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Abstract 

This project examines the harmful effects of particulate contamination that the engine room personnel 

are exposed to on board the Esvagt Connector. The intention is furthermore to emphasise the 

importance of good air quality on board ships. Literature studies, interviews and surveys was used 

for better understanding and comparison of the primary data collected. Initial observations strengthen 

the hypothesis of air contamination in the engine room. These include exceedingly dirty main engine 

air filters, which utilize the same air as the engine room personnel, and black particles buildups at the 

inflow air supply points. Particulate mass and number measurements are performed in several 

locations over a period of three weeks. The measurements show large fluctuations in the particulate 

level, depending on the activity of the main engine’s. After a comprehensive inspection for leakages 

to the main engine’s exhaust system, numerous leakages of diesel exhaust gas emissions are revealed 

in the engine room. The levels of ultrafine particulate contaminations, compared to other studies, 

occurred to be five times higher, than the average contamination level on board nine other ships. 

Several studies have linked the exposure to particulate contamination to health hazards such as lung 

diseases, cancer and various inflammatory conditions. Monitoring of the particulate levels, filtering 

of inflow air supply and utilising automated ventilation are highly recommended solutions to decrease 

the exposure to particulate contamination and to ensure a healthy work environment. 
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Forord 

Dette projekt er udarbejdet som den afsluttende del for professionsbacheloruddannelsen i maritim og 

maskinteknisk ledelse og drift ved Svendborg International Maritime Academy [SIMAC].  

 

Projektet har til formål at belyse partikelforureningen i maskinrummet, ombord på Esvagt Connector 

og vil igennem projektet berøre gældende lovgivning, helbredsmæssige konsekvenser, 

partikelkontamineringskilder, samt løsningsforslag til forbedring af luftkvaliteten i forbindelse med 

arbejdsmiljø i maskinrummet. 

 

Der skal lyde en stor tak til alle, som har været behjælpelig i forbindelse med at berige konstruktionen 

af dette projekt. En særlig tak skal gå til: 

 

Hanne Bonde Jensen – Projektvejleder  

Allan Schmidt – Direktør AKS Total 

Isak Navi – Brdr. Jørgensen Instrument 

Anne L. Ries – Senior arbejdsmiljøkonsulent hos SeaHealth 

Henrik L. Hansen – Speciallæge i samfundsmedicin 

Thomas Sloth – Maskinchef i Esvagt  

Kasper Munch – Maskinchef i Esvagt 

Besætningen ombord på Esvagt Connector 
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Læsevejledning 

For at danne overblik over projektets struktur, henvises til indholdsfortegnelsen, hvor titler og 

undertitler foreviser opbygningen. 

 

Der vil igennem projektet benyttes initialer ved brug af respondenter. Herunder fremgår en tabel over 

navne med tilhørende initialer. 

Navn Initialer 

Allan Schmidt – Direktør AKS Total AS 

Anne L. Ries – SeaHealth ALR 

Henrik L. Hansen – Speciallæge HLH 

Kasper Munch – Maskinchef KM 

Simon Rosenkvist Nielsen – Maskinmester studerende AAMS1 SRN 

Thomas Sloth – Maskinchef  TS 

 

Der vil igennem projektet henvises til vedlagte bilag, hvor det findes relevant. Der er ligeledes vedlagt 

bilag som ikke indgår direkte i projektet, for at give læseren mulighed for at dykke dybere ned i 

materialet fra undersøgelsen. I bilagsoversigten fremgår samtlige bilag med tilhørende titel. 

 

Der er foretaget 6 partikelmålinger inden implementering af forsøgene, som igennem projektet vil 

kaldes før-målinger. Derudover er der foretaget 6 partikelmålinger efter implementeringen af 

forsøgene, som igennem projektet vil blive kaldt efter-målinger. 

 

Der er i projektet benyttet fodnoter til henvisninger og uddybning. Ved brug af interview henvises i 

fodnoten til [min. : sek.] i de vedlagte lydfiler. 

                                                 
1 Aarhus Maskinmesterskole 
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Indledning 

I maskinrummet ombord på skibe, risikere man at blive udsat for mange forskellige påvirkninger. De 

fleste af påvirkningerne er under kontrol, da der i dag forefindes checklister til stort set alle 

arbejdsopgaver, med toolbox talk, work permit og korrekt PPE. Dog findes en overset påvirkning, 

som mangler opmærksomhed til søs. 

 

I dette projekt vil en stort set ukendt og usynlig påvirkning blive undersøgt – nemlig 

partikelforureningen. I maskinrummet ombord på skibe, forefindes utallige processer, som kan 

forårsage partikelforurening i arbejdsmiljøet. Projektet vil indeholde partikelmålinger foretaget i 

maskinrummet ombord på Esvagt Connector. Måleresultaterne sammenlignes med gældende 

grænseværdier, samt andre undersøgelser omhandlende partikelforurening. I undersøgelsen vil der 

foreligge beskrivelse af de helbredsmæssige konsekvenser, som forbindes med eksponering af 

partikler, samt kortlægge hvad lovgivningen foreskriver vedr. kontrol. I forsøget på at forbedre 

partikelforureningen, vil der indgå implementering af to støvbindende produkter. Derudover vil der 

forestå løsningsforslag til, hvorledes personalets sikkerhed og velbefindende i maskinrummet 

fremadrettet kan sikres. 

 

Herunder angives hoveddata for maskineri og separatorer i maskinrummet: 

HVM: 2 x 2400 kW 

HJM: 3 x 810 kW 

DO separator: 2 stk. 

LO separator: 2 stk. 
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Problemstilling 

Under forfatterens praktik på Esvagt Connector opstod spørgsmål vedr. luftkvaliteten ombord, da 

flere af besætningsmedlemmerne havde bemærket lugtgener fra udstødningsgas i maskinrummet. 

Derudover havde forfatteren observeret visse indikationer på luftforurening i maskinrummet: På 

billede 1 ses indsugningsfilteret på BB HVM, som tager luft direkte fra maskinrummet, hvilket er 

den samme luft som personalet indånder. På billede 2 ses indblæsningen i BB side, hvor aflejringer 

af partikler afsættes i indblæsningsområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud fra disse observationer fandt forfatteren det yderst relevant at belyse, hvilke påvirkninger 

personalet udsættes for i forbindelse med arbejde i maskinrummet, samt hvordan arbejdsmiljøet 

fremadrettet kan sikres. Dette førte frem til følgende problemformulering: 

 

Problemformulering 

Hvilke sundhedsskadelige påvirkninger findes i maskinrummet ombord på Esvagt Connector og 

hvordan sikres personalets sikkerhed og velbefindende. 

 

Afgrænsning 

Projektet afgrænses til hvilke sundhedsskadelige påvirkninger vedr. partikelforurening findes i 

maskinrummet og hvordan sikres personalets sikkerhed og velbefindende. 

Billede 1 - Indsugningsfilter BB HVM (Bilag 17) Billede 2 - Indblæsning BB side (Bilag 13) 
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Metode 

Metode er et redskabet til at besvare problemformuleringen, samt bidrage til overblik og struktur over 

de indsamlede, bearbejdede og analyserede data, således at læseren har mulighed for at følge og 

gentage undersøgelsen for at validere resultatet (Rienecker & Jørgensen, 2012, s. 233). Til indsamling 

af empiri er anvendt kvalitativ og kvantitativ metode, da der ved denne tilgang opnås 

metodetriangulering, hvilket belyser problemformuleringen fra flere vinkler. 

 

Den hermeneutiske tilgang er benyttet igennem projektet, da undersøgelsen har krævet forståelse, 

samt fortolkning af den indhentede empiri fordelt over flere faser. Derudover er den positivistiske 

tilgang benyttet, særligt i forbindelse med partikelmålingerne, da der her fokuseres på resultatet af 

målingerne. 

 

Kvalitativ 

Kvalitative data, benyttes til at give en præsentation af et fænomen, som ikke kan uddybes ved brug 

af statistikker og tal. Det er derfor fortolkning af folks meninger og følelser der her er i fokus. 

Indsamling af kvalitativ empiri er sket ved hjælp af forfatterens egne, samt kollegers observationer, 

semistrukturerede forskningsinterviews og litteraturstudier. Valget af disse metoder forekom 

naturligt, da der undervejs i projektet opstod spørgsmål i forbindelse med undersøgelsen, som skulle 

belyses. (Jacobsen, Schnack, Wahlgren, & Madsen, 2007) 

 

Observationer 

I forbindelse med partikelmålingerne blev der observeret ændringer af processerne i maskinrummet, 

hvilket gavnede overblikket i analyseringsfasen. Ændringerne blev noteret i en notesbog og senere 

indført i Excel-arket, som er vedlagt opgaven. Da der i maskinrummet foregår adskillige processer 

på samme tid, vil der forekomme visse usikkerheder i forbindelse med observationerne, da ikke alle 

processer kan observeres og dermed noteres. Derfor blev der med vejledning fra maskinmestrene 

ombord på Esvagt Connector og AKS Total2 udvalgt formodede kontamineringskilder i form af 

HVM’ere, HJM’ere og ventilationstrin. Derudover blev arbejde i maskinrum noteret, hvor der 

formodes påvirkning af partikelforureningen. 

                                                 
2 For validering af AKS Total se bilag 40 
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Interviews 

For at indsamle kvalitativt data er ligeledes benyttet semistrukturerede forskningsinterviews. Denne 

metode er valgt, da det giver intervieweren mulighed for at forfølge informantens svar med 

opfølgende spørgsmål uden for interviewguiden3, for at nå frem til yderligere viden på området. 

Derudover har informanten mulighed for at åbne op for informationer vedr. emnet, som intervieweren 

ikke havde kendskab til inden interviewet. Forud for hvert interview er informanterne blevet 

orienteret angående interviewets emne. Valg af informanter er baseret ud fra deres ekspertviden inden 

for det pågældende område, hvor der ønskes indsigt (Kvale & Brinkmann, 2014). Projektet vil 

indeholde interviews med følgende personer: 

 

• ALR - Senior arbejdsmiljøkonsulent hos SeaHealth 

- EurOSHM4 

- Arbejdet hos SeaHealth siden 2007 

- Arbejdet hos Søfartsstyrelsen fra 1994-2007 

 

ALR har i mange års erfaring indenfor sikkerhed til søs og kan derved bidrage med 

oplysninger vedr. gældende love og grænseværdier. Derudover har ALR stort kendskab til det 

maritime arbejdsmiljø. 

 

• TS – Maskinchef på Esvagt Connector 

- 25 års erfaring som maskinmester, heraf 16 år til søs 

 

TS er til daglig maskinchef ombord på Esvagt Connector, hvorved han kan bidrage med 

personlige erfaringer vedr. emnet, samt oplyse om tekniske informationer, som kan gavne 

arbejdsmiljøet. 

 

• KM – Maskinchef på Esvagt Dee5 

- 11 års erfaring som maskinmester til søs 

 

                                                 
3 Interviewguides er vedlagt projektet 
4 European Occupational Safety and Health Manager 
5 Søskendeskib til Esvagt Connector. 
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KM er til daglig maskinchef ombord på Esvagt Dee, men var i forfatterens praktik tilgået 

Esvagt Connector. KM kan bidrage med personlige erfaringer vedr. emnet, da han kender 

forholdene på både Esvagt Dee og Esvagt Connector. Derudover kan han bidrage med 

tekniske oplysninger, som kan gavne arbejdsmiljøet. 

 

• HLH – Speciallæge i samfundsmedicin 

- Har specialiseret sig i bl.a. miljømedicinske forhold 

- Ph.d. grad i arbejdsmiljø til søs 

- Har foretaget forskning vedr. forskellige arbejdsmiljøforhold til søs 

 

Da HLH har stor erfaring, samt mange relevante kompetencer inden for arbejdsmiljøet til søs, 

kan han hjælpe med at belyse de helbredsmæssige konsekvenser vedr. partikelforurening, 

samt bidrage med personlige erfaringer. 

 

 

Kritik: 

Interviewet med ALR var tidligt i forløbet, hvilket medførte at forfatteren havde en begrænset viden 

på området. Dette bevirkede en vis nervøsitet i forbindelse med interviewet med eksperten. 

Nervøsiteten kan have påvirket ALR således, at hun har følt sig foruroliget under interviewet, hvilket 

kan påvirke hendes udtalelser. Der er i interviewguiden benyttet flere lukkede spørgsmål, uden 

opfølgning, som resulterede i at spørgsmålet ikke fik udfyldt sit potentiale. 

Interviewene foretaget med TS og KM blev udført i spise-messen, hvor der til tider var færdsel fra 

forbigående, hvilket kan have påvirket informanterne, da de ikke har følt sig trygge ved at udtale sig 

i almenheden. 

Interviewet med HLH foregik over tlf., da det ikke var muligt at mødes personligt. Dette kan medføre 

visse barrierer, da den synlige kontakt mangler og kropssignaler derved overses. Det asymmetriske 

magtforhold under interviewet er til tider svært at syne og interviewet nærmer sig indimellem stadiet 

et en almindelig hverdagsdialog, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da rollefordelingen bliver utydelig. 

(Kvale & Brinkmann, 2014) 
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Litteraturstudier 

I projektet benyttes sekundær data i form af bøger, rapporter, artikler og hjemmesider til at opnå 

fyldestgørende viden indenfor emnet. Ved brug af sekundær data er kilderne udsat for kildekritik, 

samt metodekritik. 

 

Kvantitativ 

Kvantitative data, benyttes til at præsentere undersøgelsen i form af statistik og tal. Her ses bort fra 

fortolkninger og der fokuseres på resultatets facit. I projektet er der benyttet forsøg, partikelmålinger 

og spørgeundersøgelse som kvantitativ metode til at belyse problemformuleringen. (Jacobsen, 

Schnack, Wahlgren, & Madsen, 2007) 

 

Forsøg 

I forsøget på at forbedre luftkvaliteten i maskinrummet, blev der i samarbejde med AKS Total 

implementeret to af deres produkter med partikelbindende egenskaber -  filtre på BB og SB 

indblæsning til maskinrummet og et gulvvaskeprodukt. AKS Total er en virksomhed, som 

beskæftiger sig med forbedring af indeklimaet og har i den forbindelse udviklet adskillige produkter 

med partikelbindende egenskaber (AKS-Total, 2017). I deres mission på at reducere 

partikelforurening, har AKS Total udført utallige partikelmålinger for at bevise effekten af deres 

produkter, samt at holde deres kunder opdateret på partikelniveauet. Dette har medført at AKS Total 

i dag har en stor kundekreds, bestående af bl.a. Coop, Carlsberg og Lemvigh-Müller. Forud for 

implementeringen af forsøgene, blev forløbet planlagt med de nødvendige procedurer og materialer.  

Der blev foretaget partikelmålinger før og efter implementeringerne, for at kunne vurdere effekten 

heraf. 

 

Kritik: 

Da produkterne fra AKS Total ikke før er testet til søs, opstår der visse usikkerheder i form af, hvilke 

følgevirkninger som kan indtræde ved implementering. Ved at foretage luftflowsmålinger i 

ventilationssystemet før og efter montering af filtrene, havde der været vished omkring, i hvilken 

grad filtermodstanden påvirker lufttilførslen i maskinrummet. Dette var ikke muligt i den korte 

tidsperiode, hvor forsøget foregik. 
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Målinger 

Målingerne foretaget i maskinrummet, ombord på Esvagt Connector er udført i perioden fra d. 7 april 

til d. 27 april 2017 og giver en indikation af partikelkontamineringsniveauet, som videre kan benyttes 

til at risikovurdere arbejdsmiljøet. Der indgår partikelmålinger af både masse og antal, for at belyse 

emnet bredest muligt. Instrumenterne er af høj kvalitet og er udlånt gennem aftale med AKS Total 

og Brdr. Jørgensen Instrument (Instrument, 2017). Forud for målingerne blev forfatteren instrueret i 

korrekt brug af instrumenterne, for at øge pålideligheden af udførelsen af målingerne. 

Måleplaceringer er udvalgt på baggrund af prøvemålinger, sekundære undersøgelser og vejledning af 

AS, Direktør i AKS Total, som har mange års erfaring vedr. partikelmålinger (Se bilag 40). 

 

Kritik: 

I forbindelse med partikelmålinger foretaget i maskinrummet, opstår en vis usikkerhed, da 

uregistrerede påvirkninger kan fremgå af målingerne. Derudover figurerer mange faktorer, som kan 

have indvirkning på måleresultatet, fx: Varighed, samt antal af målinger, relativ vindretning, 

vindhastighed, skibets hastighed, skibets lokation, årstid, belastning af maskineri og færdsel omkring 

måleudstyr. Da det ikke har været muligt at tage forbehold for alle indvirkninger, vil der foreligge en 

bias ved sammenligning med andre måleresultater, som ligeledes har deres egne usikkerheder. Det 

havde styrket validiteten og reliabiliteten af projektet, hvis flere målinger blev foretaget, over en 

længere periode. 

 

Spørgeskemaundersøgelse 

Spørgeskemaet har til formål at belyse, om der figurerer en tendens til, at ophold i maskinrummet er 

årsag til visse lidelser og symptomer, samt undersøge hvordan besætningen oplever luftkvaliteten i 

maskinrummet. Derudover har respondenterne mulighed for at oplyse om personlige observationer, 

som kunne indikere en forringet luftkvalitet i maskinrummet. Spørgeskemaet blev fremvist for 

medstuderende, hvor kritik af spørgsmålsformuleringerne tilgik forfatteren. Respondenternes svar er 

anonymt, for at give frihed til at svare. Af bilag 18 fremgår spørgsmålene i spørgeskemaet og 

besvarelser hertil fremgår af bilag 19-39. Respondenternes svar er overført i Excel-arket vedlagt 

projektet under fane ”Spørgeskema” for bedre overblik. Til indsamling af besvarelser blev 

SurveyMonkey (SurveyMonkey, 2017) benyttet. SurveyMonkey er en online 

spørgeundersøgelsesplatform, hvor man gratis kan benytte sig af deres tjeneste. Dog er det en 

begrænset brugerflade, medmindre der foretages betaling for opgradering. 
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Kritik: 

Det havde gavnet analyseringsprocessen, at spørgeskemaet blev adresseret til hver enkelt profession 

således, at maskinmestre, skibsførere, skibsassistenter og kokke havde svaret på samme spørgeskema, 

men hvor svarene ville være fordelt hver for sig på SurveyMonkeys hjemmeside. Dette havde leveret 

en færdig analyse, hvor spørgsmålene er opdelt i procenter inden for hvert spørgsmål. I den 

forbindelse havde det ligeledes lettet analyseringsprocessen, hvis samtlige spørgsmål blev stillet som 

lukkede spørgsmål, da åbne spørgsmål ikke er nødvendige i denne sammenhæng. Da forfatteren ikke 

havde samme viden vedr. de sundhedsskadelige konsekvenser forårsaget af luftforurening, da 

spørgeskemaet blev konstrueret, medvirker dette til udelukkelse af flere af spørgsmålene, som derfor 

ikke vil indgå i projektet. Der er mange ukendte faktorer i besætningens livsstil, som ikke bliver 

indsamlet i spørgeskemaet, hvilket giver en bias i forbindelse med de helbredsmæssige lidelser og 

symptomer.  
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Partikelforurening i maskinrummet 

I dette afsnit vil undersøgelsen af partikelforureningen i maskinrummet, ombord på Esvagt Connector 

fremlægges med tilhørende hovedparametre. 

 

Partikler og deres sundhedsskadelige konsekvenser 

Der vil i dette afsnit blive gennemgået de basale informationer vedrørende partikler, samt deres 

sundhedsskadelige effekter. Dette vil give en bedre forståelse gennem projektet. 

 

Partikler findes i mange forskellige former og størrelser og kan være en blanding af adskillig stoffer 

og bestå af både dråber så vel som faste stoffer. Partikler kan inddeles i 3 størrelsesforhold, som 

kaldes grove, fine og UFP. De grove partikler har en størrelse på over 2,5µ𝑚. De fine partikler er 

mindre end 2,5µ𝑚, mens de UFP er under 0,1µ𝑚 (Palmgren, 2009, s. 16) og sættes især i forbindelse 

med forbrændingsprocesser (Palmgren, 2009, s. 28). Ved partikelmåling af massen benyttes 

udtrykket PM, som er en forkortelse for particulate matter, eller oversat til dansk, partikelmasse, som 

måles i enheden 𝑚𝑔/𝑚3. De hyppigst anvendte målinger er PM106 og PM2,57. Derudover er fokusset 

vedr. UFP, også kaldet PM0,18, øget de seneste år, da undersøgelser viser at de mindste partikler 

passerer forsvarsmekanismerne i luftvejene og afsættes i alveolerne, hvor de kan medføre 

betændelsesreaktioner, som kan resultere i forværring af astma, andre lungesygdomme og kræft 

(Palmgren, 2009, s. 73). Trænger partiklerne fra alveolerne over til blodkredsløbet, kan der 

forekomme betændelsesreaktioner andre steder i kroppen, hvilket giver risiko for åreforkalkning, 

samt blodpropper hovedsageligt i hjertet (Palmgren, 2009, s. 75). Da UFP er meget små måles disse 

i enheden 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙/𝑐𝑚3. 

 

Partiklernes form og størrelse har betydning for deres bevægelsesmønster. Grove partikler har 

sværere ved at blive hængende i atmosfæren grundet deres øgede vægt og befinder sig derfor tættere 

mod gulvet. Fine partikler vil grundet deres reducerede vægt, blive svævende længere tid i 

atmosfæren og derved forlænge eksponeringstiden (Palmgren, 2009, s. 26). UFP vil over tid vokse 

sig større, da de støder sammen og derved øger deres størrelse og masse. Sammenkoblingen af UFP 

vil resultere i et større overfladeareal, sammenlignet med én grov partikel med samme masse, hvilket 

                                                 
6 Partikler under 10µ𝑚 
7 Partikler under 2,5µ𝑚 
8 Partikler under 0,1µ𝑚 
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resulterer i en farligere partikel, da forskellige stoffer er bundet til overfladen af de sammenkoblede 

partikler (Saber, 2006). 

 

Til venstre på Fig. 1 demonstreres, hvor partikler afsættes i forhold til størrelsen. Til højre på Fig. 1 

demonstreres risikoen for afsættelse af partikler forskellige steder i luftvejene, afhængig af størrelsen. 

Her fremgår det tydeligt, at specielt de UFP afsættes i alveolerne, som medfører, at de kan trænge fra 

alveolerne over i blodkredsløbet (Palmgren, 2009, s. 74). I maskinrummet ombord på Esvagt 

Connector er ca. 99%9 af partiklerne PM1, hvilket resulterer i en stor afsættelse af partikler dybt i 

lungerne. 

  

 

 

De helbredsmæssige konsekvenser ved indånding af partikler er yderst kompliceret at vurdere. Dette 

skyldes, at effekterne skal vurderes ud fra partiklernes form, størrelse og stofindhold (Palmgren, 

2009, s. 71). Derudover er det svært at måle personeksponeringen præcist, samt andre risikofaktorer 

som fx rygning og livsstil. Der går ofte mange år før de helbredsmæssige sygdomme indtræder, 

hvilket ligeledes komplicerer analyseringsprocessen. Alligevel findes der i dag ingen tvivl om de 

helbredsmæssige konsekvenser ved udsættelse for partikelforurening (Trafikministeriet, 2003, s. 27). 

                                                 
9 Udledning fremgår på side 24 

Figur 1 - Her afsættes partikler i luftvejene 

(Palmgren, 2009, s. 74) 
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I USA er der foretaget en undersøgelse over en 16-årig periode (Trafikministeriet, 2003, s. 31). I 

undersøgelsen er 151 byområder involveret, hvor der tilsammen er omkring en halv million 

forsøgspersoner. Der er i undersøgelsen indsamlet data vedr. alder, legemsvægt, rygevaner, 

alkoholforbrug, kostvaner og uddannelsesniveau. Ved at medregne disse faktorer, fås et mere 

realistisk billede af, hvilken indflydelse partikelforureningen har på befolkningen. Undersøgelsens 

resultat viste, at ved en stigning på 10 µ𝑔/𝑚3 i det gennemsnitlige partikelniveau, målt som PM2,5, 

steg dødeligheden med 6%. I analysen fremgik, at den øgede dødelighed skyldes flere tilfælde af 

hjerte-kar-sygdomme, luftvejslidelser og lungekræft (Trafikministeriet, 2003, s. 31). Ved en 

målestation på H. C. Andersens Boulevard lå årsgennemsnittet for PM2,5 i 2015 på omkring 

17 µ𝑔/𝑚3 (Ellermann, 2016). Hertil kan oplyses at niveauet for PM2,5 i maskinrummet ombord på 

Esvagt Connector i perioder ligger stabilt på ca. 150 − 200 µ𝑔/𝑚3 (Se bilag 45). 

 

I den tyske by Erfurt har forskere i 3,5 år målt niveauet for UFP og undersøgt effekterne ved 

eksponering heraf. Ved at følge partikelniveauet fra dag til dag, fandt forskerne frem til, at en 

forøgelse i antallet af UFP fra 8.000 – 20.700 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙/𝑐𝑚3 medførte en stigning i dødeligheden på 

4,6% (Trafikministeriet, 2003, s. 34). Til sammenligning viste flere af målingerne foretaget i 

maskinrummet ombord på Esvagt Connector niveauer over 200.000 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙/𝑐𝑚3. 10 

 

I interviewet foretaget med HLH udtaler han, at der på nuværende tidspunkt ikke findes svar på, om 

de sundhedsskadelige påvirkninger fra luftforurening ved ophold i maskinrum er et problem. Dette 

er til trods for, at man i mange undersøgelser har kunnet dokumentere, at arbejde i maskinrum generelt 

medfører en overhyppighed af forskellige kræftformer, bl.a. lungekræft. HLH nævner ligeledes, at 

der aldrig er blevet gennemført studier til søs, hvor man har kunne korrigere for tobaksrygning.11 

 

Partiklernes form, størrelse og stofindhold er altså afgørende for deres sundhedsskadelige effekt. Der 

fremgår en tendens til, at mindre partikler afsættes dybere i lungerne og derved kan forårsage en lang 

række sygdomme. Derudover viser undersøgelser, at øget partikelkoncentration medvirker til en øget 

dødelighed. Der kan ikke drages direkte sammenligning mellem disse to undersøgelser og 

partikelforureningen i maskinrummet, grundet de mange ukendte faktorer. Derudover er 

                                                 
10 Fremgår i Excel-ark under fane ”Ultra1x” måling nr. 11 
11 Lydfil nr. 4 HLH: 1:20 min. – 3:05 min. 
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personeksponeringen i maskinrummet ikke kontinuerlige som på land, men til gengæld er 

eksponeringsniveauet langt højere ved ophold i maskinrummet. 

 

Lovgivning 

I dette afsnit vil der blive gennemgået love og bekendtgørelser, gældende for partikelforurening i 

maskinrum. Ved forevisning af love og bekendtgørelser, vil der flere steder indgå direkte citeringer, 

for at udelukke fejlagtige formuleringer. 

 

Søfartsstyrelsen Med. B - teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v. 

Kapitel II-1, Afsnit C, Regel 35 

”Af hensyn til personalets sikkerhed og velbefindende samt maskinernes drift skal maskinrum af kategori A12 være 

tilstrækkeligt ventilerede for at sikre, at der opretholdes en tilstrækkelig lufttilførsel til rummene, når maskineri eller 

kedler i disse rum arbejder på fuld kraft under alle vejrforhold, herunder hårdt vejr. Ethvert andet maskinrum skal være 

tilstrækkeligt ventileret under hensyntagen til dets anvendelse.” 

 

I den ovenstående bekendtgørelse fremgår, at måden hvorpå man sikre personalets sikkerhed og 

velbefindende, samt maskinernes drift, er ved at sørge for ”tilstrækkelig lufttilførsel” i 

maskinrummet. Dette kan tolkes som, at lufttilførslen er en vurderingssag, bedømt ud fra den enkelte 

maskinmesters vurdering af den nødvendige lufttilførsel. I interviewet med TS og KM nævner begge 

maskinchefer, at ventilationsniveauet oftest indstilles afhængigt af HVM’ernes aktivitet og 

belastning13,14. Både TS og KM var i deres udtalelser enige om, at indstillingen til 

maskinrumsventilationen så vidt muligt skal køre på højeste indstilling ved aktive HVM’ere. Men 

dette er ikke ensbetydende med, at alle maskinmestre har samme vurdering. Ved observationer af 

maskinrumsventilationen15  foretaget af SRN i perioden fra d. 21.03.17 - 04.04.17 fremgår, at det 

indstillede ventilationsniveau sjældent er på højeste indstilling. Kun i 3 ud af de 14 observationer, 

hvor HVM’erne er aktive er ventilationen på sit højeste. I de øvrige 11 observationer forekommer 

forskellige variationer af ventilationsniveauet, til trods for aktive HVM’ere. Selvom de to 

maskinmesterbesætninger har vurderet indstillingen af maskinrumsventilationen forskelligt, har de 

ud fra Søfartsstyrelsens ovenstående meddelelse begge ret, da de har vurderet, at den valgte indstilling 

                                                 
12 For definition af ”Maskinrum af kategori A” henvises til Søfartsstyrelsen Med. B Kapitel II-1, Afsnit A, Regel 3, stk. 17 
13 Lydfil nr. 2 T.S.: 0:32min. – 1:30min. 
14 Lydfil nr. 3 K.M.: 0:30min. – 0:50min. 
15 Fremgår i Excel-ark under fane ”Observationer Simon” 
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sørger for ”tilstrækkelig lufttilførsel” – dog uden at have vished omkring hvilket niveau, som er mest 

effektivt ”af hensyn til personalets sikkerhed og velbefindende”. Det kan dermed konstateres, at 

vurderingen af ”tilstrækkelig lufttilførsel” er et vidt begreb, hvor udfaldet risikerer at ende vidt 

forskelligt. 

 

ALR, fra SeaHealth nævner i interviewet, at man i praksis hellere forebygger luftforurening i form af 

gode ventilationssystemer, frem for at kontrollere luftkvaliteten, da dokumentation af denne kontrol 

er yderst bekostelig og besværlig16. Dette er på trods af nedenstående regel fra Søfartsstyrelsens Med. 

A, som vedrører de tekniske forskrifter om arbejdsmiljøet i skibe. 

 

Søfartsstyrelsen Med. A - teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe 

Kapitel I, Afsnit A, Regel 6, stk. 2 

”Der skal føres effektiv kontrol med, at de sundhedsskadelige påvirkninger, der er nævnt i regel 4, stk. 8-11, imødegås. 

Hvor der kan opstå sundhedsfare på grund af gasser, dampe og støv hidrørende fra stoffer og materialer eller på grund 

af støj og stråling, skal rederen og i hans sted skibsføreren sørge for, at det kontrolleres, at forholdene er i orden, 

herunder at der foretages de nødvendige målinger for at gennemføre kontrollen. Måleresultater skal findes om bord.” 

 

Det fremgår her, at rederen og i hans sted skibsføreren skal sørge for, at der føres effektiv kontrol 

med, at forholdene er i orden ved herunder at foretage de nødvendige målinger. Nedenfor fremlægges 

regel 4, stk. 10, som der henvises til i ovenstående meddelelse. 

 

Søfartsstyrelsen Med. A - teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe 

Kapitel I, Afsnit A, Regel 4, stk. 10 

”Unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås. Påvirkningen fra stoffer og materialer under arbejdet skal 

derfor nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling. Fastsatte grænseværdier 

skal overholdes. Arbejdstilsynets til enhver tid fastsatte grænseværdier for stoffer og materialer skal følges.” 

 

I regel 4, stk. 10 foreskrives, at ”unødige påvirkninger fra stoffer og materialer skal undgås. ….. 

under hensynstagen til den tekniske udvikling”. Desuden skal AT’s fastsatte grænseværdier 

overholdes, men hvordan kontrolleres dette i praksis? ALR, fra SeaHealth besvarer i interviewet 

spørgsmålet ”Hvordan kontrolleres dette i praksis?” og udtaler: ”I praksis bliver det ikke 

                                                 
16 Lydfil nr. 1 ALR: 8:05min. – 8:50min.  
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kontrolleret”17. ALR nævner ligeledes, at grunden til, at rederierne har været meget tilbageholdende 

med at foretage luftkvalitetsmålinger ombord på danske skibe skyldes, at der er mange usikkerheder 

i forbindelse med luftkvalitetsmålinger, samt at hvis der først udføres målinger og resultatet ikke er 

acceptabelt, hæfter rederierne alligevel økonomisk for at forbedre systemerne18. Dette er grunden til, 

at fokusset er større på forebyggelse frem for kontrol, mener ALR. Men denne strategi kan få 

konsekvenser, da kontrollen af luftkvaliteten risikere at mangle. Derudover er den tekniske udvikling 

i dag nået langt vedr. partikelmåling, hvilket kan bidrage til overvågning af 

partikelkontamineringsniveauet fra de processer, som forekommer i maskinrummet. 

 

AT har fastlagt grænseværdier forbeholdt luftforurening (Arbejdstilsynet, August 2007). 

Grænseværdien for partikelforurening er opgivet til 3 𝑚𝑔/𝑚3 under ”Organisk støv, total” 

(Arbejdstilsynet, August 2007, s. 51). Det vil senere i projektet fremgå af målingerne foretaget med 

DustTrak DRX instrumentet, at partikelmassen i maskinrummet ligger langt under grænseværdien - 

til trods for en stor partikelkontaminering i maskinrummet. Under lovgrundlaget for AT-vejledning 

foreskrives dog, at det ikke er tilstrækkeligt at benytte grænseværdien som eneste kriterium ved 

vurdering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold (Arbejdstilsynet, August 2007, s. 6). 

 

”Der skal med andre ord altid foretages en konkret vurdering af 

arbejdsmiljøforholdene og eventuel sundhedsfare ved brug af stoffer og materialer 

med henblik på nødvendige foranstaltninger.” (Arbejdstilsynet, August 2007, s. 6) 

 

Der skal således laves en vurdering af arbejdsmiljøforholdene og eventuel sundhedsfare – dog uden 

at inddrage nogle luftkvalitetsmålinger i vurderingen, da disse målinger ikke foretages i praksis. Dette 

gør det yderst vanskeligt at bedømme de nødvendige foranstaltninger, til at løse problemerne 

vedrørende luftforurening, når der mangler et led i risikovurderingen. 

 

Det kan ud fra ovenstående afsnit konkluderes, at der i Danmark generelt ikke udføres 

kontrolmålinger i maskinrummet ombord på skibe, grundet en praksis, hvor forebyggelse er i fokus 

og foregår ved at overdimensionere ventilationssystemerne. Dette er på trods af en lovgivning, som 

foreskriver, at der skal føres effektiv kontrol med de sundhedsskadelige påvirkninger og herunder 

foretage de nødvendige kontrolmålinger for at belyse området. Derudover angives en grænseværdi 

                                                 
17 Lydfil nr. 1 ALR: 7:47min. – 8:00min. 
18 Lydfil nr. 1 ALR.: 0:14min. – 0:56min. 
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for den totale støvmængde, hvilket i denne sammenhæng ikke er brugbar i forhold til de påvirkninger 

af UFP, som forefindes i maskinrummet. Indstillingen af ventilationsniveauet vurderes efter 

HVM’ernes belastning, uden at have vished omkring, hvordan det påvirker luftkvaliteten i 

maskinrummet. Overvågning af partikelforureningen er blevet mere enkel gennem årene og kan 

bidrage til en bedre forståelse vedr. hvilket partikeleksponeringsniveau, som findes i maskinrummet. 

 

Beskrivelse af forsøg: 

I samarbejde med AKS Total blev der planlagt to implementeringsforsøg, som havde til formål at 

mindske partikelforureningen i maskinrummet. I dette afsnit vil der fremgå en kort beskrivelse af 

forsøgene. 

 

Implementeringerne bestod af et gulvvaskeprodukt ved navn ”AKS Støvbinder Vask Klinker”, samt 

montering af filtre på BB og SB indblæsning (Se bilag 9 & 10). 

 

Gulvvaskeprodukt med partikelbindende egenskaber 

Inden implementering af dette produkt, blev databladet for ”AKS Støvbinder Vask Klinker” indsendt 

til SeaHealth for godkendelse til brug til søs. Efter godkendelse fremgår produktet i Søfartens 

kemikaliedatabase og er klar til brug (Søfartens kemikaliedatabase, 2017). Hensigten med produktet 

er at binde partikler til dørken og derved sørge for, at hovedparten af partiklerne ikke hvirvler op igen. 

De partikler som bindes til dørken, kan vaskes af ved næste vask/behandling, hvorved man i samme 

ombæring påfører et nyt støvbindende lag, med fornyet effekt. Gulvvaskeproduktet blev påført 

dørken i maskinrummet over 3 omgange, inden efter-målingerne blev iværksat. Denne procedure blev 

i samarbejde med AKS Total udarbejdet, for at sikre et solidt udgangspunkt. 

 

Partikelbindende filtre på indblæsningen til maskinrum 

Da Esvagt Connector ikke er udstyret med filtre på indblæsningen til maskinrummet, så forfatteren 

her muligheden for at belyse kontamineringsniveauet fra udeluften, som risikere at suges ind gennem 

luftindtagene, som er placeret på dækket (Se bilag 11 & 12). Ved indblæsningerne i maskinrummet 

fremgår tydelige spor fra kontamineret indsugningsluft (Se bilag 13). Filtrene er lavet af et glasfiber 

højkvalitetsmedie og er behandlet med naturlige vegetabilske olier, hvilket giver partikelbindende 

egenskaber. Hensigten med filtrene er at opfange partikler fra indsugningsluften fra dækket, således 

at de ikke ender i maskinrummet. Efter flere individuelle samtaler med besætningen ombord på 
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Esvagt Connector, var det muligt at vurdere eventuelle kontamineringskilder fra dækket, heriblandt 

dieseludstødningsgas fra både HVM’ere og HJM’ere, som kan kortslutte med luftindtaget til 

indblæsningerne (Se bilag 11 & 12). Derudover foretager skibsassistenterne hyppigt arbejde på 

dækket, bestående af både slibe-, skære- og svejsearbejde i forbindelse med vedligehold af skibet. 

Vindretningen har stor indflydelse på risikoen for kortslutning mellem dieseludstødningsgas og 

luftindtaget til maskinrummets indblæsning, da vindretning forfra vil føre udstødningsgassen agten 

ud. 

 

Filtrene blev monteret på BB og SB indblæsning, nærmere bestemt på forsyningssiden af 

ventilationsmotorens casing (Se bilag 10). I de 6 dage hvor filtrene var monteret og efter-målingerne 

foregik, var HVM’erne mindre aktive19, end ved før-målingerne, hvilket har mindsket 

kontamineringen fra dækket i form af udstødningsgas. Det synlige resultat af filtrene før og efter 

montering fremgår af bilag 7 & 8. 

 

Udførelsen af målingerne 

I dette afsnit vil målemetode og overvejelser i forbindelse med målinger fremgå. Forud for samtlige 

målinger er instrumenterne kalibreret, for at sikre samme udgangspunkt for hver måling og derved 

opnå højest målesikkerhed. 

 

DustTrak DRX, Aerosol Monitor, Model 8533 

DustTrak DRX, Model 8533 måler i enheden 𝑚𝑔/𝑚3. Denne enhed benyttes også i AT-vejledning 

C.0.1 - grænseværdier for stoffer og materialer. Fordelen ved målinger foretaget med DustTrak DRX 

instrumentet er, at målinger af PM1, PM2,5, PM4, PM10 og Total støvmængde foretages samtidig. 

Dette giver muligheden for at analysere, hvilken størrelse partikler, som indgår i luften over samme 

tidsperiode. 

                                                 
19 Fremgår i Excel-ark under fane ”Timer HVM” 
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Måleplaceringer er udvalgt på baggrund af øvrige 

undersøgelser udført ombord på skibe (Langer, Osterman, 

& Moldanova, 2015). Derudover er der foretaget 

prøvemålinger i maskinrummet, samt forestået vejledning 

fra AKS Total. De to udvalgte måleplaceringer er agt for 

BB HVM og i separatorrummet. 

Måleinstrumentet er placeret således, at det generes 

minimalt af trafik fra færdsel i maskinrummet, samt 

indblæsningsluft fra ventilationen, da dette kan påvirke 

måleresultatet. Se bilag 1 for måleplaceringer, 

indblæsninger og udsugning. 

Målingerne er opdelt således, at der foretages 3 før-

målinger og 3 efter-målinger agt for BB hovedmotor og 

ligeledes 3 før-målinger og 3 efter-målinger i 

separatorrummet. Endvidere er der foretaget adskillige 

andre målinger i maskinrummet, med det formål at 

frembringe yderligere forståelse af processerne i 

maskinrummet20.  

 

Før- og efter-målingerne er udført over en 10 timers periode, som svarer til maskinmestrenes 

arbejdsdag ombord på Esvagt Connector. Grundlaget for valg af overvågede parametre er udarbejdet 

i samarbejde med AKS Total, som har stor erfaring vedr. partikelmålinger (Se Bilag 40). 

 

P-Trak, Ultrafine Particle Counter, Model 8525 

Ved målinger foretaget med P-Trak instrumentet fremgår en kontinuerlig visning af antal partikler i 

størrelsesordenen 0.02 − 1µ𝑚, vist i enheden 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙/𝑐𝑚3. Partikler i denne størrelsesorden, vil 

videre i opgaven omtales som UFP, til trods for det den korrekte betegnelse for UFP ligger under 

0,1µ𝑚. Dette er ligeledes gjort i rapporten udarbejdet af IVL Svenska Miljöinstitutet (Langer, 

Osterman, & Moldanova, 2015), hvor samme instrument er benyttet til måling af UFP. Ved logning 

af måleresultater, udregner instrumentet gennemsnittet af partikelantallet over en 10 sek. periode. De 

                                                 
20 Målinger fremgår i Excel-arket under fane ”Fine – Agt BB HVM” / ”Fine – Sep. rum” / ”Fine Blandet” 

Billede 3 - Måleplacering agt for BB HVM 

Målehøjde 110cm 

Billede 4 - Måleplacering separatorrum 

Målehøjde 130cm 
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12 måleplaceringer21 er valgt på baggrund af at belyse partikelniveauet forskellige steder i 

maskinrummet. 

 

Analyse af processer i maskinrummet (DustTrak DRX, Model 8533) 

Ved stationær opstilling af DustTrak DRX, Model 8533, agt for BB HVM og i separatorrummet, var 

det muligt at overvåge påvirkningen fra adskillige af de processer som forekommer og ud fra dette få 

en forestilling af, hvilke kontamineringskilder, som befinder sig i maskinrummet. 

 

Med udgangspunkt i de stationære målingerne, fremstår tydeligt en tendens til, at HVM’erne påvirker 

partikelforureningsniveauet i en negativ retning. Hver gang HVM’erne er i drift giver det et forhøjet 

udslag af partikelmassen i maskinrummet. Det fremgår ligeledes, at indstillingen af 

ventilationstrinnet har en indvirkning på fordelingen af partikelmassen. Aktivitetsniveauet for 

HJM’erne giver ingen synlige påvirkninger. Dette kan skyldes placeringen af måleinstrumentet i 

forhold til HJM’erne, samt udsugningen (Se bilag 1). 

 

Der vil her blive demonstreret et par eksempler på, hvorledes analysen af målingerne er foregået. 

Eksemplerne har udgangspunkt i Før-måling 1 (Bilag 41) med tilhørende observationer22 og måling 

af forskelligt ventilationstrin (Bilag 65) med tilhørende Observationer23. Eksempel 1 vil tage 

udgangspunkt i måling agt for BB HVM og Eksempel 2 tager udgangspunkt i måling af forskellige 

indstillinger af maskinrumsventilationen. 

 

Der vil ikke forevises analyse af målinger foretaget i separatorrummet, da kontamineringsniveauet 

her ikke er på højde med målinger agt for BB HVM. I eksemplerne fremgår grafer med 5 kurver, som 

illustrerer PM1, PM2,5, RESP/PM4, PM10 og Total støvmængde. Dette vil give et overblik over 

fordelingen af partikelstørrelserne i maskinrummet. 

 

                                                 
21 Placeringer og måleresultat fremgår i Excel-ark under fane ”Ultra1x” 
22 Fremgår i Excel-ark under fane ”Fine – Agt BB HVM” 
23 Fremgår i Excel-ark under fane ”Fine Blandet” 
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Eksempel 1: Før-måling 1 – Agt for BB HVM” 

Fra målingens start kl. 06.59 er begge HVM’ere 

tændt, samt ventilationstrinnet er på sit højeste. 

Partikelmassen ligger her nogenlunde stabilt ved 

omkring 0,150 𝑚𝑔/𝑚3. Når HVM’erne slukkes 

kl. 10.05 falder partikelforureningsniveauet 

markant og ligger i området omkring 0,030 𝑚𝑔/

𝑚3. Niveauet falder på trods for at 

ventilationstrinnet mindskes. Da HVM’erne 

startes op kl. 11.40, kan det endnu en gang 

observeres, at partikelforureningsniveauet stiger 

voldsomt og stabiliseres omkring 0.150𝑚𝑔/𝑚3. 

Når hovedmotorerne slukkes kl. 15.35 fremgår det 

igen, at partikelforureningsniveauet falder. 

 

Ud fra samtlige målinger foretaget agt for BB HVM, fremgår en høj stigning af 

partikelforureningsniveauet ved opstart af HVM’erne. 

 

Figur 2 - Før-måling 1 (Bilag 41) 

Figur 3 - Observationer til Før-måling 1 
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Med udgangspunkt i Tabel 1 fremgår, at gennemsnitsværdien24 for partikelmassen består af  99,1%25 

partikler under 1µ𝑚26, sammenlignet med den Totale støvmængde. Som tidligere nævnt afsættes 

denne størrelse partikler dybt nede i lungerne. 

 

Grænseværdien for partikelforurening opgives i total støvmængde og vurderes ud fra en 

gennemsnitskoncentration i løbet af en 8 timers arbejdsdag27 (Arbejdstilsynet, August 2007, s. 5). 

Som det fremgår i Tabel 1 er TWA (8 hr) i maskinrummet 0.123 𝑚𝑔/𝑚3, hvilket er ca. 24 gange28 

lavere end den gældende grænseværdi som er fastsat til 3𝑚𝑔/𝑚3 (Arbejdstilsynet, August 2007, s. 

51). Der er således ikke overskredet grænseværdi for partikelforurening i maskinrummet. 

 

Ud fra overvågning af processerne i maskinrummet kan det konkluderes, at HVM’erne har en stor 

indvirkning på partikelkontamineringen i maskinrummet. Derudover fremgår at grænseværdien er 

overholdt, til trods for at størstedelen af partikelmassen består af PM1, som afsættes dybt i lungerne. 

                                                 
24 Fremgår som Avg i Tabel 1 

25 
111 𝑚𝑔/𝑚3

112 𝑚𝑔/𝑚3 = 99,1% 

26 PM1 = Partikler under 1µm 
27 Fremgår som TWA (8hr) i Tabel 1 

28 
3 𝑚𝑔/𝑚3

0.123 𝑚𝑔/𝑚3 ≈ 24 𝑔𝑎𝑛𝑔𝑒  

Tabel 1 – Før-måling 1 Graf statistik 
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Eksempel 2: Agt for BB HVM - Forskelligt vent. trin 

 

Der vil her blive gennemgået, hvorledes partikelforureningen i maskinrummet påvirkes af ændring i 

ventilationstrinnet. Målingerne er udført over en 3 timers periode, hvor ventilationstrinnet ændres 

hver halve time. 

17.00-17.30: Her er ventilationen på sit højeste og 

partikelforureningen ligger på et af de lavere 

niveauer. 

17.30-18.00: Til trods for at udsugningen slukkes, 

falder partikelforureningsniveauet. 

18.00-18.30: Efter nedreguleringen af SB 

indblæsning og aktivering af udsugningen fremgår 

det, at partikelmassen stiger. 

18.30-19.00: Partikelforureningsniveauet topper i denne tidsperiode, til trods for, at ændringen kun 

består i af omskifte ventilationsniveauet på BB og SB side. 

19.00-19.30: Her fremgår igen en tendens til, at partikelforureningen falder ved at slukke for 

udsugningen. 

19.30-20.00: Ved at sammenligne indstillingen for denne tidsperiode med ventilationsniveauet 

mellem kl. 18.00-18.30, fremstår det igen, at partikelforureningen er højere når udsugningen er aktiv 

frem for slukket. 

 

Figur 4 - Graf. Agt for BB HVM - Forskelligt vent. trin 

Figur 5 - Indstilling af vent. trin 
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Ud fra de ovenstående observationer blev maskinchef KM inddraget i analysen, for at bidrage til en 

bedre forståelse af udfaldet. Forklaringen på partikelniveauets udsving kan skyldes, at 

trykfordelingen i maskinrummet ændres ved skiftende ventilationstrin og derved ændre partiklernes 

flowretning, hvilket kan forårsage partikelophobninger forskellige steder i maskinrummet. De to 

højeste partikelforureningsniveauer er mellem kl 18.30-19.30, hvor ventilationstrinnet er indstillet til 

Low i BB side. Det høje niveau kan skyldes et differenstryk mellem BB og SB side af maskinrummet, 

da der vil være et højere tryk i SB side grundet en større lufttilførsel. Som det fremgår på bilag 1 er 

udsugningen placeret i SB side. Denne kombination af højt tryk i SB side og placering af udsugningen 

i samme side vil give et udfald, hvor overtrykket i SB side forhindre luftudskiftningen i BB side, 

hvilket resultere i en øgning i partikelforureningsniveauet i BB side, hvor måleinstrumentet er 

placeret. 

 

Det fremgår derved, at indstillingen af ventilationstrinnet ikke er uden betydning og har stor 

indflydelse på partikelforureningsniveauet. Ved indstillingstrin Low for BB indblæsning, ses en 

tendens til partikelophobning i BB side, hvilket resulterer i et højere eksponeringsniveau ved arbejde 

i denne side. Da der kun er foretaget denne ene overvågning af ventilationstrinnet agt for BB HVM, 

er der ikke tilstrækkeligt data til at konkludere den ideelle ventilationsindstilling. For at kunne fastslå 

den mest effektive luftudskiftning, vil det være nødvendigt at foretage flere målinger, forskellige 

steder i maskinrummet. 

 

Ultrafine partikel målinger (P-Trak, Model 8525) 

Målinger med P-Trak instrumentet giver mulighed for at få en direkte visning af partikelantallet målt 

i enheden 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙/𝑐𝑚3. Dette er yderst brugbart ved lækagesøgning på maskineri eller til at 

sammenligne værdier fra målinger foretaget forskellige steder i maskinrummet. 

 

Ved de målinger af UFP hersker her ligeledes en tendens til, at HVM’erne påvirker antallet af 

partikler i en negativ retning. I Tabel 2 forevises to målinger foretaget i maskinrummet med hver sine 
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betingelser. Måling nr. 11 er med aktive HVM’ere, hvorimod måling nr. 16 foregår med inaktive 

HVM’ere. Her fremgår det tydeligt, at antallet af partikler er markant højere ved aktive HVM’ere. 

  

 

Efter analyse af samtlige måleresultater, blev HVM’erne konstateret som hovedkontamineringskilde. 

Der blev herefter udført en grundig lækagesøgning på HVM’ernes udstødningssystem, da flere 

besvarelser i spørgeskemaet oplyste om lugt af udstødningsgas i maskinrummet29. Resultatet af 

målingerne udført på manifoldet kunne belyse præcis, hvor den øgede mængde partikler kom fra. 

Ved måling omkring samlingerne på manifoldet, forekom peak-værdier på op imod 400.000 −

500.000 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙/𝑐𝑚3. Da peak-værdierne ikke var kontinuerlige, var det vanskeligt at arkivere disse 

værdier. Et par steder hvor udslippet var kontinuerligt, blev der arkiveret målinger på hhv. 

219.000 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙/𝑐𝑚3 for SB HVM og 70.600 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙/𝑐𝑚3 for BB HVM30. Ved sammenligning med 

det gennemsnitlige partikelantal ved inaktive HVM’ere 31, som ligger på 27.933 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙/𝑐𝑚3, 

fremgår det tydeligt at partikelkontamineringen stammer fra utætte samlinger på HVM’ernes 

manifold. Flere steder på manifoldet fremgik sodrester, hvilket indikerer udslip af udstødningsgas 

(Se Bilag 5). Årsagen til de utætte samlinger skyldes manifoldets defekte bærebeslag (Se bilag 3,4, 

                                                 
29 Fremgår i Excel-ark under fane ”Spørgeskema” 
30 Fremgår i Excel-ark under fane ”Ultra1x” måling nr. 16 
31 Fremgår i Excel-ark under fane ”Ultra1x” måling nr. 16 

Tabel 2 – Oversigt UFP fra måling nr. 11 og 16 
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5,6), hvilket forsager stress og derved revnedannelser i udstødningssystemet, udtaler KM32 og TS33 i 

interviewet. 

 

Efter lækagesøgning på HVM’ernes manifold var årsagen til hovedkontamineringen belyst og af 

resultatet fremgik direkte udslip af dieseludstødningsgas i maskinrummet. Den synlige effekt af 

forsøgene med gulvvaskeproduktet og støvbindingsfiltrene, var svær at syne på efter-målingerne. Her 

kan henvises til gennemsnittet af måling nr. 11 og 1534, hvor de målte niveauer ikke er forbedret efter 

implementering. Grunden til den manglende effekt på måleresultatet var, at montagen af filtrene 

medførte en reduceret luftudskiftning i maskinrummet, hvilket resulterede i at kontamineringen fra 

manifoldet ikke blev udskiftet i samme grad, på trods af filtrenes gode egenskaber (Se bilag 7 og 8). 

 

Hvordan ser niveauet ud på andre skibe? 

I Sverige har IVL Svenska Miljöinstitutet udarbejdet en rapport (Langer, Osterman, & Moldanova, 

2015) med adskillige luftkvalitetsmålinger ombord på 9 forskellige typer skibe. I rapporten fremgår 

også niveauet af UFP i maskinrummet på flere af skibene. I sammenligningen af resultaterne fra 

undersøgelsen foretaget af IVL Svenska Miljöinstitutets (Langer, Osterman, & Moldanova, 2015, s. 

75) og resultaterne fra Esvagt Connector vil der blive foretaget visse reguleringer, for at forsøge at 

ramme et gennemsnitsniveau, hvilket giver et bedre billede ved sammenligning. For målinger 

foretaget i rapporten (Langer, Osterman, & Moldanova, 2015, s. 75) vil der blive udregnet et 

gennemsnit af de UFP for samtlige skibe, hvor der er foretaget målinger i maskinrummet og 

separatorrummet. Der vil således være ét gennemsnit for de målte værdier foretaget i maskinrummet, 

samt ét gennemsnit for målte værdier foretaget i separatorrummet. Instrumentet, som er benyttet til 

måling af UFP i rapporten er samme model (P-Trak, Model 8525), som er blevet anvendt til UFP 

målinger ombord på Esvagt Connector (Langer, Osterman, & Moldanova, 2015, s. 48). I rapporten 

fra IVL Svenska Miljöinstitutet (Langer, Osterman, & Moldanova, 2015) benyttes udtrykket 

nanopartikler i stedet for UFP. Dette udtryk fremgår derfor også i de nedenstående tabeller. 

 

                                                 
32 Lydfil nr. 3 K.M: 3:40min. – 4:09min. 
33 Lydfil nr. 2 T.S: 6:35min. – 6:58min. 
34 Fremgår i Excel-ark under fane ”Ultra1x” måling nr. 11 og 15 
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I Tabel 3 og 4 ses en oversigt over, hvilke skibe som indgår i udregningen af gennemsnittet. 

 

Som det fremgår af Tabel 3 og 4, rammer gennemsnittet ca. samme niveau for antallet af UFP i 

maskinrum og separatorrum. 

 

Da separatorrummet ombord på Esvagt Connector er placeret i midten af maskinrummet med åben 

dørindgang, vil målinger i separatorrummet indgå i det samlede gennemsnit over antallet af UFP for 

maskinrummet. Gennemsnittet i Tabel 5 udregnes af måleresultaterne fra Før-måling nr. 11 og 1235. 

Målinger foretaget i ECR medregnes ikke, da dette rum ikke er kategoriseret som maskinrum. 

                                                 
35 Fremgår i Excel-ark under fane ”Ultra1x” måling nr. 11 og 12 

Tabel 3 - Gennemsnit UFP i maskinrum: (Langer, Osterman, & Moldanova, 2015, s. 75) 

Tabel 4 - Gennemsnit UFP separatorrum: (Langer, Osterman, & Moldanova, 2015, s. 75). 
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I Tabel 6 fremgår sammenligningen af de udregnede gennemsnit fra rapporten (Langer, Osterman, 

& Moldanova, 2015) og maskinrummet ombord på Esvagt Connector. 

 

 

 

Ved denne sammenligning fremstår et ca. 5 dobbelt niveau af UFP i maskinrummet ombord på Esvagt 

Connector i forhold til gennemsnittet fra de andre fartøjer. Dette er vel og mærke med aktive 

HVM’ere. Men som det ligeledes fremgår under den markerede linje i Tabel 6, vil 

partikelforureningsniveauet ved sammenligning med gennemsnittet fra måling nr. 1636, som er 

foretaget med inaktive HVM’ere fremgå, at antallet af UFP er faldet til et niveau svarende til 

gennemsnitsniveauet på de andre fartøjer. 

 

Årsagen til den store forskel, er som tidligere nævnt adskillige lækager på HVM’ernes 

udstødningssystem, hvilket resulterer i direkte udslip af dieseludstødningsgas i maskinrummet. Ud 

fra dette kan konkluderes, at udslippet er med til at forårsage et 5-dobbelt kontamineringsniveau, 

sammenlignet med gennemsnitsniveauet for skibe i rapporten fra IVL Svenska Miljöinstitutets 

(Langer, Osterman, & Moldanova, 2015). Til medvirken af det høje kontamineringsniveau kan 

ligeledes påpeges kortslutningen af udstødningsgas med luftindtaget.  

 

 

                                                 
36 Fremgår i Excel-ark under fane ”Ultra1x” måling nr. 16 

Tabel 5 Gennemsnit UFP maskinrum - Connector 

Tabel 6 - Sammenligning af UFP gennemsnit fra Tabel 3,4,5 + inaktive HVM 
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Kritik: 

I sammenligningen af UFP, fremstår visse usikkerheder i form af hvilket tidsinterval målingerne er 

udført. I rapporten fra IVL Svenska Miljöinstitutets (Langer, Osterman, & Moldanova, 2015, s. 48) 

er tidsopløsningen indstillet til 1 min., hvor der ved målinger foretaget på Esvagt Connector er 

tidsopløsning på 10 sek. Derudover er der en usikkerhed i forhold til betingelserne, samt 

måleplaceringerne i rapporten. Vindretningen, samt placering af skorstenen og luftindtag er ligeledes 

en vigtig faktor at inddrage i analysen, hvilket der ikke oplyses om i rapporten (Langer, Osterman, & 

Moldanova, 2015). 

 

Indånding af UFP i forskellige miljøer 

Indånding af UFP er uundgåeligt i alle miljøer. Men forskellen på eksponeringen er vidt forskellig 

afhængig af det miljø man befinder sig i. Et almindeligt menneske indånder ca. 500 ml. luft pr. 

vejrtrækning (Worm, 2010), svarende til 500 cm3 luft. For at få en ide om størrelsesforholdet af 

indåndede UFP i forskellige miljøer, vil herunder forevises et eksempel. 

 

Eksemplet vil tage udgangspunkt i målestationen placeret på H.C. Andersen Boulevard (Ellermann, 

2016), som anses for at være en af Danmarks mest forurenede gader, samt gennemsnitsværdien i 

maskinrummet fra Før-måling nr. 11 & 12, som fremgår i Tabel 5. Derudover indgår gennemsnittet 

fra måling nr. 11 & 1237, som er foretaget på broen ombord på Esvagt Connector. 

 

I Fig. 6 fremgår årsgennemsnittet af UFP fra 

målestationer placeret i Københavnsområdet. I 

eksemplet vil der blive taget udgangspunkt i 

målestationen placeret på H. C. Andersens 

Boulevard. Årsgennemsnittet for UFP er aflæst 

til ca. 13.000 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙/𝑐𝑚3 i 2015. 

 

 

                                                 
37 Fremgår i Excel-ark under fane ”Ultra1x” måling nr. 11 og 12 

Figur 6 - Årsgennemsnit for UFP på H.C. Andersens Boulevard 

http://www2.dmu.dk/1_Viden/2_miljoe-

tilstand/3_luft/4_maalinger/5_niveauer/6_partikler/partikler_trend_year.asp 
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I Tabel 7 fremgår antallet af UFP pr. indånding i de 3 forskellige miljøer. 

 

Som det fremgår i Tabel 7 ses en ekstrem niveauforskel af indåndede UFP, alt afhængig af hvilket 

miljø man befinder sig i. Ud fra det ovenstående eksempel kan vurderes, at arbejde i maskinrummet 

medfører ca. 2538 gange flere indåndede UFP, i forhold til arbejde på broen, hvilket er en voldsom 

forskel på partikeleksponeringen i arbejdsmiljøet. Derudover fremgår det, at selv ved en spadseretur 

på H.C. Andersens Boulevard, vil antallet af indåndede UFP være ca. 1039 gange lavere, end ved 

ophold i maskinrummet. Ud fra spørgeskemaet fremgår, at maskinmestrene ombord på Esvagt 

Connector, i gennemsnit opholder sig knap 6 timer om dagen i maskinrummet40, hvor de i disse 

perioder vil være ekstremt udsat for UFP, ved aktive HVM’ere. 

 

Da værdien fra H.C. Andersens Boulevard er et årsgennemsnit, vil niveauet i perioder befinde sig 

både højere og lavere end det partikelantal, som er aflæst i Fig. 6. Ligeledes opstår en usikkerhed 

vedrørende måleområdet af UFP, da typen af måleinstrumentet ikke er opgivet på målestationen. 

 

                                                 
38 

63.014.500 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙/𝑐𝑚3

2.492.500 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙/𝑐𝑚3 ≈ 25 gange 

 

39 
63.014.500 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙/𝑐𝑚3

6.500.000 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙/𝑐𝑚3
≈ 10 gange  

40 Fremgår i Excel-ark under fane ”Spørgeskema” 

Tabel 7 - Sammenligning af UFP pr. indånding i forskellige miljøer 
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Partikelforurening i DSB vogntog  

I folketinget har der været debat vedr. grænseværdier for UFP fra dieselos i forbindelse med DSB 

vogntog. Flemming Damgaard Larsen, fra partiet Venstre, spurgte i starten af 2015, den daværende 

beskæftigelsesminister, Henrik Dam Kristensen om følgende: 

 

”Mener ministeren, at det er rimeligt, at der ikke findes arbejdsmiljømæssige grænseværdier for ultrafine partikler, så 

DSB helt lovligt udsætter sine medarbejdere for en ekstremt høj mængde skadelige – og potentielt kræftfremkaldende – 

ultrafine dieselpartikler i dobbeltdækkervogne på flere regionalstrækninger?” (Kristensen, 2015) 

 

Dette spørgsmål skyldes, en rapport udarbejdet af Institut for Folkesund og Københavns Universitet 

(Karottki & Loft, 2015) som viser, at DSB medarbejdere risikere at blive udsat for op i mod 

100.000 − 150.000 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙/𝑐𝑚3 UFP, hvilket her vurderes til at være ”en ekstremt høj mængde 

skadelige – og potentielt kræftfremkaldende – ultrafine dieselpartikler”. 

 

Til dette svarer Henrik Dam Kristensen, tidligere beskæftigelsesminister: 

 

”Når der hverken i Danmark eller de fleste andre lande er fastsat grænseværdier for ultrafine partikler i dieselos, 

skyldes det, at der indtil videre ikke har været tilstrækkelig videnskabeligt grundlag for at fastsætte en sådan 

grænseværdi” (Kristensen, 2015) 

 

De manglende grænseværdier for UFP, er altså forårsaget af, at der ikke er tilstrækkelig 

videnskabeligt grundlag, på trods af undersøgelser i dag påpeger de helbredsmæssige konsekvenser 

ved en øget eksponering for UFP. 

 

Ved sammenligning af partikelforureningsværdierne foretaget i DSB’s vogntog og maskinrummet 

ombord på Esvagt Connector i Tabel 8, ses at niveauet er om trængt de samme. 

 

 

Tabel 8 - Sammenligning mellem UFP niveau i vogntog og UFP niveau i maskinrummet ombord på Esvagt Connector 
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Som det kan observeres af Tabel 8 lader det til, at antallet af UFP ligger i samme område. Men da der 

ikke er benyttet samme type måleinstrument, vil der indtræde en usikkerhed i sammenligningen. Ved 

målinger foretaget i DSB vogntog er måleområdet mellem 0,01 − 0,3µ𝑚 (Karottki & Loft, 2015, s. 

2), hvor målinger udført i maskinrummet ombord på Esvagt Connector ligger i måleområdet mellem 

0,02 − 1µ𝑚. Da partikler fra dieseludstødningsgas overvejende består af partikler i størrelsesordenen 

0, 01 –  0,1µ𝑚 (Karottki & Loft, 2015, s. 2), vil antallet af UFP målt i maskinrummet derfor syne 

lavere, end ved målingerne foretaget i DSB vogntog. Dette vil Fig. 7 demonstrerer, da der her vises 

fordelingen af partikler i antal og masse i forhold til størrelse. Det store antal partikler mellem 

0,01 –  0,1µ𝑚 stammer fra dieseludstødning (Karottki & Loft, 2015, s. 2). Afstanden mellem de blå 

linjer er måleområdet for maskinrummet og afstanden mellem de røde linjer måleområdet for DSB 

vogntog. 

 

Som det fremgår i Fig. 7 er antallet af UFP mellem de røde linjer betydeligt større end antallet mellem 

de blå linjer. Dette indebærer som sagt, at den målte værdi af UFP i maskinrummet fremstår lavere, 

end den målte værdi i DSB vogntog. Da det ud fra lækagesøgningen på HVM’erne fremgik, at 

kontamineringskilden i maskinrummet var forårsaget af udslip af dieseludstødningsgas, kan der her 

drages paralleller, da begge partikelforureninger er forårsaget af partikler fra dieseludstødningsgas. 

 

Til trods for de ikke eksisterende grænseværdier for UFP skal der som tidligere nævnt, stadig sørges 

for at unødig påvirkning fra skadelige stoffer og materialer undgås, ifølge Søfartsstyrelsens Med. A41. 

                                                 
41 Søfartsstyrelsens Med. A Kapitel I, Afsnit A, Regel 4, stk. 10 

 

Figur 7 - Oversigt over måleområde for målinger foretaget i DSB vogntog og i maskinrummet 

(Karottki & Loft, 2015, s. 2) 
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I Danmark lader det til, at fokusset vedr. partikelforurening i arbejdsmiljøet er større på land end til 

søs. Men hvordan kan arbejdsmiljøet til søs sikres mod disse påvirkninger, uden brugbare 

grænseværdier og uden effektiv kontrol af luftkvaliteten. I næste afsnit vil der foreligge 

løsningsforslag henvendt til Esvagt Connector, vedrørende sikring af personalets sikkerhed og 

velbefindende. 
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Hvordan sikres personalets sikkerhed og velbefindende 

I dette afsnit vil fremgå løsningsforslag til, hvorledes partikelforureningen i maskinrummet ombord 

på Esvagt Connector kan afhjælpes, baseret ud fra undersøgelsen som er foretaget. 

 

Filter på indblæsningen 

Da indblæsningsluften ikke filtreres på vej ind i maskinrummet, er der her risiko for, at partikler 

forårsaget af arbejde på dækket, samt udstødningsgas suges ind gennem luftindtaget til 

maskinrummet. I forsøget, hvor støvbindingsfiltrene fra AKS Total blev monteret på de to 

indblæsninger, var der ingen tvivl vedr. filtrenes partikelbindende effekten. Filtrene var påmonteret i 

6 dage og herunder ses før og efter billeder af resultatet. 

 

 

Som det fremgår af billederne, har filtrene opfanget en stor mængde partikler, som ellers ville have 

endt i maskinrummet, hvorved der vil opstå risiko for indånding. Som tidligere nævnt, blev 

lufttilførslen til maskinrummet reduceret, da differenstrykket over filtrene var for stort, hvilket 

resulterede i nogle uhensigtsmæssige sideeffekter i forbindelse med luftudskiftningen. Forfatteren ser 

dog stadig den positive effekt ved implementering af disse støvbindende filtre. For at undgå de 

uhensigtsmæssige sideeffekter, skal placeringen af filtrene revurderes. Da maskinchef, KM til daglig 

arbejder på Esvagt Dee, som er et søskende skib til Esvagt Connector, oplyste han om løsningen de 

Billede 5 - Støvbindingsfilter før montering Billede 6 - Støvbindingsfilter efter montering 
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der ombord havde anvendt, for at filtrere indblæsningsluften til maskinrummet. På billede 5 ses 

hvordan filtrene er monteret med speciallavede filterbeslag på indblæsningerne til maskinrummet. 

 

 

Filteret som her benyttes er ikke støvbindende og har derfor ikke samme egenskaber som filtrene 

leveret fra AKS Total. Ved at kombinere montageløsningen inkl. tilhørende filterbeslag fra Esvagt 

Dee, med de støvbindende filtre fra AKS Total, vil det samlede filterareal, hvor indblæsningsluften 

gennemstrømmes blive større og dermed reducere modstanden. Dette vil bevirke at lufttilførslen ikke 

mindskes i samme omfang, som det var tilfældet under forsøget ombord på Esvagt Connector. 

 

Billede 7 - Hjemmelavede beslag til montering af filtre (ESVAGT Dee) 
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Vedligehold udstødningssystemet 

Under lækagesøgning med P-Trak instrumentet fremgik det, at udstødningssystemets bæringer var i 

en tilstand, som påvirkede samlingerne, hvilket resulterede i lækager af dieseludstødningsgas. 

 

På billede 6 observeres et af udstødningssystemets bærende gummifødder, som skal absorbere 

vibrationer fra skibet, således at udstødningssystemets samlinger ikke udsættes for stress. Som det 

fremgår på billede 6, er tilstanden på gummibæringen i en sådan forfatning, at den absorberende 

egenskab ikke længere eksisterer. Beslaget på billede 7, er ligeledes i en tilstand, hvor det ikke 

længere kan opretholde stabiliteten på udstødningssystemet, hvilket ligeledes vil medføre unødig 

stress i samlingerne. Ved at udskifte de beskadigede beslag og efterspænde samlingerne, vil 

stabiliteten af udstødningssystemet genoprettes og mindske påvirkningerne fra de vibrationer som 

forefindes til søs. Dertil kan foreslås et hyppigere eftersyn af disse beslag, da konsekvenserne af 

beskadigede bæringer vil medføre unødig stress på udstødningssystemet, hvilket kan resultere i udslip 

af dieseludstødningsgas i maskinrummet, som i dette tilfælde. 

 

Billede 8 - (Smuldret) Gummifod til absorbering af vibrationer 

Billede 9 - Knækket beslag på udstødningssystem til 

stabilisering og afvikling af vibrationer 
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Automatiseret ventilationssystem 

Ventilationssystemet ombord på Esvagt Connector indstilles 

via manuel betjening. Ventilationsniveauet kan reguleres ved 

to separate indblæsningssystemer og ét udsugningssystem. 

Indblæsningerne, som er delt op i BB og SB side, har en 2-

trinsstyring, som kan indstilles på enten Off/Low/High speed, 

hvor udsugningen er On/Off styret. 

 

I et bachelorprojekt (Nielsen, 2017) vedrørende optimering af 

maskinrumsventilationen ombord på Esvagt Connector, 

fremgår et løsningsforslag, hvor luftudskiftningen styres 

afhængigt af tryksensorer placeret forskellige steder i 

maskinrummet. Denne løsning vil udligne trykforskellen, som 

indtræder ved forskellig ventilationsindstilling på BB og SB 

indblæsning. Ved at benytte denne løsning reduceres risikoen 

for partikelophobning, da trykket i maskinrummet vil 

udlignes. 

Figur 8- Skitse af indblæsninger og 

udsugning 
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Overvågning af partikelforurening 

Ved at overvåge partikelforureningen, opnås et overblik over processerne i maskinrummet, som kan 

benyttes til at lokalisere ændringer af partikelkontamineringsniveauet og derved udelukke antagelser 

og formodninger. Derudover vil det give besætningen, som opholder sig i maskinrummet, en 

fornemmelse af, at der er kontrol og fokus på luftkvaliteten. 

 

Til overvågning af partikelmassen i maskinrummet 

ombord på Esvagt Connector, blev der benyttet TSI 

DustTrak DRX Aerosol Monitor 8533, som efter at 

have lokaliseret HVM’erne som 

kontamineringskilde har bevist, at dette instrument 

er yderst velegnet til overvågning.  For yderligere 

information henvises der til operation og service 

manualen, som er vedlagt opgaven. 

 

 

 

Efter at have lokaliseret 

partikelkontamineringsprocessen med DustTrak 

DRX instrumentet, kan der videre foretages 

lækagesøgning med P-Trak, Ultrafine Particle 

Counter 8525, for at præcisere eksakt, hvor 

ressourcerne skal indsættes og derved minimere 

omkostninger og tid i forbindelse med forkerte 

antagelser. For yderligere information henvises 

der til operation og service manualen, som er 

vedlagt opgaven. 

 

 

Tilbud er indhentet på begge instrumenter, som fremgår af bilag 16 

 

 

Billede 10 - DustTrak DRX Aerosol Monitor 8533  

Hentet fra: http://www.tsi.com/dusttrak-drx-aerosol-

monitor-8533/  d. 29.05.17 kl. 17.12 

Billede 11 - P-Trak Ultrafine Particle Counter 8525  

Hentet fra: http://www.tsi.com/p-trak-ultrafine-particle-

counter-8525/  d. 29.05.17 kl. 17.12 
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Konklusion 

Ud fra partikelmålingerne foretaget ombord på Esvagt Connector fremgår, at 

partikelkontamineringsniveauet påvirkes af HVM’ernes aktivitet, hvilket medførte en dybtgående 

lækagesøgning på HVM’ernes udstødningssystem. Ud fra lækagesøgningen blev der konstateret flere 

lækager på HVM’ernes manifold, hvilket resulterede i direkte udslip af dieseludstødningsgas i 

maskinrummet. Årsagen til lækagerne vurderes til at være forårsaget af stress i udstødningssystemet, 

da adskillige bærebeslag var defekte og dermed ikke efterlevede deres tilegnede funktion. Dette 

medvirkede, at partikelkontamineringsniveauet i perioderne, hvor HVM’erne var aktive, havde et 5-

dobbelt niveau, sammenlignet med gennemsnittet af målinger foretaget på 9 andre skibe. Ligeledes 

kan der konstateres partikelforurening fra dækket, da det synlige resultat af de støvbindende filtre, 

efter 6 dages montering, var markant. Målinger af UFP foretaget i maskinrummet ombord på Esvagt 

Connector, lå på ca. samme niveau som partikelmålinger foretaget i DSB vogntog, hvor denne 

påvirkning blev omtalt som en ekstremt høj mængde skadelige- og potentielt kræftfremkaldende 

dieselpartikler. Omfanget af de helbredsmæssige konsekvenser, forårsaget af de sundhedsskadelige 

påvirkninger, er svært at vurdere. Men det kan konstateres, at der forekommer eksponering af 

dieseludstødningspartikler, hvilket indebærer en risiko for betændelsesreaktioner i lungerne, samt 

andre steder i kroppen. Til at sikre personalets fremadrettede sikkerhed og velbefindende, kan det 

konkluderes at implementering af partikelovervågning i maskinrummet, vil medføre et overblik over 

processerne, hvilket kan benyttes til lokalisering af kontamineringskilder og derved nedbringe 

partikelforureningsniveauet. Derudover vil montering af støvbindende filtre på indblæsningsluften 

reducere kontamineringen fra dækket og medvirke til en renere lufttilførsel. For at afhjælpe 

ophobning af partikler, som finder sted ved asymmetrisk lufttilførsel i SB og BB side, vil et 

automatiseret ventilationssystem bevirke en reguleret lufttilførsel, hvilket vil medvirke til en bedre 

luftudskiftning og derved en lavere partikeleksponering. Derudover skal udstødningssystemets 

bærende beslag udskiftes for at sørge for ordentlig understøttelse. 
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Perspektivering 

Da det lader til at luftkvalitetsmålinger generelt er et sjældent syn ombord på skibe, medvirker dette 

projekt til at belyse et ellers overset område. Man kan kun håbe at fokusset øges fremadrettet, da det 

ellers kan have konsekvenser for mange besætningsmedlemmer, som arbejder i maskinrummet til 

dagligt. Der fremgår en tendens til at fokus på forebyggelse af luftforurening, har fjernet fokus fra 

kontrollen af luftkvaliteten. Det kunne derfor være interessant at udvide undersøgelsen af 

luftforurening til andre skibe, samt medtage apteringen i undersøgelsen, da der også her fremgår 

tendenser til periodevise høje luftforureninger42. 

Alternativt kan der udføres luftanalyser, hvor fx stofindholdet fra dieselpartikler måles og analyseres, 

da grænseværdierne for disse stoffer er betydelig lavere end grænseværdien for den totale 

støvmængde. Dog er denne proces både mere omkostningskrævende og vanskelig sammenlignet med 

partikelmåling. 

I slutfasen blev der udsendt endnu et spørgeskema. Denne gang adresseret til alle skibsførere og 

maskinmestre i Esvagt, for at udvide undersøgelsen af de helbredsmæssige tendenser. Spørgeskemaet 

havde til opgave at kortlægge de helbredsmæssige symptomer og lidelser i de to professioner, for at 

vurdere om der figurerer en tendens mellem forekomst af sygdomme, i de to forskellige 

arbejdsmiljøer. Det formodes at spørgeskemaet aldrig nåede ud til respondenterne, da der ingen 

besvarelser blev modtaget. 

Det kunne ligeledes være interessant at undersøge konsekvenserne i den samfundsmæssige 

sammenhæng, da langtidseksponering af partikler kan have indvirkning på helbredet, hvilket kan 

medvirke til et sygeforløb i slutningen af arbejdslivet, som således vil koste samfundet økonomisk. 

                                                 
42 Fremgår i Excel-ark under fane ”Ultra1x” 
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Bilag 68 Filter beslag på Esvagt Dee 2 
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