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FISKERI TIDENDE

Støjen er dæmpet på R 500 Pernille Kim
da det gamle toilet og bads
areal blev inddraget i en større
messe og kabys.
Der er i forbindelse med
ombygningen foretaget flere
forskellige former for isolering
på fartøjet. På selve skibets
jernskrog og dørk-arealer er
der limet en række stålplader
på, hvorved strukturstøjen
dæmpes. Alle skotter er monteret på små gummiklodser,
som forhindrer lyd og vibrationer i at forplante sig til selve
beklædningen på skotterne.
Alt er udskiftet
I forbindelse med ombygFiskeriets
Arbejdsmiljøningen blev alt inventar og råd har udarbejdet støjdæmpbeklædning i kabys og messe ningsforslag og været med til
fjernet for at blive bygget op at give gode råd og vejledning
påny. Samtidig blev skipper- til håndværkerne undervejs i
lukaf flyttet, så der blev mere byggeprocessen. En af de ting,
plads. Det nye skipperlukaf som konsulent Karsten Korsblev herefter flyttet til en del gaard fremhæver er, at udforaf storesrummet, hvor støjen dringen i ombygningen af R
før ombygningen var på 86 db 500 har været at få dæmpet
(A). Men med en opbygning, støjen mest muligt med mahvor der blev foretaget struk- teriale, der fyldte så lidt som
Det er den lokale Tømrer Pedersen i Thyborøn, der har stået for tømrerarbejdet omturdæmpning med stålplader, muligt. Man ville gerne have
bord. (Foto: Anders Toft Bro)
isolering og beklædning af rummene så store som muligt,
hele rummet med tungmåtAf René Dandanell
er baggrunden for, at støjen ning har nu haft nogle måne- ter, blev støjen sænket med
er blevet dæmpet, så der i der til at vænne sig til de nye over 16 db (A) til 69,4 db (A).
I området, hvor det tidligere
En ombygning af messe, gang- kabyssen er et lydtryksniveau forhold ombord.
arealer, toilet og lukaf ombord på henholdsvis 70,4 db (A) i
- Vi kan uden problemer skipperlukaf var, blev der også
på R 500 Pernille Kim har fået bagbords side og 71,9 db (A) snakke ombord. Vi har fået etableret et nyt toilet og bad,
lydniveauet dæmpet med op i styrbords side.
til fem db (A). Det er strukOmbygningen blev foretaturdæmpning med stålplader, get tidligere i år, og arbejdet
isolering med materialer med var færdigt til 1. april, hvor toforskellige lydmæssige egen- bissæsonen startede. Skipper
skaber samt tungmåtter, der Jens Thorbek og hans besætet helt andet skib indenbords.
Selvom det er små tal, vi har
dæmpet med, så er der også
nogle frekvenser, der er blevet fjernet. Det kan ikke være
bedre, siger Jens Thorbek.
En dæmpning på 5 db (A)
lyder måske af lidt, men når
støjen dæmpes med 3 db (A),
halveres den påvirkning, man
udsættes for, så det er næsten
en faktor 2 ved en nedsættelse på 5 db (A).

og samtidig var der jo også et
krav til højde i rummene, der
skulle overholdes.
Arbejdsmiljørådet har både
før og efter ombygningen
støjmålt Pernille Kim, og Karsten Korsgaard nævner, at
førmålingen er en god ide, da
man derved direkte kan se forbedringen på eftermålingen.
Efter en ombygning skal
Søfartsstyrelsen
godkende
støjrapporten, og målingerne
skal som udgangspunkt være
bedre efter ombygningen. Har
man ikke en måling før ombygningen, er der kun grænseværdierne for nybygninger at
holde målingerne op imod, og
det kan på ældre fartøjer give
anledning til problemer og
yderligere udfordringer.
Hvis man går i ombygningstanker, er man altid velkommen til at kontakte Fiskeriets
Arbejdsmiljøråd for råd og
vejledning om støjdæmpning
samt udførelse af støjmåling
på fartøjet.

Er dine investeringer
til fisk?

Skotterne er blevet monteret på gummiklodser.
(Foto: Karsten Korsgaard)
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Stålplader er limet på for at dæmpe støjen.
(Foto: Karsten Korsgaard)

Så kender vi dine udfordringer
I vestjyskBANK har vi stor erfaring med finansiering og rådgivning indenfor fiskeribranchen.
Er du allerede i gang med dine investeringer eller overvejer du
nye, så giv os et ring.

+ Reparation af
ﬁskefartøjer og træskibe

+ Nye træmaster og -rigge
+ Nybygninger
+ Ombygninger
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Ring og få et uforbindende tilbud.

Vi er klar til en uforpligtende snak.
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