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0. FÖRORD 

Föreliggande arbete är en fortsättning på den förstudie i ämnet som undertecknad, med 
bidrag från Arbetsmiljöfonden, gjorde i början på 198()-talet. (Proj. 81 - 0924). Det är 
baserat på denna förstudie samt på de erfarenheter som i mellantiden gjorts i samband 
med konsultationer och forskningsarbete inom området. 

Rapporten, och speciellt exemplen i avsnitt 9, har i konceptform varit föremål för ett re
missförfarande till inom branschen verksamma företag och personer: maskintillverkare, 
sågverk och skyddsingenjörer. 

Texten skall dock huvudsakligen fortfarande ses som ett arbetsmaterial, vilket vi nu hop
pas berörda parter vill ta till sig och pröva. De synpunkter på såväl redigering i stort som 
detaljinnehåll, vilka därvid kan framkomma, tas givetvis tacksamt emot. 

Til l alla dem som hittills offrat tid och intresse på att ge sina synpunkter, vill jag fram
föra mitt varma tack. 

Trätek har genom Nils Lundborg medverkat vid redigering och sammanställning av tex
ten. 

Gunnar Eriksson 

1. SAMMANFATTNING 

Det finns inga enkla knep att förbättra ljudklimatet inom sågverken. Det är sammanflätat 
med ställningstaganden av bl a akustisk, juridisk, psykologisk och ekonomisk natur. 

Det är i samband med byggandet av nya anläggningar, eller vid nyanskaffning av maski
ner, som de största möjligheterna att åstadkomma en bullermässigt bra anläggning före
ligger. 

Man har då möjligheter att skaffa maskiner som a\ uci lågt buller, ordna med en layout 
som innebär att störande akiiviieier är avskilda Iran ljudkänsliga, och se till att arbet.s-
lokulernas invändiga ytor har god Ijudabsorpnon. 

Den enda verksamma vägen för att dämpa bullret går via metodiskt arbete, ett arbete som 
dock i allt väsentligt måste uträttas av hu\ udakir)ici na i sammanhanget, nämligen ma
skinleverantörerna. De avgör i sitt utvecklingsarbete vilka egenskaper maskinerna kan få, 
lik.som sågverksföretagen vid sina uppliandlingai för fram de egenskaper marknaden vill 
ha. 

För att underlätta samspelet mellan köpare och lillverkare så, att upphandlingsförfarandet 
självt driver utvecklingen mot miljömässigt bättre produkter har en handledning med 



exempel tagits fram. 

Det vidgade synsätt som är nödvändigt för att nå de eftersträvade målen - miljömässigt 
goda produkter och anläggningar - kräver arbetsformer där snävt experttänkande måste 
ge vika för ett mer övergripande resonemang. Detta kräver engagemang och kunskap 
hos alla inblandande parter. Inte minst viktigt är att drifts- och underhåilspersonalens 
erfarenheter tas till vara. 

Handledningen syftar därför till att stimulera tillverkarna att tänka i banor som med
verkar till detta. Den enda verkligt verksamma stimulansen ligger i att maskinköpama, 
d v s i det här fallet sågverken, agerar så att denna process kommer igång. Lagstiftning 
och föreskrifter är inte tillräckliga drivkrafter i detta sammanhang. 

I andra hand kommer upphandlingen att ge underlag för bättre layouter. Genom kunskap 
om de enskilda maskinemas ljudavgivning kan avskärmningar dimensioneras på ett eko
nomiskt mer fördelaktigt sätt. 

Frågan om maskinupphandling med avseende på buller är ingalunda ny. Genom åren har 
ett par metoder prövats som båda har sina nackdelar. Båda presenteras i rapporten t i l l 
sammans med den nya metoden. 

2. INLEDNING 

Det fmns inga enkla knep att förbättra ljudklimatet inom sågverken. Det är sammanflätat 
med ställningstaganden av bl a akustisk, juridisk, psykologisk och ekonomisk natur. 

Den enda verksamma vägen för att dämpa bullret går via metodiskt arbete, ett arbete 
som i allt väsentligt måste uträttas av huvudaktörerna i sammanhanget, nämligen maskin-
leverantörerna, som i sitt utvecklingsarbete bestämmer vilka egenskaper maskinerna kan 
få, och sågverksföretagen, som vid sina upphandlingar avgör vilka egenskaper markna
den vill ha. 

Den här skriften syftar till att underlätta samspelet mellan köpare och tillverkare i syfte 
att få upphandlingsförfarandet självt att driva utvecklingen mot miljömässigt bättre pro
dukter. 

Det främsta syftet är att förbättra ljudklimatet, men som framgår av det följande är en 
lyckad bullerdämpning frukten av en mängd överväganden, där de rent akustiska frågor
na faktiskt har en blygsam roll. 

Det vidgade synsätt som är nödvändigt för att nå de eftersträvade målen - miljömässigt 
goda produkter och anläggningar - kräver arbetsformer där snävt experttänkande måste 
ge vika för det mer övergripande resonemanget. Den process som är nödvändig kräver 
därför ett engagemang hos alla inblandade parter. Inte minst viktigt är att drifts- och 
underhållspersonalens erfarenheter tas till vara. 



Normalt brukar man diskutera bullerdämpande åtgärder under följande rubriker, 

o Ljudkällan åtgärdas 

o Avskärmningar mellan sändare och störd personal 

0 Rumsakustiken påverkas 

Det är inte meningsfullt att hävda att den ena eller andra typen av åtgärd är bäst. I det 
praktiska arbetet handlar det vanligen om att tillämpa samtliga. 

Det är i samband med byggandet av nya anläggningar, eller vid nyanskaffning av maski
ner, de största möjligheterna att åstadkomma en bullermässigt bra anläggning föreligger. 

Man har då möjligheter att skaffa maskiner som avger lågt buller, ordna med en layout 
som innebär att störande aktiviteter är avskilda från ljudkänsliga, och se till att arbets
lokalernas invändiga ytor har god ljudabsorption. 

Fördelen vid nybygge är att merkostnaden för många av dessa åtgärder kan bli blygsam 
relativt fallet att åtgärderna utförs i efterhand. 

Denna handledning syftar främst till att öka sannolikheten för framgång med den 
förstnämnda tekniken: den som innebär att ljudkällornas bulleravgivning minskas. Det 
ligger i sakens natur att detta arbete måste ske hos maskintillverkarna. För att vara fram
gångsrikt måste det fortlöpande finnas med i miiskinkonstruktörernas arbete. 

Handledningen syftar därför l i l l att åstadkomma jusi detta: dvs att stimulera tillverkarna 
att tänka i dessa banor. Den enda verkligt verksamma stimulansen ligger i att maskinkö
parna agerar så att den nödvändiga processen uppkommer. Lagstiftning och föreskrifter är 
inte tillräckliga drivkrafter i detta sammanhang. 

1 andra hand kommer upphandlingen att ge underlag för bättre layouter. Genom kunskap 
om de enskilda maskinernas ljudavgivning kan avskärmningar dimensioneras på ett eko
nomiskt mer fördelaktigt sätt. 

Den sistnämnda principen, atr åstadkomma cn in^ggradig rumsdämpning, är en fråga för 
köparen, sågverket. Det är av myckel stor vikt ati möjligheierna till hög rumsdämpning 
tas till vara. I synnerhet gäller detta vid n\ hyggnad. Då är kostnaden minimal genom att 
värmeisoleringen ofta kan nyttjas för detta. 



3. OLIKA METODER FÖR UPPHANDLIN(i 

Innan vi kommer in på hur en upphandling i detta sammanhang lämpligen bör gå til l , kan 
det vara på sin plats med en del allmänna reflekiioner. Frågan om maskinupphandling 
med avseende på buller är ingalunda ny. Nedan beskrivs kortfattat ett par metoder som 
prövats genom åren samt presenteras den nu föreslagna metoden. 

3.1 Metod 1: Man ställer krav på (ma\)iii\aer från anläggningen/leveransen 

Inom flera branscher är det vanligt att man från köparens sida anger högsta tillåtna ljud
nivåer för den aktuella maskinutrustningen installerad på en viss arbetsplats. Den prin
cipen för upphandling är dock inte ändamålsenlig. Ett skäl är att det inte går att fomiule-
ra ett generellt och rimligt siffervärde. Det "sanna" rimlighetsvärdet kommer nämligen 
inte fram förrän i projektets slutfas. Metoden resulterar därför antingen i ett suboptimalt 
slutmål, som alltså inte är så bra som det kunde varit, eller att målet klaras men till orim
ligt höga kostnader. 

Metoden med att ange en totalnivå under garantiansvar, blir dessutom så tekniskt/juridiskt 
komplicerad, att parternas kraft förbrukas på fel uppgifter. "Man luras att göra fel saker 
på ett bättre sätt." 

Inom sågverksbranschen har metoden nu provats under en följd av år. Den har oftast 
medfört att parterna blivit oense om huruvida de olika villkoren är uppfyllda eller inte. 
En vanlig följd av sådana konflikter har varit att leverantören förlorat pengar på sin leve
rans. Pengar som vi hellre skulle sett gå till produktutveckling i bullerdämpande syfte. 
Sådan befrämjas vanligen i ingen eller ringa utsträckning med detta förfarande. 

En mindre dramatisk fomi av samma synsätt, är att man internt inom företaget håller sig 
med en serie siffervärden som anger målsättningen vad gäller olika avdelningar. Men den 
har samma logiska brist som om kraven ställs på maskinleverantörerna under garantian
svar. En rimlig, välavvägd, anläggning blir inte utförd med hjälp av detta. I praktiken blir 
det så att företag som har denna filosofi inte följer den. Man arbetar på ett klokare sätt 
än så. 

3.2 Metod 2: Leverantören redovisar en bullerdeklaration 

Genom att kräva en detaljerad bullerdeklaraiion. som innebär att maskinens ljuddata 
redovisas, gärna efter en viss normerad metod. Imns det uppenbarligen en förväntan på 
att maskinbullret skall bli lägre. Förhoppningarna baseras troligen på föreställningen, att 
kunden gör sitt maskinval utifrån givna bullerdata och i så fall vore en deklaration av 
värde. 

Inom sågverksbranschen finns det dock ingenting som tyder på, att ett förfarande med 
noggranna ljuddata från leverantören, också skulle medföra maskiner med lägre buller. 
Inom andra branscher, främst sådana där det handlar om (massproducerade) konsument
produkter av olika slag, finns det däremot skäl att tro på denna princip. 



Tekniken är mycket vanlig, inte bara för konsumentprodukter, utan även för industripro
dukter i små tillverkningsserier. Att tekniken är vanlig är förstås i sig ingen garanti för 
att den är bra i det här sammanhanget. 

3.3 Metod 3: Den aktuella upphandling.sniodellen 

Den här föreslagna upphandling.smodellen bygger på en uppfattning, som borde vara 
självklar, nämligen att en sågverksmaskin blir i \ stare endast om man bedriver ett konse
kvent utvecklingsarbete i buUerdämpande syfte. Detta arbete bör naturligen drivas av 
maskintillverkaren. 

Metoden går alltså ut på att stimulera tillverkaren att bedriva detta arbete. Det ligger i 
sakens natur att det inte kan sättas igång endast för att en intresserad kund gör en för
frågan. Arbetet måste bedrivas som ett naturligt inslag i det vanliga konstruktionsarbetet. 

Stimulansen och drivkraften för att satsa på sådant arbete måste emellertid komma från 
köparen. Det är denne som måste ge korrekta signaler till tillverkaren. Dessa i sin tur 
måste baseras på att man också är beredd att betala för del arbetet. 

Under ett sådant utvecklingsarbete kommer nyttan/värdet av olika åtgärder att testas 
under experimentella betingel.ser. Det bör medföra att konstruktören efter hand arbetar 
fram den lösning, som ger god verkan i förhållande till de insatta resurserna. 

Arbets,sättet ger dämied också besked om hur mycket buller maskinen avger i olika ver
sioner. Bullerdata faller därmed ut som en sekundär följd av utvecklingsarbetet. 

Idén med denna upphandlingsform är alltså i grunden, att kunden begär att få ta del av 
det utvecklingsarbete som tillverkaren bedrivit. Utifrån del underlaget kan parterna via en 
diskussion komma överens om vilka åtgärder, som kan anses rimliga med hänsyn till 
effekt och kostnader. Des.sa bör i det här fallet gå att bedöma förhållandevis väl med 
hjälp av det underlag man har. Upphandlingsformen kommer på detta sätt att helt ansluta 
sig till den lagstiftning som \ i har på området. Den enskilde maskinleverantören ställs 
allt.så inför samma situation \ ad gäller den enskilda maskinen .som .sågverksföretaget har 
för helheten. Han uppfordras att göra en åigärdsplan. 



4. V I L K A VÄRDERINGAR HAR PARTERNA? 

I en tidigare gjord undersökning intervjuades parterna, dvs sågverksföretagen och ma
skintillverkarna, beträffande värderingen av olika förhållanden med avseende på buller. 
Studien bekostades av Arbetsmiljöfonden och redovisades i en projektrapport med be
teckningen 81-0924. 

Därvid framkom några intressanta värderingar, gemensamma för maskintillverkare och 
sågverksföretag, bl a: 

o Väljer man utrustning primärt med hänsyn till miljöegenskaper, exempelvis bullerav
givningen? 

Svaret på denna fråga är ett entydigt nej. Uirustningen väljs med tanke på vad som 
rent produktionstekniskt är att föredra. Även de anställda delar denna värdering. Det 
avgörande är alltså att man skaffar en rationell och ekonomisk produktionsutrustning. 

o Är det oino-essant med en buUerdämpad utrustning? 

Svaret på denna fråga är också ett entydigt nej. Del är i högsta grad intressant och 
värdefullt med en utrustning som är bra från miljösynpunkt, inte minst med avseende 
på buller. Ljudegenskapenia kommer inte i första hand men det betyder alltså inte att 
frågeställningen som sådan är oviktig. 

o Skall de buUerdämpande åtgärderna ingå som en från början integrerad del i konstruk
tionen, eller finns det skäl som talar för att dc skall finnas att tillgå i form av separata 
tillval? 

Vad gäller denna fråga kan konstateras att de svenska maskintillverkarna, hemmamar
knaden med de krav och värderingar som gäller här, bara utgör en mindre del av den 
totala. Världsmarknadens krav är för nän'arande i genomsnitt betydligt lägre än de 
svenska. Visserligen finns i vissa länder högt ställda fonnella krav, men tillämpningen 
är svag. 

Av detta skäl är det nödvändigt att sådana in>at.ser för bullerdämpning, som betingar 
ett betydande pris måste offereras separat. Î n maskin som i sitt standard utförande har 
ett högre pris än konkun-entprodukien kan \ aia osäljbar på världsmarknaden, även om 
den har obestridliga miljömässiga kvaliieici-. därför all dessa inte värderas. 

Även om det många gånger kan vara opraktiskt att konstruera utrustningen på detta 
byggklotsvis måste vi konstatera an det är er? tvingande nödvändighet, betingad av 
marknaden. 
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5. MASKINKÖPARENS, D V S SACJVERKSFÖRETAGETS, KRAV I FÖR
FRÅGAN 

I det följande ges förslag till en text .som maskinköparen, sågverket, mot bakgrund av vad 
som nämnts i föregående avsnitt, lämpligen kan använda sig av i samband med en för
frågan. 

Textförslag 

Vårt mål, vad gäller bullerdämpning, 
är att optimalt nyttja känd teknik i 
syfte att minimera bullerbelastningen 
på personalen. Vi avser att vidta 
alla åtgärder som kan anses rimliga. 

Målsättningen är helt i linje med den 
lagstiftning och de föreskrifter som 
finns på området. 

Vi tar också för givet att ni som 
leverantör eftersträvar att leva upp 
till gällande föreskrifter. Därför 
förväntar vi oss en utförlig redo
visning av resultaten från det ut
vecklingsarbete ni bedrivit för de 
aktuella maskinerna. 

Kommentarer 

Begreppet "optimal 
bullerdämpning": 
se avsnitt 8. 

Lagstiftning och 
föreskrifter: 
se avsnitt 6. 

Lagstiftarens krav 
på mask in leveran
tören beskrivs 
särskilt i slutet 
av avsnitt 6.1. 

Er beskrivning kan lämpligen omfatta 
olika utvecklingsnivåer, där del
resultaten från skilda utförande
former klart framgår. 

De närmare formerna för överföring 
av infomiation kan vi komma överens 
om .senare. Vi har förståelse för att 
visst material inte kan skickas till oss 
utan förutsätter en muntlig genom
gång. 

Vi har inga krav på hur den akust
iska redovisningen skall vara gjord, 
annat än att den på ett lämpligt 
sätt beskriver resultaten. I prak
tiken betyder detta att flera olika 
metoder kan komma ifråga. 

Avsnitt 9 ger ex
empel på hur denna 
upphandlingsteknik 
kan fungera. 

Konkurrensförhåll
anden kan göra det 
nödvändigt med viss 
återhållsamhet. 

Avsnitt 7 ger ex
empel på hur ljud
data kan redovi
sas. 
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6. VAD SÄGER LAGSTIFTNINCiEN? 

Arbetsmiljölagen reglerar vad olika parter har att iakttaga avseende bullret på en arbet-
plats. Lagen är en ramlag, vilket innebär att den är mycket allmänt formulerad. Det sista 
är en förutsättning för att den skall kunna gälla för hela arbetslivet med alla dess skilda 
verksamheter. 

Behovet av preciseringar tillgodoses genom att Arbetarskyddsstyrelsen kontinuerligt ut
arbetar föreskrifter för tillämpningar inom olika områden, bl a inom bullerområdet. 

6.1 Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagen har .sedan tillkomsten 1977 omarbetats vid ett flertal tillfällen, senast 
under 1991 då de största förändringarna gjorts. 

Några av de i det här sammanhanget viktigaste lagparagraferna återges nedan. De visar 
hur lagen är uppbyggd. 

Kapitel 1 beskriver lagens ändamål och tillämpningsområde. Den första paragrafen har 
följande lydelse: 

Paragraf 1: Lagens ändamål är: 
1. att säkerställa en arbetsmiljö som inte utsätter arbetstagare 
för ohälsa eller olycksfall och som är tillfredsställande med 
hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utveck
lingen i samhället. 

2. att främja att arbetsgivare och arbetstagare samverkar för alt 
åstadkomma en god aibetsmiljö. 

Kapitel 2 anger de allmänna krav som ställs på arbetsförhållandena, vilket följande para
grafer får illustrera. 

Paragraf 1: Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förut
sättningar i fysiskt och psykiskt avseende. 

Arbetstagaren skall ges möjlighet alt medverka i utformningen 
av sin egen arbetssituation saint i förändrings- och urvecklings-
arbeie. 

Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så 
att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belast
ningar. Därvid skall ä\en löneformer och förläggning av ar
betstiden beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete skall undvikas 
eller begränsas. 
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Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt och 
samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. 

Paragraf 2: 

Paragraf 3: 

Paragraf 4: 

Kapitel 3, 
Paragraf 8: 

Arbetet skall planläggas och anordnas så att det kan utföras i 
en sund och säker miljö. 

Arbetslokal skall vara så utformad och inredd, att den är lämp
lig från arbetsmiljösynpunkt. 

Luft-, ljud- och ljusförhållanden och övriga arbetshygieniska 
förhållanden skall vara tillfredsställande. 

Den som tillverkar, importerar, överlåter eller upplåter ma
skin, redskap, skyddsutrustning eller annan teknisk anordning 
skall se till att anordningen erbjuder betryggande säkerhet mot 
ohälsa och olycksfall, när den avlämnas för att tagas i bruk 
eller utställes till försäljning eller i reklamsyfte. De anvisningar 
som behövs för anordningens montering, användning och 
skötsel skall medfölja vid avlämnandet. Anordningen skall vara 
tydligt märkt med uppgifter av betydelse för att förebygga 
ohälsa och olycksfall. 

Som nämndes ovan är alltså lagen mycket allmänt formulerad. Det finns således inga 
siffervärden som anger en gräns för hur mycket buller som kan tolereras. Ute på arbets
platserna är det en vanlig uppfattning att det finns sådana gränsvärden. 

6.2 Föreskrifter 

För buller finns sedan ett antal år en generell föreskrift utarbetad av Arbetarskyddssty
relsen. Den har beteckningen ASF 1986:15, "Buller". 

De viktigaste paragraferna återges här: 

Paragraf 1: 

Paragraf 2: 

Arbete skall planeras och bedrivas så att bullerexponeringen 
för dem som sysselsätts i verksamheten blir låg. 

Om bullerexponeringen överstiger värdena i tabell nedan skall 
åtgärder vidtas för att minska exponeringen. För detta ändamål 
skall ett tidsplanerat åtgärdsprogram utarbetas. Målet skall 
härvid vara att där så är möjligt nedbringa exponeringen under 
värdena i tabellen. Åtgärdsprogrammet skall dokumenteras. 
Dokumentationen skall kunna uppvisas för yrkesinspektionen. 
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tabell: 

Ekvivalent ljudnivå under typisk 
arbetsdag 

Maximal ljudnivå (undantag för 
impulsljud) 

Impulstoppvärde 

dB(A) 

85 

115 

140 

Paragraf 5: 

Paragraf 9: 

Tillverkare, importör, och annan leverantör skall se till att ma.s-
kin och annan teknisk anordning vid leverans är så beskaffad 
att den avger så lite buller som möjligt. Om det behövs skall 
leverantören lämna med uppgifter om anordningens bulleregen
skaper och om vilka möjligheter som finns att begrän.sa bullret. 

Arbetslokal skall ha en med hänsyn till dess ljudegenskaper och 
förekommande bullerkällor lämplig utfomining och inredning. 
Arbetslokalen skall planeras och disponeras så att bullerexpone
ringen blir låg och så få som möjligt utsätts för buller. 

Som framgår av texten ovan saknar även föreskrifterna gränsvärden .som skiljer tillåtligt 
buller från otillåtet. För fallet att individerna utsätts lör högre ekvivalent bullerbelastning 
än 85 dB(A), ställs dock krav på ett skriftligt åigärdsprogram. 

Det bör obser\'eras att det är bullerexponeringen sett som energimedelvärde över arbets
dagen som räknas. Kortvarigt kan den bullernivå som belastar en person få vara av.sevärt 
högre än de angivna 85 dB(A). Exempelvis innebär delta synsätt att 1(K) dB(A) är en 
godtagbar nivå, förutsatt att exponeringstiden inte överskrider ca 15 min per dag. 

Kravet att åtgärdsprogrammet skall vara i skriftlig tonn, är främst en fråga om trovär
dighet. Ett seriöst grepp fordrar helt enkelt sa många överväganden att den skriftliga 
formen automatiskt blir en n()dvändighet. Med tanke på att samtliga inblandade - yrkesin
spektion, anställda och företagsledning - skall ges möjlighet att bedöma huruvida de 
tänkbara åtgärderna är rimliga eller inte. är den skriftliga formen också en praktisk nöd
vändighet. 

Det finns inte närmare specificerat hin- ett åtgänlspiogram bör vara utformat. Lämpligen 
innehåller det en genomgång av tänkbara åtgärder med tillhörande beskrivning av hur 
stor bullerdämpningen kan förväntas bli, och vilka kostnader som är förenade med de 
olika åtgärderna. 

Det kan noteras att kravet på åtgärder inte enbart riktas mot arbetsgivaren, utan även mot 
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maskinleverantören (5:e paragrafen i ASF:s föreskrift). Vidare kan observeras att det 
ställs krav på såväl layouten som på arbetslokalemas utformning. Man nämner alltså 
samtliga de metoder som beskrivs närmare i avsnitt 8, "Optimal bullerdämpning". 

Föreskriftens krav på arbetsprogram när bullerexponeringen överskrider 85 dB(A), in
nebär inte att arbetsplatser eller individer som utsätts för lägre nivåer lämnas därhän. 
Föreskrifterna är tydliga på den punkten vilket framgår av paragraf 1. 

Förutom ovanstående generella föreskrift utges också föreskrifter som är knutna till en 
viss verksamhet eller t i l l maskinutrustning. I dessa skrifter kan bullret vara mer eller 
mindre utförligt behandlat. 

7. B U L L E R D A T A - T E K N I K FÖR REDOVISNING 

Bullerdata skall anges på ett lämpligt sätt. För detta finns flera olika alternativ. 

Det kommer nu fram olika normerade metoder för att beskriva bulleravgivningen från 
skiftande maskintyper. Dessa normer kan bli mer eller mindre tvingande. Även för såg
verksbranschen kan det bli aktuellt med normerade beskrivningar. 

Bullret alstras emellertid i hög grad även av annan utrustning, än den som direkt bearbe
tar virket. Detta måste man på ett eller annat sätt ta hänsyn till vid utformningen av 
sådana normer. 

Då denna handledning avser att få till stånd en dialog mellan köpare och säljare med 
syfte att få producenterna att utveckla tystare maskiner, måste metoden att beskriva bull
ret anpassas till vad som är lämpligast i vaije enskilt fall. Det finns ingen universell 
metod. 

Det är utomordentligt viktigt att respektive maskinfabrikant för de egna produkterna 
noga bevakar hur ett eventuellt regelverk ser ut. Ljud mätningarna måste alltså anpassas 
så att de uppfyller den typ av krav som kan komma, alldeles oavsett om beskrivnings
tekniken i sig kan sägas vara lämplig eller ej. 

De olika förhållanden som främst har med bullerdata att göra är 1) lokalen där maskinen 
eller utrustningen är uppställd, 2) de olika driftsbetingelser som den arbetar under samt 
3) de lägen eller positioner i vilka man mäter. 

7.1. Mätlokalen 

Av praktiska skäl fmns det för maskintillverkaren bara en lokal att tillgå vad gäller 
sågverksmaskiner, nämligen befintliga produktionslokaler. Maskinerna är normalt allde
les för stora för att det skall gå att göra mätningar i akustiska laboratorier. 
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För att få mätvärden som i olietydlig gnid störs av reflexer från väggar och tak är det 
viktigt att dessa är försedda med effektiva Ijiidabsorbenter. För ett sågverk innebär detta 
att ytorna skall vara klädda med ca 50 mm mineralullsskivor. 

Om en i övrigt lämplig lokal saknar väggabsorbenter går det utmärkt att provisoriskt 
montera sådana inför själva mättillfället. Kostnaden för ett sådant provisorium är i prak
tiken försumbar. 

7.2. Mätvärde - driftsbetingelser 

För själva mätvärdet kan några helt olika typfall observeras vad gäller ljudkällorna och 
deras karaktär: 

o Bearbetning i virkets längdriktning (klyvning, kantning, fräsning) 

o Bearbetning tvärs virket (kapning) 

o Hanteringsljud från matnings- och transportanordningar (slagbuller inom ett såghus, 
buller i justerverk och sorteringsanläggningar) 

o Renodlade slagljud (mot ändstopp vid ändjämning, vid fyl lning av fack och fickor etc) 

7.2.1. Bearbetning längs virket 

Eftersom virket i ett sågverk normalt har en längd av 4 ä 5 m blir bearbetningstiden i 
dessa fall tämligen lång. Vanligen handlar del om några sekunder (1,5 sek - 5 sek). 

Produktivitetsutvecklingen under senare år har inneburit en drastisk förändring vad gäller 
tiden mellan bearbetningstillfällena. För 10 år sedan var luckan mellan dessa av samma 
storleksordning som bearbetningstiden eller större. Nu sker bearbetningen med minimal 
tidslucka genom att virket nästan matas ände mot ände. 

Kurvorna i nedanstående figur illustrerar vad som hänt. 
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nivå 

B 

•tid' 
Figur 1. Skillnad i arbetscykler mellan äldre och moderna anläggningar. 

A : I ä ldre anläggningar ä r skillnaden markant mellan tomkömingsnivå och såg-
bul lemivå. 

B: Moderna anläggningar har liten tidslucka mellan bearbetningstil lfällena. 

Vilket mätvärde för bulleravgivningen är då lämpligt? Eftersom det normalt är mycket 
enkelt att registrera tomgångsnivån, bör en uppmätning av denna alltid ske. Mätvärdet 
kan ge intressant information, främst beträffande ljudavgivningen från driften, dvs moto
rer och transmission etc. 

Värdet kan läsas av direkt från ett visarinstrument, alternativt som ett digitalt värde från 
en dosimeter. 

Med hänsyn t i l l bullerexponeringen är det emellertid nästan alltid nivån under arbets-
operationen som är avgörande, varför detta värde är mest intressant. 

Genom att trä inte är helt igenom homogent kommer ljudalstringen under bearbetningen 
att variera något. Variationen fmns dels inom virkesstyckena, dels mellan dessa. Buller 
från reducerare eller fräsaggregat beror på den avverkade flismängden vilken, beroende 
på stockens konicitet, varierar under bearbetningen. 

I dessa fa l l ä r det nödvändigt att nyttja ett integrerande instrument från vilket energime
delvärdet för varje arbetsoperation kan avläsas. 

Bullervärdet anges i form av ekvivalent ljudnivå under bearbetning, i princip enligt f igur 
på nästa sida. 
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nivå 

instrumentets 
öppe t t id 

ekvivalent ljudnivfi 
under bearbetning, Leq 

t i d 

Figur 2. Med integrerande mätinstrument kan den ekvivalenta ljudnivån för en arbetspe
riod avläsas. 

Om man söker den ekvivalenta ljudnivån för exempelvis en hel arbetsdag kan omräkning 
enkelt göras t i l l ett sådant värde. 

7.2.2 Arbetsoperation tvärs virket 

Vid kapning av virke är bearbetningsiiden mycket kort. normalt bråkdelar av en sekund. 
För många maskiner, kapsågar, trimmersågar, k:in lomgångsljudet därför ge ett betydande 
tillskott t i l l bullerbelastningen. I dessa fall är dei också mycket viktigt att tomgångsbullret 
anges. För fallet att klingorna i en kap går med högt varvtal kan dessutom tomkömings-
nivån vara lika hög som nivån under sågning. 

Diagrammen i följande figur visar typiska ljudförlopp. 
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Leq, sägning 

Leq, 
tomkörning 

Leq, s&gning, 
tomkörning 

B 

t i d 

Figur 3. Vid kapniiig av virke är tonikörniiigstiden lAng i förhållande t i l l ingreppet. 
A: Vid ett lämpligt varvtal på kapklingorna är tonikörningsnivån betydligt lägre 

än sågbullernivån. Eftersom tonikörningsnivån vanligen dominerar starkt 
tidsmässigt, är det av värde att den uppmäts. Sågbullret mäts alltid. 

B: Om klingvarvtalet är m\ckci högt (olämpligt högt) kan tonikörningsnivån 
ligga på samma värde som under sågmomeniel . 

Sågbullret bör anges i f omi av ekvivaleiu ljudnivå per sågsnitt och för tid.senheten 1 s. 
Många instrument kan direkt ge detta värde vilket betecknas som L A X eller SEL. Med 
kunskap om det verkliga antalet snitt under exempelvis 1 timme kan värdet räknas om 
ti l l motsvarande ekvivalent ljudnivå. 

7.2.3 Hanteringsljud 

Ökad produktivitet har under senare år baserats på bl a allt snabbare flöden. Detta har i 
sin tur medfört att bulleralstringen från själva hanteringen av virket många gånger är 
större än bullret från bearbetningen. För vissa t) per av anliiggningar, exempelvis juster-
verk och rå.sorteringar dominerar hanieringsljudei helt. 

I samtliga fall är det den ekvivalenta ljudnivån som iir av intresse. Givetvis skall anges 
hur stort flödet varit under mätperioden samt vilka dimensioner som hanterats. 

Mätningar av tonikörningsnivån är här ett naturligt inslag. Då erhålles transportöremas 
egenljud samt bullret från sågklingor i tomkörning. 
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Figuren nedan ger exempel på skillnaden mellan tomgång och drift . 

nivfi 

Leq 

B 

t id 

Figur 4. Skillnad mellan tomkörning och drift i ett justerverk. 
A: Tomkömingsnivån i ett justerverk är tämligen konstant, och orsakas av ked

jor och andra transportanordningar; kapklingor i tomkörning ger visst bi
drag. 

B: I drif t varierar nivån kraftigt: slagbuller dominerar, något bidrag från såg-
klingornas kapljud. 

7.2.4 Slagljud 

Inom vissa sektioner av en anläggning handlar det om rena slagljud, .som då en stock 
rullas på inmatningstransportören till första sågen. Då hörs en duns för varje enskild 
stock som går genom sågen. 

På andra ställen tillkommer slagljud som när siciouibyiet från kantsågningen faller ner 
mot en underliggande tväilransportör. 

I samtliga fall av denna typ är det lämpligt att ange mätvärdet som ekvivalent ljudnivå 
per enstaka smäll, under tidsrymden I s. dvs samnia t}'p av mätvärde .som för bearbetning 
tvärs virket. 

Sedan kan man med hjälp av intemiiitensen hos ljuden, dvs hur ofta de förekommer, 
räkna om det värdet t i l l ekvivalent ljudnivå under exempelvis en hel arbetsdag. 



19 

7.3 Mätpositioner 

Valet av mätposition måste vara lämpligt med hänsyn t i l l den utrustning det handlar om. 
Två huvudfall skall beskrivas här: 

o Sönderdelningsmaskiner (sågar, reducerare, fräsar etc) 
o Övrig utrustning (justerverk, råsortering och liknande) 

7.3.1 Sönderdelningsutrustning 

En mycket ändamålsenlig beskrivning av ljudavgivningen erhålles genom att förlägga 
mätpositionema runt maskinen, exempelvis på 4 m avstånd från maskincentrum, och 
mäta i minst 8 positioner, gärna 12, runt denna periferi. 

Lämpligt avstånd från centrum innebär en avviigning mellan flera olika hänsyn. Mätning
ar i maskinens direkta närfält medför att ljudstrålning från exempelvis virket kan ge 
missvisande värden. Ett för stort mätavstånd tenderar å andra sidan att bli .stört av re
flexer och buller från eventuell annan utrustning som måste vara igång. 3 ä 4 m avstånd 
är en lämplig kompromiss, som dessutom har förtjänsten att eventuella fasta arbetsplatser 
ofta ligger på ungefär detta avstånd. 

Om en viss maskin har en given fast arbetsplats, vilket dock är ovanligt för nyare 
maskintyper, är denna en naturiig mätpunkt. För alla maskiner där operatörsplatsen är 
föriagd t i l l en hytt, vilket bl a gäller för sågarna i produktionslinjens början, är denna 
mätpunkt ej intressant. 

I ett polärdiagram framträder direkt inverkan av olika åtgärder på ett pedagogiskt sätt. 
Ytteriigare en fördel ar att det ur data från sådana diagram går bra att beräkna ljudnivån i 
varje önskad position i lokalen. Om mätvärdet emellertid avser totalt avstrålad Ijudet-
fektnivå från maskinen, angiven med endast ett lal, blir sådana beräkningar inte me
ningsfulla. 

Figurerna 5 och 6 illustrerar metoden med polärdiagram. 

7.3.2 Övrig utru.stning 

För lokaler där det handlar om ett mycket ston antal ljudkällor, och där mycket av bullret 
uppkommer genom själva virkeshanieringen i i r det naturligt att de fasta arbetsplat.serna 
också får utgöra mätpunkter. Detta gäller i anliiggningar typ rå.soilering, justerverk, vida
reförädling. 

F-örutom den totalnivå som erhålles i positionen, när all utrustning är i drif t , är det lämp
ligt med mätvärden som anger andelen buller fran olika delar av sy.stemet. De senare är 
nödvändiga för utvecklingsarbete .som tar fasta på att dämpa bullret. 
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V i r k e s f l ö d e 

180° 

Maskin i standardutförancle, mätavstånd 4 m 

Kapslad transmission; ljudlallor på in- och utlopp: 

sågbuller 

-O bakgrundsljud 

— tomkörningsnivåer 

Figur 5. Polärdiagram över ljudnivåer kring maskin. 



Virkes f löde 

Maskin i standardutförande 

Kapslad transmission; ljudfällor på in- och utlopp 

Kapslad transmission, ljudfällor samt dämpade drivmotorer 

Figur 6. Polärdiagram över ljudnivåer. 

Jämförelse mellan tomkörninizsnivåer. mätavstånd 4 m. 
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8. O P T I M A L B U L L E R D Å M P N I N G 

Detta avsnitt diskuterar begreppet "optimal bullerdämpning" genomförd på ett systema
tiskt sätt. Med det avser vi att parterna eftersträvar åtgärder som så långt möjligt ger 
önskad effekt t i l l acceptabla kostnader. Vad som skall anses som "optimalt", varierar 
givetvis från fall t i l l f a l l , bl a beroende på vilket tidsperspektiv man har och hur man kan 
fördela kostnaderna. 

Det är knappast kontroversiellt alt hävda att vi skall välja de bästa lösningarna vad gäller 
bullerdämpning. Frågan blir då vad uttrycket "bäst" får stå för. 

Det är en mycket vanlig uppfattning alt det bästa sättet är alt dämpa ljudkällan - upp
fattningen är så vanlig att den många gånger blockerar en klar analys av alla de t i l l buds 
stående möjligheterna. 

V i väljer en definition på begreppet "bästa lösning" som inte medför sådana spärrar. V i 
låter det innebära de lösningar på problemet som ger störst nytta i förhållande till 
kostnaden. 

Termerna "nytta" och "kostnad" rymmer många aspekter som redovisas nedan. 

8.1 Nyttofaktorer 

Nyttan kan i sin lur delas upj) i en rad faktorer. De iir alla sådana som påverkas av den 
valda lösningen och som på något sätt är t i l l gagn för berörd personal. 

Den vikt som man lägger vid dessa faktorer kan variera starkt från fall t i l l fa l l . I huvud
sak handlar det om följande: 

o Ljudnivåsänkning 

o Antal berörda personer 

o Ergonomiska faktorer 

o Samverkanseffekter 

o Psykologiska faktorer 

8.1.1 Ljudnivåsänkning 

För att rationellt från början kunna värdera olika alternativa sätt att dämpa buller, fordras 
kunskaper om den troliga nivåsänkande effekten hos dessa. Detta är mycket viktigt. Base-
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ras åtgärder på andra skäl, exempelvis förutfattade meningar eller trossatser av olika slag, 
står vi inte på fast grund. 

Misslyckade satsningar ger förluster på flera plan. Förutom den förlust det aktuella miss 
lyckandet utgör, kvävs ofta för lång tid f ramöver intresset för fortsatta ansträngningar i 
bullerdämpande syfte. 

Den akustiska analysen startar med en problembeskrivning. Där bestäms de aktuella 
ljudkällornas bidrag t i l l bullret. Hur detta sker går vi inte närmare in på här utan hänvisar 
t i l l skrifter i ämnet t ex: / ! / , /2/, /3/ och /4/. 

V i skall dock undersöka en del konsekvenser som hänger ihop med dB-skalans konstruk
tion, genom att studera hur ljudnivån på en tänkt arbetsplats är sammansatt av buller från 
olika ljudkällor. 

De allra flesta arbetsplatser i ett sågverk påverkas av buller från många ljudkällor, .som 
inbördes är av ungefär samma styrkegrad. Med samma styrkegrad menas att energime
delvärdet från källorna är ungefär lika. (Buller är en fomi av vågenergi.) 

Bullrets karaktär kan dock beroende på källan vara helt olika, alltifrån tämligen konstant 
(från t ex ramsågar) t i l l ett extremt kortvarigt sådant (slag, pneumatikventiler). Mellan
formen är också vanlig, dvs källor som under en period ger ett högt buller, för att under 
nästa ge ett lågt (bearbetningsljud respektive tomgångsljud från exempelvis en cirkelsåg). 

Utöver dessa variationer i tiden, är också bullrets tonsammansättning (spektrum) högst 
olika, alltifrån lågfrekvent brummande huggar eller reducerare t i l l det högfrekventa skrik
ljudet från klingsågar. 

Ljudkällorna kan därför liknas vid medlemmarna i en orkester med en mångfald olika 
stämmor. Vid bedömningen av styrkegraden, tillkommer också den komplikationen att 
orkestern högst avsevärt kan ändra karaktär under exempelvis ett år. Därför beskriver en 
noggrann kartläggning av bullerförhållandena vid en viss tidpiuikt inte med säkerhet hur 
den årliga bullerexponeringen ser ut. 

I ett sågverk varierar ljudet från sönderdelningen med postningen, matningen, virkesdi
mensionen, virkeskvaliieten etc. Slagbullret styrs i hög grad av slumpen, dvs av hur den 
enskilda stocken eller virkesbiten råkar falla. Ljad från huggar. reducerare, profilfräsar 
och tliskantverk varierar starkt med \ irkesdimensionen och den mängd virke .som upp
arbetas vid varje operation. 

Generellt kan sägas att vid all sådan bearbetning kommer merparten av ljudet från själva 
bearbetningen och inte från maskinen. Ljudavstrålningen domineras som regel av vibra
tioner i det skärande verktyget eller i det bearbetade materialet. 

För alt få en nivåändring t i l l stånd, måste åtgärderna inriktas mot källor .som är domi
nanta eller, om det finns flera likvärdiga källor, mot samtliga av samma styrkeklass. 
Tabellerna på nästa sida illustrerar detta. 
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Tabell 1. Ljudet domineras av en stark ljudkälla. 

dB(A) 
Nivå i ut Dämpning av enskild källa 
gångsläge Fal! I Fall 2 

Källa nr 1 84 0 10 
Källa nr 2 81 0 10 
Källa nr 3 92 15 0 
Källa nr 4 79 0 10 

Totalnivå 93 87 92 

Förbättring - 6 1 

Av tabellen framgår att en kraftig dämpning av en dominant ljudkälla (Fall 1) 
utdelning. Klan är också att dämpning av ljudkällor som inte är framträdande 
är verkningslösa (Fall 2). 

Nästa exempel visar en styrkefördelning som är tämligen vanlig. 

Tabell 2. Flera ljudkällor med likvärdig styrka 

dB(A) 
Nivå i ut Dämpning av enskild källa 
gångsläge Fall 1 Fall 2 

Källa nr 1 84 0 4 
Källa nr 2 85 0 5 
Källa nr 3 83 0 3 
Källa nr 4 87 15 7 

Totalnivå 91 89 86 

Förbättring - 2 5 

Här ser vi att en kraftig däm|)ning av en enstaka källa, även om den är starkast, inte ger 
någon stor effekt (Fall 1). Nu är förutsättningen för ett bra resultat att dämpning sker av 
samtliga ljudkällor. 

Exemplen visar att analysen måste börja med en karlläggning av de enskilda källorna. 
Utan en sådan är vi prisgivna åt mer eller mindie kvalificerade gissningar. 

Vid nyprojektering kan ljuddata endast erhållas via maskintillverkaren eller via mätningar 
på någon referen.sanläggning. Bäst är om maskinleverantören kan ge uppgifterna, vilket 
också är ett delsyfte med denna handledning. 
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8.1.2 Antal berörda personer 

En åtgärd som medför att många individer får nytta av den anses vanligen mer värdefull, 
än en som endast berör ett fåtal. 

I nyttoaspekten bör vi därför väga in hur många som berörs av en åtgärd. Detta synsätt 
innebär dock inte automatiskt, att en stark majoritet har någon moralisk rätt att köra över 
en minoritet. 

Det kan noteras att denna värdering inte står att finna i AFS 1987:15 Arbetsmiljölagen. I 
föreskriften "Buller' ' 151 uttrycks emellertid detta synsätt. Här anges under 9:e paragrafen 
att: "arbetslokal skall planeras och disponeras så att bullerexponeringen blir låg och så få 
som möjligt utsätts för buller". 

8.1.3 Ergonomiska faktorer 

Lösningen av ett bullerproblem kan många gånger få en utformning, som i hög grad 
minskar också andra miljöproblem. Den sidoeffekten bör då tala för åtgärden ifråga. 

Som exempel på detta kan nämnas att inb\ggnad av maskinen, eller av dess närområde, 
ger möjlighet att hindra spridning av luftföroreningar av skiftande slag. Inom sågverks
branschen är problem med damm och sågångor ofta av samma storleksordning som bull
ret. Helkapslade maskiner, utförda så att processventilation blir möjlig, är nära nog en 
nödvändig föniisättning för att effektivt kunna tackla problemen vid sönderdelningsmas
kiner. 

Under senare tid har gjorts en del mycket framgångsrika försök att undertrycka dammav
givningen från maskinerna. Med enkla medel har ofta en radikal förbättring kunnat åstad
kommas. I kombination med processventilation bedöms denna teknik som utvecklingsbar. 
Utvecklingsarbetet för detta förläggs lämpligen hos maskinfabrikanterna. 

En kapsling för en maskin kan också utformas så att den fimgerar som ett mekaniskt 
kastskydd som förebygger olyckor orsakade av kringflygande delar från verktyget, eller 
från det bearbetade materialet. Säkerheten höjs ytteriigare genom alt man i ökande grad 
ställer kravet, att sådana skydd inte skall kunna öppnas med mindre än att maskinen är 
helt stoppad. 

Maskintillverkaren är den som är bäst rustad för alla de avvägningar som måste göras. 
En väl utförd kapsling i kombination med åtgärtier som minskar dammemissionen, t ex 
förändring av verktygets utfomining och periferihastighci. kan medge att även små från-
luftmängder motverkar dammavgi\ ningen. vilket har mycket stor ekonomisk betydelse 
för köparen. 

Väljer man en hytt för att skämia av operatören, erhåller man som positiv sidoeffekt, att 
det är tämligen enkelt att ås tadkomma ett mycket bra klimat i ett sådant utrymme. Såväl 
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temperatur som luftkvalitet kan där styras med små medel. 

8.1.4 Samverkanseffekter 

Vissa typer av åtgärder blir inte verkningsfulla med mindre än att de får samspela med 
andra åtgärder. Ljuddämpning via enkla skäniiar, ger exempelvis inte någon effekt med 
mindre än att lokalens vägg- och takytor är ljudabsorberande. 

Effektiva absorbenter, monterade på rätt plats, möjliggör dämpning via skärmar. 

8.1.5 Psykologiska faktorer 

Den upplevda störningen från en ljudkälla sammanhänger inte alltid på ett lättförståeligt 
sätt med dess faktiska styrka. Den beror många gånger på andra faktorer, exempelvis 
vilken "arbetsrelation" individen har t i l l maskinen ifråga. Det är inte ovanligt att personal 
som arbetar i en avdelning, upplever sig kraftigt störd av buller från andra avdelningar, 
trots att det "egna" bullret ligger K) å 15 dB(A) högre! 

Det är därför lika nödvändigt att dämpa ljudkällor på sådant sätt att resultatet blir en 
verklig nivåsänkning, som au undersöka i vilken mån personalen upplever de olika bul
lerkällorna som störande. 

Valet av strategi måste alltså baseras på dels en nykter akustisk analys, dels personalens 
subjektiva värderingar beträffande problemet. Utgångspunkten måste vara att lyhört ta del 
av de enskilda individernas värderingar. 

Ytterligare en aspekt av psykologisk natur ligger i vårt stereofoniska hörande. 1 en ljud-
hård lokal är det svårt att ange läget för de olika ljudkällorna, eftersom ljudet främst 
utgörs av reflex ljud. 

Ökar man i dessa fall rumsdåmpningen genom att montera ab.sorbenter, vinns fördelen att 
det stereofoniska hörandet fungerar. Vi kan då bestämma riktning och avstånd t i l l olika 
ljudkällor. Detta har ett plus utöver den rent niväsänkande effekten. 

Av detta skäl kan sägas att bullerdämpnijig g e i i D i i i absorbenter kan vara klart bättre än 
exempelvis en dämpning av ljudkällorna, förutsatt att nivåsänkning och andra faktorer är 
likvärdiga. 

Förutom det rent psykologiska värdet med att det stereofoniska hörandet fungerar, finns 
också en säkerhetsaspekt genom att varningssignaler av olika slag kan identifieras. Det 
kan också vara betydelsefullt att förändringar i maskinernas ljudalstring uppfattas myckel 
lättare, en faktor som kan ha rent ekonomisk betydelse. 
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8.2. Kostnadsfaktorer 

V i kommer så t i l l de negativa följderna av åtgärderna. Med kostnadsfaktorer menas här 
allt som på ett eller annat sätt är t i l l olägenhet med åtgärden, alltså inte enbart direkta 
kostnader. 

Här handlar det främst om följande: 

o Investeringskostnad 

o Driftskostnad 

o Underhållskostnad 

o Sänkt produktivitet 

0 Psykologiska faktorer 

8.2.1 Investeringskostnad 

Investeringsbeloppet för en åtgärd kan man i allmänhet få fram med god noggrannhet, 
antingen den utförs i egen regi, eller består av ett inköp från en maskinleverantör eller 
entreprenör. 

Åtgärder som utförs i efterhand, exempelvis av en entreprenör som specialiserat sig på 
inbyggnader, kan kanske lösa bullerproblemet. Men som helhetslösning kan metoden 
ändå vara tveksam, eftersom den kan medföra nackdelar av ett slag som en sådan entre
prenör omöjligen kan förutse. 

8.2.2 Driftskostnad 

Bullerdämpande åtgärder inom sågverksindustrin är vanligen i sig inte förenade med 
några egentliga driftskostnader. 

För andra åtgärder, exempelvis att minska damm och lerpener i luften, kan lösningar som 
ba.seras på ventilation dra stora driftskostnader, främst genom värmeförlusten via den 
utgående frånluften. 

8.2.3 Underhållskostnad 

Direkta underhållskostnader för bullerdämpande anordningar förekommer bl a för att byta 
skadade ljudabsorbenter inne i maskinkåpor eller på lokalens tak- och väggytor. 

1 det förstnämnda fallet kan den försämrade absorptionen och därmed behov av utbyte 
uppkomma genom mekaniskt slitage därför att absorbenten nöts bort. Eller också genom 
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att ytan tätnar p g a att spån och fint sågdamni sätter igen porerna. 

Av båda dessa skäl skall ab.sorbentniontaget utföras så, att byte kan ske enkelt. 

I dagsläget är det vanligt att absorbenter i maskiner är så monterade att ett byte inte är 
möjligt. När de inte längre fungerar, är maskinens bullerdämpning också permanent för
sämrad. 

Man kan också indirekt få högre underhållskostnader för själva maskinutrustningen ge
nom att underhållsvänligheten för denna minskar. Maskinen måste därför vara åtkomlig 
för underhåll (och andra åtgärder) på ett smidigt sätt. Många gånger vi.sar det sig att en 
kapsling, speciellt om den är utförd i efterhand, av denna orsak inte accepteras. Rent 
tekniskt kan den buller- och dammreducerande effekten vara god, men maskinens under
hållsvänlighet blir störd i sådan grad att kapslingen inte används. 

8.2.4 Produktivitet 

En del bullerdämpande åtgärder, såsom inbyggnader, kan medföra risk för sänkt produkti
vitet. Det kan yttra sig genom att bladbyten på sågar kan fördröjas något om skydd och 
kapslingar är mindre bra utformade. Den ökade tidsåtgången är då en driftskostnad, men 
oftast av försumbar storiek. Vidare kan de innebära försämrade siktvillkor för operatören. 
Det kan i sin tur betyda att eventuella kvalitetsbrister i bearbetningen upptäcks senare än 
vad som annars varit fallet, dvs produktiviteten eller effektiviteten minskar. 

Slagbuller är ett vanligt förekommande problem inom sågverksindustrin. Vissa dämp-
metoder innebär att virkets egen plasticitet utnyttjas för att ta upp .stötkrafterna. Metoden 
medför smärre skador på virket, vilket kan accepteras för vissa ytor, dock inte alla. 

En del metoder att dämpa slagbuller baseras på att minska stötkrafterna genom att hante
ringen görs varsammare. I dessa fall går bullerdämpningen hand i hand med produktions
ekonomiska önskemål. 

Sågverken levererar sin flis t i l l massaindustrin. Denna kan inte acceptera att flisen in
nehåller plast eller gummi. Skälet är att även .små plastbitar kan ge allvarliga störningar i 
cellulosaproduktionen. Det kan resultera i högt ställda krav, som innebär att exempelvis 
hörselskydd i plast inte får förekomma eller att inte ens kyltläkiarna hos vissa elmotorer 
får bestå av plast! 

I vissa bullerkapslingar används vanligen gummi eller plastmaterial, t ex i form av s k 
flaps. Dessa materialtyper, som är praktiska och mycket lämpliga akustiskt, kan ofta inte 
användas med hänsyn t i l l risken för försämrad fliskvalitet. Ett visst utvecklingsarbete 
pågår dock i syfte att hitta fullgoda ersättningsmaterial. 
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8.2.5 Psykologiska faktorer 

Vissa bullerdämpande åtgärder kan vara negativa ur psykologisk synvinkel. Ett exempel 
på detta är att personal som placeras i hytter, kan uppleva en mycket negativ känsla av 
att vara instängd. Den negativa effekten tycks i hög grad hänga samman med storleken 
på hytten. En liten hytt ger en cellkänsla som många har svårt att stå ut med. 

En viktig regel är alltså att hytter skall vara stora. Det är i högsta grad önskvärt att verk
samheten är så ordnad, att det fmns mer än en person i varje hytt. 

En annan nackdel, också av psykologisk natur, är att vissa dämpande åtgärder kan för
sämra siktförhållandena inom en anläggning. Al la typer av avskärmningar tenderar att ge 
sådana effekter. Det är dessvärre en regel inom sågverken, att bullernivåerna är så höga 
att kommunikation inte kan upprätthållas med rösten. Det förhållandet innebär att ögon
kontakt är speciellt viktig. En bullerdämpning som medför siktförlust mellan individerna 
innebär därför en försämring av arbetsmiljön. 

Ett ston problemkomplex, också av psykologisk natur, hänger samman med arbetsinne
hållet. I moderna anläggningar har tekniken inneburit att människans uppgift i allt högre 
grad blir av övervakande natur: moderna styr- och mätsystem fattar alla beslut beträffan
de postning etc. 

Tekniken har dämied gjort det möjligt att sälta operatörerna i en hytt där vederbörande 
kan få ett fysiologiskt arbetsklimat av bästa son: ljud, ljus och luftkvalitet kan vara 
mycket god. Men priset för automatiseringen kan bli en utarmning av arbetsinnehållet, 
som är negativ för individen. 

I ökande grad går även sågverksbranschen mot att bli en processindustri med allt vad det 
medför i dessa avseenden. Det är därför viktigt att man tar vara på de erfarenheter som 
finns från andra branscher, diir dessa problem är kända sedan årtionden. 

8.3. Optimeringsinriktad bullerdänipning 

Efter att ha gått igenom bakgrunden t i l l uttrycket "bästa lösning" kan vi nu definiera 
begreppet: "optimerad bullerdämpning'". V i låter det få följande innebörd: 

Sådana arbetsformer som innebär att de nyt to- och kostnadsmässigt bästa lösning
arna på bullerproblemet arbetas fram. 

Rent konkret innebär detta att: 

o Bullret på en arbetsplats analyseras med avseende på vilka ljudkällor som i första 
hand svarar för ljudnivån. I vår betraktelsepunkt, vanligen operatörens plats, bestäms 
ljudkällornas relativa .styrkegrad. 
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V i d projektering av nya anläggningar, där denna analys inte kan göras genom mät
ningar, får på annat sätt kända ljuddata från de olika anläggningsdelama ge underlag 
för analysen. Förhoppningsvis kan respektive maskinleverantör tillhandahålla sådana. 

o Med kunskap om möjligheterna att dämpa de enskilda ljudkällorna kan man nu räkna 
fram vilken effekt eller nytta som kan erhållas med olika dämpmetoder . 

I anläggningar där en del av maskinparken är ny, kan samma analys göras och ex
empelvis bilda grund för beslut om vilka åtgärder som maskinleverantören skall 
svara för. 

o V i d utvärdering av olika dämpmetoder tas hänsyn t i l l samtliga intressanta faktorer 
vad gäller nytto- och kostnadssidan. I praktiken innebär detta en arbetsform där alla 
berörda får komma t i l l tals. Framför allt är service- och underhållspersonalens syn
punkter viktiga. Det är ofta så att denna personalkategori utsätts f ö r å tgärdemas 
nackdelar, medan driftspersonalen skördar fördelama. 

o Efter denna utvärdering kan den bästa lösningen väljas. 

Detta utförliga avsnitt kan tyda på en komplicerad arbetsgång i sökandet efter de goda 
lösningama, men så behöver inte vara fallet. Det handlar om att finna arbetsformer där 
de olika partemas kunskaper får en reell möjlighet att komma t i l l tals. Det fordras en 
ödmjukhet genom att inse att arbetsmiljöproblem oftast är komplexa. Det handlar om att 
"bry sig om" i vidaste mening. 

Bullerdämpningsprojekt misslyckas vanligen inte på de rent akustiska delama. Det ä r i så 
fal l helheten man inte fått att fungera. 

V i avslutar med ett diagram på följande sida i vilket sambandet mellan nytta och kostnad 
kan läggas in för olika tänkbara åtgärder. Diagrammet är zonindelat i ett antal fält som 
anger kvaliteten hos lösningarna. 

Zonerna i diagrammet benämns på följande sätt: 

o Självklart 
o Rimligt 
o Tveksamt 
o Orimligt 

Ett kort resonemang kring dessa fält görs på sidan 32. 
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nyt-fa 

självklart I I 
rimligt 

tveksamt 

IV 

orimligt 

insats 

Figur 7. Olika åtgärders nytta i förhållande t i l l insats/kostnad. 

I : Åtgärder som ger mycket god effekt i förhållande t i l l insatser/ kostnader är 
självklara. 

I I : Om effekten är god relativt kostnaden kan åtgärderna betecknas som rim
liga och bör också komma till utförande. 

I l l : I fall där inverkan av en åtgärd är liten i förhållande t i l l insatta resurser är 
åtgärden tveksam. En noggrann analys (åtgärdsplan) är motiverad för att 
särskilja vad som är rimligt respektive tveksamt. 

IV: Insatser som ger obetydlig effekt är orimliga. 
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8.3.1 Självklart 

Åtgärder som har egenskapen att ge mycket stor nytta i förhållande t i l l insatsen kan 
lämpligen betecknas som självklara. 

Som påpekats i andra sammanhang är kostnaden eller insatsen i hög grad beroende av i 
vilket tidsskede en åtgärd utförs. Absorbentmoniage kan exempelvis i nybyggnadsfallei 
ske nära nog kostnadsfritt, medan det kan vara mycket dyrbart att i efterhand öka rums
dämpningen. 

8.3.2 Rimligt 

Om utfallet av en insats ger ett gott resultat, dvs god nytta för en måttlig kostnad, är 
beteckningen "rimligt" på sin plats. 

Termen är vanlig i samband med myndighetskrav och innebär i vanligt språkbruk en 
förväntan på handling. Åtgärder som hamnar i detta fält bör alltså utföras. 

8.3.3 Tveksamt 

Om effekten av en tänkt åtgärd blir liten i förhålkmde t i l l de olägenheter eller kostnader 
som den medför är den förstås av tveksam natur. 

I föreskriften "Buller" /5/, se avsnitt 6.2, .ställ.s kravet på ett åtgärdsprogram, för fallet att 
individer exponeras för ekvivalenta ljudnivåer överstigande 85 dB(A). Åtgärdsprogram
met kan sägas vara en beskrivning av vilka möjligheter som står til l buds för att komma 
ti l l rätta med störningarna. 

Aigärdsprogrammet är även avsett att fungera som beslutsunderlag vid diskussionen 
mellan myndigheten och berört företag. Med hjälp av programmet bör panerna kunna 
komma överens om vad som i någon allmän mening är rimligt eller inte. Åtgärder som 
tas upp i det prograinmet, bör således ligga kring skiljelinjen mellan rimliga och tvek
samma åtgärder i diagrammet. 
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8.3.4 Orimligt 

Vissa åtgärder blir orimliga genom att de ger ingen eller mycket liten effekt relativt 
insatserna. Dessa åtgärder bör givetvis inte komma ti l l utförande. 

9. E X E M P E L PA UPPHANDLINCJSFÖRFARANDEN G I V N A S O M E T T AN
T A L S C E N A R I E R 

I detta avsnitt ges ett antal exempel på hur en upphandling enligt den beskrivna metoden 
bör kunna gå t i l l . Exemplen visar dels en skicklig och kompetent användning av meto
den, dels en mindre bra sådan. 

Följande fal l behandlas: 

9.1 Delningssåg 

Ett bra exempel: Förfrågan gäller en cirkelsåg där fabrikanten redovisar effekten av olika 
åtgärder. Några åtgärder fmns med som standard i den nya generationen maskiner. Några 
kan utföras som tilläggsbitar, antingen av maskinfabrikanten eller av sågverket. 

9.2 Reducerare 

Ett bra exempel: Förfrågan gäller en reducerare. Fabrikanten visar hur man kan dämpa 
maskinen, och kan offerera tilläggsutrustning för dämpändamål . 

9.3 Klyvsåg 

Ett dåligt exempel: Fabrikanten har aldrig brytt sig om att satsa på bullerdämpning. 

9.4 Kantverk 

Ett bra exempel: Kantverksleverantören har värdefulla uppgifter att lämna t i l l köparen, 
inte bara om sin egen leverans, utan om problemet som helhet. 

9.5 Justerverk 

Ett bra exempel: Tillverkaren av ett justerverk har mycket detaljerad information om sin 
produkt, baserad på mångårigt arbete. Av kommersiella skäl kan han inte skicka alla 
uppgifter t i l l köparen, men är beredd att föra ett utförligt resonemang kring olika detaljer. 
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9.6 Bandsåg 

Ett bra exempel: Bandsågleverantören har medverkat i ett forskningsprojekt, bekostat av 
Arbetsmiljöfonden, och har tagit vara på de kunskaper som projektet avkastat. 

Maskinfabrikanten kan ge utförliga rekommendationer beträffande förbättring av befint
liga, gamla maskiner. När det gäller de nya, offererade maskinerna finns många åtgärder 
utförda från fabrik. Åtgärderna är av så enkelt slag att de inte i egentlig mening betingar 
någon merkostnad. 

9.7 Kapautomat 

Ett bra exempel: Tillverkaren av en klingkap, kapautomat eller trimmer, har med en stor 
experimentserie som grund tagit fram en ny maskingeneration. Alla steg i utvecklings
arbetet kan redovisas enkelt - protokollen från n7ä tn ingarna finns j u . Förutom de åtgärder 
som fabrikanten gjort kan han ge värdefulla uppgifter om ljudalstringen hos fyra skiftan
de sågklingor. 

I de följande fallen tänker v i oss att sågverket i samband med sin förfrågan begärt att få 
de uppgifter som framgår av avsnitt 5 i denna handledning. Texten ger exempel på hur 
tillverkaren kan tänkas reagera på en sådan förfrågan. Varje avsnitt avslutas med en 
kommentar. 

9.1. Delningssag 

Steg 1: Sågverket ber att få uppgifter enligt avsnitt 5. 

Steg 2: Maskinfabrikantens svar: 

"Av bifogade strålningsdiagram och tillhörande mätprotokoll framgår Ijud-
avstrålningen från delningssågen, dels i tomkörning, dels under sågning. 
Mätningarna giiller vid avståndet 4 m från maskincentrum. 

Eftersom maskinen i den tänkta säglinjen avses gå med mycket hög t i l l 
gänglighet och vara i ingrepp under ca 80 9f av dagens 8 timmar, kommer 
den ekvivalenta ljudnivån att ligga endast 1 dB( A) under de angivna värde
na för sågning. 

Sågoperatören kommer inte att beröras av maskinens buller, eftersom ve
derbörande sköter sitt arbete från en viil ljudisolerad såghytt. (Andra l jud, 
främst slagbuller från timmerbordet, kommer att svara för ljudnivån i hyt
ten.) 

Av den erhållna layouten kan utläsas att det är kantverksoperatören som 
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troligen blir mest störd. Ur det bifogade diagrammet kan nivån orsakad av 
delningssågens buller i dennes position beräknas t i l l ca 82 dB(A) . Vid 
dessa beräkningar har förutsatts att lokalens vägg- och takytor är försedda 
med effektiva ljudab.sorbenter. 

För kantverksoperatören kommer därmed bullret att helt domineras av 
slagljud från kantautomaten, respektive av buller från kantverket .som så
dant. Eftersom dessa maskiner är befintliga kan ni själva avgöra vilka 
nivåer dessa ger. Vad beträffar de sistnämnda föreslår vi att ni lar del av 
en forskningsrapport benämnd... . 1 den har bullret från sådana ljudkällor 
undersökts noggrant. Rapporten ger också besked om vilken dämpning som 
kan nås med olika metoder. 

Vår maskin har i sitt standardutförande invändiga ljudabsorbenter i själva 
kåpan. Dessa sänker ljudnivån med ca 3 dB(A), något olika beroende på 
riktningen. Diagram nr 2 vi.sar en mätserie på detta. 

För att bibehålla denna dämpeffekt fordras att absorbentema byts ca 2 ggr 
per år. Dessa är monterade så att byte enkelt kan ske. 

Våra studier av maskinens bulleravgivning har visat att ytterligare nivå
sänkning fordrar en inbyggnad av själva motordriften - se diagram nr 3. 
Om ni så önskar kan vi mot en tillägiiskostnad leverera lämpliga kapsling-
ar. V i kan också tillhandahålla ritningar om ni själva v i l l utföra dessa." 

K O M M E N T A R E R 

Fabrikanten visar att man har ett mycket gott grepp över vad som kan 
göras i bullerdiimpande syfte. Utlormningen av åtgärderna bygger på meto
diska studier. 

Tack vare ljuduppgifterna får .sågverket en klar bild av det sätt på vilket 
den nya maskinen kommer att på \e rka bullret i såghuset. Det f ramgår 
alldeles klan att för berörd personal, kantverksoperatören, blir delnings
sågen inget egentligt problem. 

Det faktum att maskinen i sitt originaluiföiande har ljudabsorbenter, är ett 
uttryck för att åtgärden generellt ger så god effekt i förhållande t i l l kost
naden, att insai.sen kan betecknas som rimlig vid samtliga leveranser. Det 
är därvid ovidkommande att den nivåsiinkningen knappast påverkar buller
belastningen för personalen i den aktuella sågen. 

Steget att genom motorkapslingen dämpa maskinen ytterligare, kan där
emot knappast bli aktuellt. Men genom att alla fakta rinns i målet, kan 
frågan diskuteras på en saklig grund. Sågverket får därigenom möjlighet att 
göra de avvägningar som kan behövas i sammanhanget. 
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9.2. Reducerare 

Steg 1: Sågverket ber att få uppgifter enligt avsnitt 5. 

Steg 2: Maskinfabrikantens svar: 

"Vårt program innehåller två typer av reducerare där den ena, betecknad A, 
har avsevärt fler huggstål än den som betecknas B. Vad gäller f l iskvali-
teterna för respektive typ hänvisar vi t i l l separat tabelluppställning. 

Vad gäller bullret visar de två strålningsdiagrammen att typ A är ca 6 
dB(A) gynnsammare. 

I den mätrapport som bifogas f ramgår att det går att sänka bullernivån med 
ytterligare ca 7 dB(A) i positioner belägna vid sidan om reduceraren och 
med ca 4 dB(A) i positioner snett mot in- och utmatningsriktningen. Detta 
får då göras med skärmar enligt bifogade skisser. 

I det aktuella fallet väntas reducerarens buller bli försumbart för sågopera-
tören, eftersom denne befinner sig i en välisolerad hytt. Med tanke på 
övrig personal i såghuset, friimst kaniaren och den servicepersonal som av 
och t i l l kan befinna sig i lokalen, kan det dock vara av värde att placera 
skärmar utmed maskinens ena sida. Vi föreslår att detaljutformningen i så 
fall tas upp i ett separat resonemang. 

För övrigt kan nämnas att ytterligare dämpning förut.sätter att stockens eller 
blockets ljudavstrålning kan minskas. Vi har tillgång t i l l en fy l l ig serie 
mätvärden vilka illustrerar de förbättringar som kan nås genom att låta in-
och utmatningen ske via ljuddiimpande tunnlar." 

K O M M E N T A R E R 

Även här har vi ett bra exempel på en leverantör .som känner sin maskin 
med avseende på bullret och som är väl medveten om vilka dämpnings
möjligheter som står t i l l buds. 

Alla fömtsättningar finns för att nå den bästa avvägningen mellan olika 
hänsyn. Säljare och köpare kan diskutera i vilken mån leveransen skall 
baseras på den ena eller den andra lösningen. 

9.3. Klyvsåg 

Steg 1: Sågverket ber att få uppgifter enligt avsnitt 5. 
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Steg 2: Maskinfabrikantens svar: 

"Först v i l l v i betona att vi under en mångfald år systematiskt arbetat med 
bullerbekämpning av hela vårt program. V i är alltså ingalunda f rämmande 
för problemen som sådana. Det får nog sägas vara ett känt faktum inom 
branschen att våra maskiner tillhör de tystaste som finns att få. 

När det gäller data från den aktuella maskinen har vi dock inga som allde
les klart visar vilket buller som enbart vår maskin ger. Våra senaste mät
ningar, enligt ett protokoll från Företagshälsovården i X-berg, visar det 
totala bullret i maskinens närhet. 

Som skyddsingenjören Y-son skriver i sin rapport, kommer merparten av 
ljudet från andra bullerkällor än vår maskin, oklart vilka. Eftersom ljudet 
uppgick t i l l 94 dB bedömer vi därför att vår maskin på sin höjd kan ha 
gett hälften av den styrkan, dvs högst ca 47 dB. 

Sammanfattningsvis ser vi detta resultat som mycket bra, och som en di
rekt följd av vårt mångåriga utvecklingsarbete. 

T i l l sist kan vi bara tillägga att vi hyser den uppfattningen, att det är själva 
sågklingoma som är värst när del gäller bullret. Eftersom vi inte levererar 
klingorna, är problemet således egentligen inte vårt. V i föreslår att ni väljer 
s k tysta sågklingor. Då är bullerproblemet löst för gott." 

K O M M E N T A R E R 

Här är en fabrikant som uppenbarligen inte ägnat bullret en tanke. I nypå-
kommen iver - utlöst av sågverkets förfrågan - har man tydligen låtit en 
skyddsingenjör göra en uppmätning av bullret i en anläggning där den 
aktuella maskinen ingår. Men den mätningen ger inget besked alls om de 
egenskaper som kunden efterfrågar. 

Om man hade bedrivit någon form av arbete som syftat t i l l bullerreduktion, 
skulle det också funnits data som visar olika steg i en sådan process. 

Resonemanget kring maskinens buller - kommentaren om maximalt ca 47 
dB(A) - visar att man är helt f rämmande för de akustiska begreppen som 
sådana. Man besitter inte ens den mest elementära kunskap i akustiska 
frågor! 

En viss poäng ligger det dock i det sisinän-inda konstaterandet. Det är 
nämligen sågklingoma som avstrålar det mesta ljudet. Detta faktum fritar 
dock inte maskintillverkaren från sitt ansvar: 



38 

Alla l juddämpande åtgärder måste ingå i leveransen. Det är förstås bra om 
maskintillverkaren har kunskaper om eventuella skillnader i ljudalstring 
mellan olika typer av sågklingor. Dessa skillnader kan emellertid för en 
klyvsåg som i det här fallet vara mycket små. För kapklingor kan skillna
den dock vara betydande. 

9.4. Kantverk 

Steg 1: Sågverket begär data enligt avsnitt 5. 

Steg 2: Maskinfabrikantens svar: 

" V i v i l l se kantverkets bullerproblem som ett delproblem för kantaren. 
Kantverket är en av flera ljudkällor som är av betydelse för den totalnivå 
som kantaren utsätts för. 

Eftersom det nya kantverket i ert fall innebär en komplettering av maskin
parken i såghuset, går det ju utmärkt att mätmässigt bestämma bullerande
len från de befintliga ljudkällorna, främst från sönderdelningslinjen. V i 
föreslår att en sådan kartläggning görs snarast, och att resultatet får ligga 
t i l l grund för övriga åtgärder. 

När det gäller ljudavstrålningen från vårt kantverk, samt buller orsakat av 
virkesflödet genom kantautomaten, hänvisas t i l l bilaga 1. som är en forsk
ningsrapport i vilken kantarens bullersitiiaiion närmare bely.ses. Vårt före
tag medverkade i det aktuella projektet, och som framgår av rapportens 
Avsnitt 3, lyckades vi sänka den ursprungliga bullernivån med 11 dB(A) 
genom en serie åtgärder utförda på prototypnivå. 

Det färdiga kantverket har åtgärder i en omfattning som ger 8 dB(A) sänk
ning relativt utgångsläget - bifogat .strålningsdiagram visar ljudavstrålning
en från maskinen i det utförande vi offererar den. 

Förslagsvis bör ni överväga att öka rumsdämpningen i samband med om
byggnaden. 

Den nämnda forskningsrapporten, som bifogas, vi.sar också vilken effekt 
som har nåtts genom svängningsdämi')ning på stötutsatta ytor, samt genom 
val av en gynnsam geometrisk form på elevaiori'ickan. I standardutförandet 
levereras kantautomaien med svängningsdiimpad plåt på de ytor .som mar
kerats på ritning x. 

Bullerdata framgår av forskningsrapportens bilaga 4. Det finns inga mät
ningar g^jorda på en levererad anläggning, men vår bedömning är att p/o-
totypens egenskaper i allt väsentligt gäller för maskinen enligt offerten. 
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För att komma t i l l rätta med pneumalikbullret från såväl kantverk som 
kantautomat har samtliga ventilers avlopp förts samman ti l l gemensam 
ljuddämpare, en för vardera maskintypen. Dämparkonstruktionen är av en 
mycket öppen typ, vilket medför minimal risk för att filtren sätts igen och 
ger driftstörningar. Denna centralt belägna dämpare är för övrigt så mon
terad att det är mycket enkelt all byta dess filter. 

Vårt utvecklingsarbete under senare år har i hög grad varit inriktat på att 
säkerställa ett jämnt f löde genom kantaulomai och kantverk. V i menar att 
v i lyckats mycket bra i dessa av.seenden - vid provningar i sågverket y har 
antalet erforderliga manuella ingrepp testats vid körning med olika virke.s-
dimensioner. Rapport med resultaten från dessa provningar bifogas. 

Som framgår av testrapporten är ingreppen så få att det utan vidare kan 
accepteras att kantaren sköter sitt arbete i en väl ljudisolerad hytt. Förutom 
de akustiska fördelama med en sådan hytt ligger det ett betydande värde i 
att luftkvaliteten där kan göras mycket bra t i l l tämligen låga kostnader. 

I rapponen "Systematisk bullerdiimpning i sågverk" ges exempel på hur 
hytter kan konstrueras vid oliku isoleringshehov." 

K O M M E N T A R E R 

Exemplet visar på en maskintillverkare som är mycket väl förtrogen med 
de bullerproblem som hänger ihop med sin leverans. Hans insikter omfattar 
inte bara de egna produkterna, utan även andra tekniker att minska buller
problemen. 

Slutresultatet av förhandlingen kan utmynna i en stor vinst för de anställda. 
Förutom att köpet innefattar elt kantverk och en kantautomat med måttliga 
bullernivåer, kan operatörens hytt bli utförd med mycket god ljudisolering 
samt försörjas med t i l luf t av bästa kvalitet! 

Ytterligare en värdefull bieffekt kan erhållas om köparen också satsar på 
att öka rumsabsorptionen i själva såghuset. 

I köpekontraktet finns inga garantiuifäsielser vad gäller bullernivåerna -
parterna vet alt en mängd tänkbara varianter på bullerdämpningsinsat.ser är 
utprovade, samt att de metoder som bedöms ändamålsenliga finns med i 
leveransen. I sak har man optimerai dämpinsatserna, vilket är det primära. 
Ingen av partema känner något behov av all uttrycka resultatet i juridiska 
termer i form av garantier. 
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9.5. Justerverk 

Steg 1: Sågverket begär data enligt avsnitt 5. 

Steg 2: Maskinfabrikantens svar: 

" A v bifogade layouter f ramgår uppmätta ekvivalenta l judnivåer vid två 
referensanläggningar, som t i l l sin uppbyggnad är snarlika den som nu 
offereras. 

Tabellen på respektive ritning visar hur nivån ändras vid olika produktion-
stakt respektive vid skiftande virkesdimensioner. 

Åtgärdema på olika delar i anläggningen kan sägas baserade på grundliga 
kartläggningar av samtliga förekommande ljudkällor. Kort uttryckt har 
föl jande delar utförts med hänsyn t i l l bulleravgivningen. 

o elevatorfickor 

o buffertbord före en stycksmatare 

o en stycksmatare 

o vändare 

o ändstopp 

o kapstationer (från klingor respektive slagljud) 

o pneumatikbuller 

Eftersom vi lagt ner ett mycket omfattande utredningsarbete rörande dessa 
delar, ä r v i något försiktiga med att sprida vår dokumentation vad gäller 
själva basmaterialet. V i ser däremot fram mot en diskussion vid sittande 
bord där v i närmare kan redogöra för de enskilda å tgärdema och deras 
inverkan. 

V i v i l l betona vikten av att lokalerna utförs på ett akustiskt lämpligt sätt, 
såväl vad gäller rumsdämpning som ljudisolering. 

En fömtsättning för att nå de resultat som erhållits i referensanläggningar
na är att elevatorfickoma avskärmas mot operatörsplatsen (rotkaparen) 
med en effektiv vägg. Det är också viktigt att bjälklaget mellan justerverk 
och underliggande paketläggare utförs med god ljudisolering och att detta 
även dimensioneras för dynamisk belastning. I annat fal l bl i r s törningama 
oacceptabelt höga i undervåningen. 



41 

Det huvudkoncept som vi offererar innebiir att verket kan köras valfritt 
antingen ute vid själva maskinen eller via paneler i ett väl ljudisolerat 
manöverrum. Ur operatörens syin inkel är denna valfrihet av stort värde. 

Vid anläggningen i x-berg, som var först med delta koncept, visar det sig 
att man väljer den yttre arbetsplatsen i nästan 60 % av liden. Detta räknat 
som genomsnitt. Några få operatörer föredrar att enbart arbeta i hytten. 
Långtidsstudier av individernas val pågår - vi bifogar en rapport .som visar 
läget efter 18 månaders drift . 

För den händelse ni väljer bort möjligheterna t i l l körning direkt vid ma
skin, kan det vara motiverat att utelämna några av de bullerdämpande 
åtgärderna vid maskinen. Ljudnivån inne i hytten påverkas i obetydlig grad 
av sådana prutningar. Låt oss ta upp ett resonemang även kring detta." 

K O M M E N T A R E R 

Detta illu.strerar ett idealfall, nämligen en tillverkare som utifrån noggranna 
analyser av sin anläggning har kunnat vidta åtgärder av effektivaste slag. 
Det innebär att värdet av insatserna står i ett bra förhållande t i l l bedömda 
kostnader och olägenheter. 

Med tanke på allt bakomliggande iUbeie är det inte förvånande att tillver
karen tvekar att skicka sitt underlag till köparen, med den risk för kun-
skapsläckage t i l l konkurrenterna som del medför. Köparen har säkert för
ståelse för detta synsätt. 

Det är av stort värde att kontakten mellan tillverkare och kund också lyfter 
fram överväganden som helt ligger hos kunden, dvs byggnadstekniska 
åtgärder. 

Det är också välgörande att avvägningar av olika slag inte bara rör rent 
akustiska frågor. Optimeringsinriktad hullerdämpning förutsätter en hel
hetssyn, där exempelvis psykologiska faktorer är av stor vikt. Möjligheten 
att kunna skifta arbetsplats innebär i det aktuella fallet en bullerbelastning 
som tidvis är hög. Det är en nackdel som måste vägas mot värdet av min
dre monotoni. 

Det är ingen lätt sak att göra en värdering av detta. Speciellt svårt blir det 
om kostnaden för flexibiliteten är hög. 
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9.6. Bandsåg 

Steg 1: Sågverket begär uppgifter enligt avsnitt 5. 

Steg 2: Maskinfabrikanten svarar: 

" V i har under en längre period medverkat i ett forskningsprojekt där inrikt
ningen varit att studera såväl buller- som dammfrågor vad gäller bandså
gar. 

V i bifogar två rapporter som utförligt ger de svar ni efterfrågar. 

Maskinerna i vår standardserie har modifierats utifrån de resultat som 
kommit fram i de nämnda undersökningarna, dvs bl a genom följande 
förändringar: 

o Kåporna är rymligare och invändigt beklädda med lätt utbytbara I ju-
dabsorbenter. 

o Kåpornas geometri är sådan att bimdsågbladet i större grad är omslu
tet, vilket minskar den ljudavsirålande ytan hos bladet. 

o För att minska dammemissionen, har kåporna tätats med gummidukar 
på de ställen där maskinen tenderar att suga luft från omgivningen. 

o Med .samma syfte har skydden utfoniiats så att luftströmning mellan 
skydd och bandsågblad förhindras (torsvåras). 

o En viktig åtgärd består i att hindra det undre löphjulets fläktverkan. V i 
föreslår därför att ni själva ombesörjer montering av de (ply-
wood-)skivor som betecknats med x på bifogad ritning. Skivorna 
monteras i stupets övre kant. 

Vad gäller bullerdata hänvisas til l sid y och z i bifogad rapport. Figurerna 
visar ljudfördelningen i olika riktningar kring maskinen. 

Avslutningsvis v i l l vi tillägga att vi för närvarande är engagerade i ett 
forskningsprojekt som syftar t i l l \ tteriigare minskning av dammemissionen 
från bandsågarna. V i har kommit så långt i detta arbete att vi är säkra på 
att kunna åstadkomma en mycket klar förbättring. Åtgärden skall gå att 
enkelt vidtaga i efterhand på maskinen. 

En ekonomiskt viktig fråga är hur processventilationen lämpligen bör ord
nas. Vi räknar med att våra experiment inom 6 månader skall 
kunna ge klara besked hur ett optimalt arrangemang ser ut. V i är beredda 
att vid en träff diskutera alternatix a lösningar baserade på våra nuvarande 
kunskaper i detta avseende. Av konkurrensskäl kan vi inte översända några 
data, vilket ni säkert har förståelse för . ' 
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K O M M E N T A R E R 

Även här har vi ett exempel på ett idealiskt fa l l , nämligen en tillverkare 
som känner sin produkt väl i akustiskt avseende och som dessutom lägger 
ner stora ansträngningar på att minska bulleravgivningen. 

Exemplet visar också tydligt att olika arbetsmiljöfrågor ofta hör ihop och 
bör behandlas med eu samlat grepp. Bandsågens bulleravgivning hänger så 
intimt ihop med dess dammspridning att båda frågorna måste studeras 
parallellt om resultatet skall bli bra. Det nämnda forskningsprojektet är ett 
exempel på detta. 

Det är därför mycket tillfredsställande att leverantören så tydligt också tar 
upp dammproblemet t i l l diskussion. Det är även klart alt emissionminskan
de metoder är de ekonomiskt bästa för att minska dammproblemet. 

Fabrikantens pågående experiment är väl värda att följa upp. Med tanke på 
det arbete han hittills utfört, bör trovärdigheten i leverantörens prognoser 
vara mycket hög. 

9.7. Kapautoniat 

Steg 1: Sågverket begär uppgifter enligt avsnitt 5. 

Steg 2: Maskinfabrikanten svarar: 

"Utformningen av den maskin vi nu offererar baseras på en serie experi
ment, utförda på en prototyj). V i har därvid systematiskt studerat inverkan 
av ett flertal varianter på inkapslingar med totalt 7 olika utföranden. 

Av bifogad rapport framgår inverkan av de olika åtgärderna, benämnda 
a - g. 

Eftersom inverkan av åtgärderna f och g var minimal i förhållande t i l l de 
produktionstekniska nackdelar de ändå bedöms medföra, ingår dessa inte i 
den färdiga maskinen. Åtgärden c har utförts men med någon avvikelse, 
för att minska risken för att avkapet skall haka upp sig i skyddet. 

Som framgår av vår experimentserie lyckades vi när samtliga åtgärder var 
vidtagna dämpa maskinen med 11 dB(A) jämfört med prototypen. 

V i har följt upp detta resultat vid konstruktion av den offererade maskinen. 
Enligt vad som visas av separat mätprotokoll är den nu 9 dB(A) tystare än 
prototypen. Förbättringen gäller vid mätning på operatörsplats. 

För att få en uppfauning om kapautomatens buller ute i ett såghus, har 
också ett antal mätningar utförts på plats i ett sådant. Dessa visar som 
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framgår att den totala bullernivån på en typisk arbetsplats p g a omgivande 
maskiner ligger ca 7 dB(A) högre än kapens eget buller. Detta innebär 
därför att kapautomatens bidrag t i l l operatörens bullernivå är mindre än 
1 dB(A). 

För att kunna tillgodogöra sig den låga bullernivån hos vår maskin, måste 
åtgärder därför utföras på övriga ljudkällor. Inte minst viktigt är det att 
minska slagbullret då avkapet faller ner i stupet. 

Bifogad mätrapport ger vägledning beträffande önskvärd omfattning av 
övriga åtgärder. 

En viktig faktor som bestämmer kapmaskinens buller är vilken typ av 
kapklingor som den är bestyckad med. V i har undersökt 4 olika klingor i 
bulleravseende: tre fabrikat, två olika tandformer samt två metoder för 
svängningsdämpning av sågbladets stam. 

Som framgår av bifogad rapport uppgår skillnaden t i l l hela 5 dB(A) mellan 
tystaste och bullrigaste klinga. V i anser att klingiypen I I I är ett mycket gott 
val, eftersom den ger 4 dB(A) lägre nivå än den mest bullrande varianten. 
Genom sin enkla uppbyggnad är den också pri.smässigt mycket konkurrens
kraftig. 

T i l l sist v i l l v i påpeka atl stosen för processventilationen är utfoimad och 
placerad med ledning av omfattande experiment. För att kapen skall avge 
damm av nära nog försumbar omlattning, krävs ett luftflöde av 1500 m /h, 
motsvarande en lufthastighet vid stosen av m/s. Denna mycket måttliga 
luftmängd har kunnat uppnås endast tack vare experiment kring 
dammemissionen från maskinen och åtgärder baserade på dessa. 

V i är beredda t i l l en genomgång av dessa experiment. V i kan däremot inte 
skicka underlaget." 

K O M M E N T A R E R 

Återigen ett mycket bra exempel som visar att maskinleveraniören seriöst 
satsat på sin produkt, såväl vad gäller buller- som dammemission. 

Det är högst normalt att dämpningen av prototypen är ett par dB(A) högre 
än för den slutliga produkten. Funktionella krav brukar medföra en viss 
begränsning av möjliga insatser. 

De uppgifter som gäller bullret från olika typer av sågklingor är naturligt
vis värdefulla lör köparen, sågverket. 1 bästa fall kan ett byte av klinga 
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medföra en nivåsänkning på flera dB(A), utan att driften på något sätt 
försämras och utan ökade kostnader. 

Av stort värde är också att tillverkaren studerat olika metoder att hindra 
dammemissionen. En effekt av detta arbete är leverantörens rekommenda
tion beträffande behovet av frånluft från maskinen (vanligen kallad för 
processluft). 

Genom att leverantören tydligt visar hur maskinens buller ligger i förhål
lande ti l l de övriga ljudkällor som brukar fmnas i anslutning t i l l maskinen, 
kan sågverket inspireras att vidta ytterligare åtgärder av bullerdämpande 
slag. I de allra flesta fall bestäms bullret på en arbetsplats av ljud från en 
mångfald källor. Ett optimalt resultat förutsätter därför kunskaper beträf
fande helheten. 
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