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 Miljø & sikkerhed

Af René Dandanell

Ombord på industrifiske-
fartøjer er der krav om, at 
der skal være udstyr til 
målinger af luften i last-
rummene. Udstyret skal 
kunne måle ilt, kuldioxid 
og svovlbrinte.

Hidtil har metoden været 
måling med såkaldte prø-
verør, men i forsøget på at 
udnytte nye og mere brug-
bare metoder har Fiskeriets 
Arbejdsmiljøråd set sig om-
kring. 

- Ved arbejde i kloaksyste-
mer, tanke og andre steder 
i lukkede rum anvendes 
multi-gasdetektorer, siger 
arbejdsmiljøkonsulent Kar-
sten Korsgaard fra Fiskeri-
ets Arbejdsmiljøråd. 

Derfor indledte arbejds-
miljørådet en dialog med 
Søfartsstyrelsen om mulig-
heden for at anvende en ny 
teknik med en bærbar må-
ler under arbejdet. 

- Prøverørene er svære at 
håndtere, og til hver prø-
vetagning kræves et nyt rør. 
De laver kun en måling her 
og nu, for det er det, som 
prøverøret er beregnet til, 
mens multi-gasdetektoren 
hele tiden laver målinger 
af niveauet for hver af de 
gasarter, der er indbygget 
sensorer til, siger Karsten 
Korsgaard. 

Det vil sige, at personen 
i lasten vil få en alarm fra 
multi-gasdetektoren, der 

både bipper, blinker og vi-
brerer, hvis iltniveauet fal-
der faretruende eller der er 
skadelige koncentrationer 
af svovlbrinte i luften. Alar-
men gives, inden iltniveauet 
er for lavt, og selvom den 
ikke måler kuldioxid, så er 
der en sammenhæng mel-
lem lavt iltindhold i luften 
og mængden af kuldioxid. 
Det betyder, at alarmen for 
lavt indhold af ilt kommer, 
før kuldioxiden er skadelig 
for mennesker. 

Måleren kan også fires 
ned i lasten, inden den en-
tres, således at det kan kon-
stateres, om der er normalt 
iltindhold i luften, og at 
den ikke er giftig eller sund-
hedsfarlig.

Dokumentation
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 
har blandt andet henvendt 
sig til arbejdsmedicinsk af-
deling på Sydvestjysk Syge-
hus for at få en vurdering 
af risici for udsættelse for 
kuldioxid (CO2) på indu-
strifiskefartøjer. 

På baggrund af denne 
vurdering har Søfartssty-
relsen nu også ændret kra-
vene, således at multi-gas-
detektoren som minimum 
skal kunne måle ilt (O2), 
svovlbrinte (H2S) og kulilte 
(CO).

Apparatet behøver ikke 
at kunne måle kuldioxid 
(CO2) som tidligere kræ-
vet. Derimod skal det være 

muligt at måle kulilte (CO). 
Kulilte kan optræde i rum, 
hvor der for eksempel er 
lækage på udstødningssy-
stemet. Sensorer for disse 
tre ting er ofte standard i 
multi-gasdetektorerne. Sø-
fartsstyrelsen vil ved den 
næste opdatering af medde-
lelser E og F opdatere med 
de nye regler. Men det er al-
lerede nu lovligt at anvende 
multi-gasdetektorer med de 
førnævnte sensorer. 

Samme pris
Det er ikke på grund af pri-
sen, at det bærbare udstyr 
skal vælges, men derimod 
sikkerheden, i at det måler 
hele tiden. 

- Et målesæt med prøverør 
koster stort set det samme 
som detektoren, siger Kar-
sten Korsgaard. 

Hvis man foretager må-

linger med prøverør i hen-
hold til forskrifterne i lov-
givningen, vil anvendelsen 
af multi-gasdetektoren 
være væsentligt billigere i 
brug. Prøverørene har en 
holdbarhed på nogle må-
neder, mens detektoren skal 
kalibreres mindst én gang 
om året. 

Karsten Korsgaard for-
tæller, at der er flere detek-
torer på markedet. Nogle er 
med batterier, der skal ud-
skiftes, mens andre placeres 
i en ladestation, så de hele 
tiden er klar. 

Arbejdsmiljørådet håber, 
at muligheden for at bruge 
en bærbar gasdetektor gør, 
at de fiskere, der vælger 
denne løsning, tager måle-
ren med ved arbejde i lasten 
og dermed øger sikkerhe-
den for sig selv. 

Af René Dandanell

Det anbefales af Fiskeriets 
Arbejdsmiljøråd, at man 
tjekker op på levetiden på 
sin fastmonterede Epirb på 
fiskefartøjet. For selvom 
der er fem års levetid på 
batteriet på den automa-
tiske nødsender, så er det 
ikke det eneste, som man 
skal tjekke. Den hydrosta-
tiske udløser har nemlig of-
test en kortere levetid. 

Den fastmonterede Epirb 
skal være anbragt i et op-
hæng, der er udstyret med 
en hydrostatisk udløserme-
kanisme, der aktiveres ved 
trykket på tre-fire meters 
vand. Og i modsætning til 
batteriet i Epirben, så har 
den hydrostatiske udløser-
mekanisme for de flestes 
vedkommende kun en leve-
tid på to år. 

- Hvis det ikke er muligt 
at se udløbsdatoen for den 
hydrostatiske udløser på 
Epirbens kasse, skal man 
derfor lukke den op og tjek-
ke udløbsdatoen på selve 

udløseren, siger Flemming 
Christensen fra Fiskeriets 
Arbejdsmiljøråd. 

På mange modeller sidder 
den hydrostatiske udløser 
inde bag ved Epirben, og 
det kan være lidt besværligt 
at nå ind til udløseren. Men 
det er nødvendigt, hvis man 
skal holde fast i sikkerhe-
den for, at Epirben løsner 
sig, hvis uheldet sker og fi-
skefartøjet forliser. For duer 
den hydrostatiske udløser 
ikke, løsner den sig ikke 
ved et forlis, og den kan 
dermed ikke sende et nød-
signal til satellitten. 

På de fartøjer, hvor der 
er krav om Epirb, skal den 
være anbragt højt og frit på 
skibet, og den skal kunne 
frigøre sig selv. Derudover 
skal den være let tilgænge-
lig af hensyn til tilsyn. 

Hvis uheldet er ude og 
Epirben udløses, sender 
den et nødsignal, der bliver 
opfanget af satellitter og vi-

deresendt til en jordstation 
inden for få minutter.

Ny målemetode 
til tjek af lastrum

Tjek udløbsdatoen 

Gasdetektor kan nu erstatte prøverør 
til måling af farlige gasarter

Epirbens hydrostatiske udløser har kun to års levetid
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En Epirb udsender et 
signal, der kan opfanges 

af for eksempel en 
redningshelikopter. 

Multi-gasdetektorer er bærbare og måler løbende indholdet af ilt og giftige gasarter i 
luften. (Foto: Karsten Korsgaard) 

I brand 
for tredje gang

Den færøske fabrikstraw-
ler Athena blev i sidste uge 
hærget af en voldsom brand, 
efter at den netop var sat 
i stand efter en tidligere 
brand. Det var tredje gang, 
trawleren brændte, denne 
gang mens den lå ved kaj på 
Færøerne. Første brand var 
i 2005, hvor Athena næsten 
udbrændte, og anden gang 
var i oktober sidste år un-
der fiskeri i Atlanterhavet, 
oplyser www.maritimedan-
mark.dk.   

■

Ingen hvaler på 
sushi-restaurant

En norsk sushi-kæde, der 
har åbnet en restaurant i 
København, har fået nej fra 
Fødevarestyrelsen til at ser-
vere hvalkød for deres kun-
der. Det gør restauranten, 
Alex Sushi, ellers i dens nor-
ske afdeling, og planen var 
med åbningen i Danmark 
at kopiere menuen i Oslo. 
Men Fødevarestyrelsen har 
ifølge Aftenposten.no rin-
get og flere gange fortalt, 
at det var ”vældig, vældig 
forbudt at servere hvalkød 
i Danmark,” siger ejeren af 
restauranten   

■

Langeland ud af 
nationalpark

Kommunalbestyrelsen i 
Langelands Kommune har 
valgt at droppe ud af pla-
nerne omkring etablering af 
en nationalpark i Det Syd-
fynske Øhav. På det seneste 
møde besluttede et flertal 
på ni af de 14 medlemmer 
af kommunalbestyrelsen 
at sige stop for deltagelsen 
i nationalparkprocessen. 
Derfor vil en nationalpark 
ikke omfatte Langeland, 
hvis de øvrige aktører om-
kring planerne beslutter sig 
for at fortsætte.   

■

Maling 
lukker fyrtårn 

Ugen igennem er adgangen 
til Hirtshals Fyr udeluk-
ket. Trappen op til toppen 
af tårnet skal males, og 
det kræver, at fyret luk-
kes i nogle dage. Hirtshals 
Fyr Fond ejer fyret og står 
for vedligeholdelsen. Det 
er uvist, hvor mange år det 
er siden, trappen sidst blev 
malet, oplyser www.nord-
jyske.dk.   

■

Kortnyt


