämnen som exakt finns i det utrymmet, hur skadliga och vilka åtgärder 

man kan vidta för att sänka halten skulle vara intressant att undersöka närmare.  

Vi har även reflekterat över Arbetsmiljöverkets riktlinjer och dess halter i proportion till 

fartyget som mätplats. Är dessa satt på rätt nivå, är de ”up to date” med vad vi idag vet om 

alla ämnena eller är riktlinjerna i behov av en översyn.
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Bilagor	  

1. Definitioner	  och	  förkortningar	  

Aldehyder 

Kolväten som innehåller en eller flera karbonylgrupper (en kolatom med 
en dubbel bindning till en syreatom). Dessa återfinns som restprodukter 
vid diesel och bensin motorers förbränning men även i lim och 
byggmaterial samt cigarettrök.   

CO Kolmonoxid – systemtoxisk vilket kan leda till medvetslöshet och 
cirkulationssvikt.  

CO2 Koldioxid – syreundanträngande. Gasen är tyngre än luft vilket gör att 
den trycker undan O2 och skapar en syrefattig miljö. 

Hygienisk effekt Den sammanlagda effekten på den exponerade människan av flera 
ämnen som har likartade verkningsmekanism 

Hygieniskt gränsvärde 
Högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i 
inandningsluften beräknat som ett tidsvägt medelvärde. Ett hygieniskt 
gränsvärde är antingen ett nivågränsvärde eller ett takgränsvärde. 

Exponering 
Där någon utsätts för något som kan ge en konsekvens för personens 
hälsa. Miljöfaktorer som kan ge konsekvenser är t.ex. luftföroreningar; 
formaldehyder och damm. 

Korttidsvärde 

Ett rekommenderat högsta värde för exponering beräknat som ett 
tidsvägt medelvärde under en referensperiod av 15 minuter. Korttidsvär 
den är rekommenderade värden som tjänar som riktlinjer i skyddsarbetet 
och används vid bedömning av exponeringsförhållanden  

Luftförorening Ämne eller blandning av ämnen i luft som över en viss halt kan medföra 
ohälsa. 

MAFI-truck/master 

En MAFI-truck eller tugmaster är ett fordon som man 
använder för att lasta, lossa och flytta rullande 

gods ombord vilket kommer ombord 
utan egen maskinkraft. Detta kan vara 
trailer (lastbilssläp utan lastbil) eller 
lastvagnar (lorrys).  
 

Nivågränsvärde Hygieniskt gränsvärde för exponering under en arbetsdag, normalt 8 
timmar. 

NO 
Kväveoxid – retande gaser vilket reagerar med luftvägarnas slemhinnor 
och ger allt från hosta och irritation till nedsatt syresättningsförmåga och 
giftigt lungödem. 

NO2 Kvävedioxid – retande gaser (se NO) 

O3 Ozon – syreundanträngande (se CO2) 

Organiska ämnen Organiska luftföroreningar kan t.ex. vara formaldehyder eller bensen. 
Formaldehyd är även en retande gas 
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Partikelmassa (PM)r 

Luftburna partiklar. Mäts oftast med en provsamlande metod där luften 
får passera genom ett filter. Aktivt med hjälp av pumpad provtagning 
eller passivt genom att låta luften diffundera genom filtret. Dessa filter 
är oftast gjorda för att fånga partiklar på 2,5µm och 10µm i storlek. 
Partiklar mindre än 5µm kan ta sig ner i alveolerna och där orsaka stor 
skada. Partiklar på en storlek av 1µm och därunder anses befinna sig i 
gastillstånd och anses inte ha lika stora hällsoeffekter som PM2,5-10. 

PAH 
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (polycykliska aromatiska kolväten) 
En stor grupp av olika kemiska föreningar som finns i bl.a. oljor; diesel, 
gummi, konstgräs, bildäck. 

PUF 
Är namnet och materialet på den provtagaren som man samlar in 
Polycykliska organiska ämnen (PAH) med. Det består av 
polyuretanskum därav namnet PUF.  

Riktvärde 
Normvärde som anger halt av föroreningar, som inte bör överskridas, 
om en god miljö̈ ska upprätthållas. Riktvärden är vägledande, men inte 
bindande.  

Retande gaser 

Delas upp i två grupper, de med hög vattenlöslighet och de med låg. De 
med hög vattenlöslighet löser sig redan i munhålan och svalget och ger 
upphov till en kraftig retnings effekt. De med låg löslighet kan tränga 
ner i alveolerna och där utveckla lungemfysem och upptäcks inte förrän 
efter flera timmar. 

RoPax Fartyg som fraktar både passagerare och rullande gods, t.ex. lastbilar 
och trailers. 

SO2 Svaveldioxid – retande gas 

Syreundanträngande gaser  Tränger undan syret i luften i vår omgivning, t.ex. gasol, kvävgas och 
alla ädelgaser.  

Systemtoxiska gaser Påverkar syretransporten i kroppen. 

Takgränsvärde Hygieniskt gränsvärde för exponering under en referensperiod av 15 
minuter. Formaldehyder har t.ex. ett takgränsvärde på 0,6ppm. 

Toluen Är ett typiskt petroleumämne som är ett lätt aromatiskt ämne. används 
ofta som referensämne till mätningar av PAH.x 

(T)VOC 
(Total) Volatile Organic Compounds. Lättflyktiga organiska föreningar 
som kan gen allergiska reaktioner, astma attacker, yrsel mm. Återfinns i 
bl.a. bränslemedel, färg och lösningsmedel. 

 

Sammanställning av (arbetsmiljöverket 2011; Ahlbom, A. Alfredsson, L. Alfvén, T. & Bennet 

2009; Krook 2001; Personne 2005; PK GROUP 2013; Minnesota Department of Health 2010) 
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2. Mätplatser	  ombord	  M/S	  Viking	  Grace	  

Figur 15. Illustrerar hur den passiva mätningsutrusningen ”Passiv mätning med teflon och kvarts 

filter” såg ut. Bilden är tagen från maskinkontrollrummet och man kan urskilja två pumpar som med 

hjälp utav två elmotorer suger luft genom två filet (längs upp i figuren). 

Figur 16. Visar hur den direktvisande CO mätaren såg ut.  

Figur 17. Illustrerar de passiva instrumenten som användes för att mäta CO2, temperatur och relativa 

fuktigheten på mätplatserna.  

 



	  

Figur 18. Visar hur IVLs passiva provtagaren såg ut. Den innehöll ett mässingsrör för att mäta halten 

formaldehyder, tenaxrör för att mäta halten VOC ämnen och polyuretanskum (PUF) mätte gasformigt 

PAH samt filter för partikelburet PAH. Filter för mätning utav O3, NO, NO2, och SO2 fanns även.   

Figur 19. Visar hur Grimm instrumentet såg ut. Med hjälp av den registrerades PM halten och hur den 

förändrades under tid.  

Figur 20. EEPS (Engine Exhaust Particle Sizer Spectrometer) är ett relativt stor mätinstrument i 

jämförelse med de andra instrumenten som användes ombord. Med hjälp av EEPS registrerades 

partikeltätheten och dess flyktighet då EEPS mäter PM koncentrationen vid olika temperaturer 
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Figur 21. Illustrerar den passiva mätutrustningen som i likhet med figur 15 mätte PM med teflon och 

kvarts filter. Maskinen kallas Kleinfiltergrette och är något större och otympligare men tystare och 

mindre störande i offentliga lokaler.  

Figur 22. Visar skillnaden på ett använt och nytt teflonfilter som användes i den passiva mätningen 

utav PM halten, se utrustning i figur 15 och 22.        
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