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Förord 

 

Vi vill först av alla företag som har gjort det möjligt att genomföra detta arbete samt hjälp 

med testerna av rengöringslaser. Vi vill också tacka vår handledare Lars Fors. 

Arbetsfördelningen i arbete har varit jämn. Vi har båda skrivit på alla kapitel och utfört 

experiment och intervju tillsammans.  

  



Abstrakt 

 

Rost är ett av de största problemen på fartyg idag. För att ta bort rost används rosthammare 

och bläster. Rostborttagning utgör den största delen av underhållsarbetet ombord på fartyg. 

Syftet med detta arbete är att undersöka om rengöringslaser kan ta bort både rost och färg 

tillräckligt effektivt för att ersätta traditionella rostbortagningsmetoder. Frågeställningarna tar 

upp effektivitet, kostnader samt hur lång tid rengöring med hjälp av laser tar jämfört med 

traditionella metoder. Frågeställningarna besvaras med hjälp av ett experiment, tre intervjuer 

samt en litteraturstudie I experimentet används en 50 watts rengöringslaser för att ta bort rost 

och färg från stålytor. Stålet som rengjordes var konstruktionsstål. Innan experimentet 

utfördes så har vi rengjort liknande ytor med slipmaskin för att kunna jämföra tiden samt hur 

rena ytorna blir. Två av intervjuerna utfördes via mail och den tredje utfördes ansikte mot 

ansikte. Intervjupersonerna jobbar för företag som säljer rengöringslasrar. Rengöringslasern 

som användes i experimentet var ej tillräckligt effektiv för att ersätta traditionella metoder för 

rostborttagning. Litteraturstudien och intervjuerna visar att en rengöringslaser med högre 

effekt ska kunna ersätta de traditionella rost- och färgborttagningsmetoderna.  

 

Nyckelord: 

Laser, Rengöringslaser, Underhållsarbete, Fartyg. 

 

  



Abstract 

 

Rust is one of the biggest problems on ships today. To remove the rust onboard ships, we use 

needle guns and blasting. The rust removal takes up the main part of the maintenance work on 

board ships. The purpose of this work is to investigate whether cleaning lasers can remove 

both rust and paint efficiently enough to replace traditional rust removal methods. To answer 

the purpose, we have formulated four questions. The questions cover the topics of the 

cleaning lasers efficiency, cost and how much time you could save or lose by using cleaning 

laser instead of traditional methods. The questions are answered by means of an experiment, 

three interviews and a literature study. In the experiment, a 50-watt cleaning laser is used to 

remove rust and marine paint from steel surfaces. The steel that was cleaned was structural 

steel. Before the experiment was carried out, we have cleaned similar steel surfaces with a 

grinding machine to compare the cleaning times and how good the result of the cleaning with 

the different methods would be. Two of the interviews were conducted via mail and the third 

face-to-face. The informants work for companies selling cleaning lasers. The cleaning laser 

used in the experiment was not effective enough to replace traditional methods for rust 

removal. The literature study and the interviews show that a cleaning laser with higher 

efficiency can replace traditional rust and paint removal methods. 

 

Keywords: 

Laser, Cleaning laser, Ship maintenance, paint stripping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Innehållsförteckning 

1 Inledning      1 

1.1 Syfte      2 

1.2 Frågeställning     2 

2 Bakgrund      2 

3 Metod      4 

3.1 Val av metod     4 

3.2 Experiment     5 

3.3 Intervjumetod     6  

3.4 Urval      7  

3.5 Etik      7  

4 Teori och tidigare forskning    8 

5 Resultat      10 

5.1 Experiment     10 

5.2 Intervju med företag A    12 

5.3 Intervju med företag B    13 

5.4 Intervju med företag C    14 

5.5 Sammanfattning     15 

6 Diskussion      15                  

6.1 Metoddiskussion     18 

7 Slutsats      20  

8 Vidare forskning     20 

Referenslista      21 

 

Bilagor        

Bilaga 1: Bilder på testbitar innan experiment   i 

Bilaga 2: Intervjuguide     vi 

Bilaga 3: Bilder på rengöringslasern som användes i experimentet vii 

 



1 
 

1 Inledning 

 

En grundlig ytbehandling innan målning är nödvändig för att få ett gott resultat vid 

målningsarbeten och det tar upp den största tiden av underhållsarbetet för däckspersonal. 

Oljerester, fett, salt, gammal färg, rost och andra föroreningar måste avlägsnas innan målning 

för att få maximal livslängd på färgen. Enligt en studie presenterad av Navy Metalworking 

Center1 sparas mycket tid om kemisk och mekanisk ytbehandling ersätts av rengöringslaser.  

 

Traditionella metoder för att förbereda ytor inför målning kräver många steg och olika 

utrustningar för att få en tillräckligt hög standard på ytan. Med rengöringslaser är det enkelt 

att ta bort oljerester, fett damm, lösa partiklar, färg och rost med endast ett verktyg2. När en 

stålyta blästras bildas damm och sekundärt avfall bestående av blästermaterial. Dammet som 

bildas är ofta skadligt för både människors hälsa och för miljön. När en yta blästras utsätts 

både de som använder blästerutrustning samt de som rör sig i närheten av sådana arbeten för 

hälsorisker2. Vid vattenblästring bildas inget farligt damm. Fetter, salt och andra föroreningar 

spolas bort men det finns fortfarande brister i den metoden. Den största nackdelen med 

vattenblästring är att det är en våt process som lämnar det obehandlade stålet blött och öppet 

för rostangrepp. En annan nackdel med vattenblästring är att det är ett farligt arbete då det 

krävs ett mycket högt tryck för att rengöra ytan. Enligt arbetsmiljöverket3 krävs det utbildning 

för personer som ska använda vattenbläster om trycket överskrider 200 bar (20MPa). Den 

som utför arbetet utsätts också för kraftiga vibrationer i händer och armar och ljudnivån är 

hög då det krävs en motor som kan bygga upp det höga trycket. Traditionell ytbehandling 

med nålhacka och slipmaskin krävs flera steg innan ytan blir tillräckligt ren för att målas. Det 

är ett tidskrävande arbete som bildar farligt damm vid slipning av färg och rost. Även den här 

metoden skapar vibrationer i händer och armar för den som utför arbetet vilket i längden kan 

leda till Raynauds syndrom och karpaltunnelsyndrom. Vid användning av alla ovanstående 

metoder bildas rester av färg, rester som är farliga både för havsmiljön och farliga för 

arbetsmiljön.  

 

Vid användning av rengöringslaser går det att filtrera gaserna och dammet som bildas för att 

på så sätt samla upp det farliga gaser som bildas. Genom att använda rengöringslaser uppnår 

man en jämnt rengjord yta vilket gör att färgen fäster bättre, håller längre och man får längre 

cykler innan ytan behöver målas om igen. Det kan vara intressant och användbart för redare 

med en jämförelse mellan laserrengöring och traditionella metoder för att förbereda ytor inför 

målning. Möjligen kan laserrengöring vara nästa steg i utvecklingen av underhållsarbete 

ombord. Därför ägnas denna studie åt att undersöka om rengöringslaser kan komplettera eller 

ersätta ett fartygs utrustning för underhåll. 

 

                                                           
1 (Oller, 2010) 
2 (Chen, et al., 2012) 
3 (AFS, 2006) 
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1.1 Syfte 

 

Syftet med arbetet är att undersöka om rengöringslaser kan ta bort rost och färg från stålytor i 

jämförelse med traditionella rost- och färgborttagningsmetoder. 

 

1.2 Frågeställningar 

 

För att uppnå syftet har det formulerats ett antal frågor som kommer att besvaras i arbetet. 

Frågorna har formulerats med hjälp av tidigare forskning om rengöringslasrar och handböcker 

i fartygsunderhåll.  

• Hur effektiv är rengöringslaser mot rost? 

• Hur effektiv är rengöringslaser för att ta bort färg? 

• Vilka kostnader finns vid användning av rengöringslaser? 

• Finns det möjlighet att spara tid med rengöringslaser jämfört med traditionella 

metoder? 

 

2 Bakgrund 

 
Alla orenheter såsom damm, salter och lös rost bör lätt försvinna om rengöringslaser används 

vid färg-/rostborttagning. För att få bort avgaser och damm som bildas vid rengöringen bör en 

röksug användas för att samla upp resterna enligt Chen et al.2. Det gör processen snabbare 

jämfört med rostknackning eller blästring eftersom uppsamlingen av rester sker automatiskt 

med rengöringslaser om man använder en röksug. Hur noggrant en yta bör rengöras innan 

målning beror på olika faktorer där den mest betydelsefulla faktorn är färgens kemiska 

sammansättning. För att bedöma hur väl rengjord en yta är inför målning finns olika system. 

Internationella Standardiseringsorganisationen (ISO) använder olika kategorier för bedömning 

av rengöring av ytor beroende på vilken metod som använts för att rengöra ytan. De 

kategorier som är aktuella för fartyg är Sa som bedömer ytor behandlade med bläster och St 

för ytor som behandlats med elektriska eller pneumatiska handverktyg. Sa 1, Sa 2, Sa 2½ och 

Sa 3 står för hur väl rengjord ytan är. Sa 1 är den sämst behandlade ytan och Sa 3 är den bäst 

behandlade ytan som blir stålren. För rengöring med handverktyg finns två olika 

bedömningsgrader, St2 och St3. St2 representerar en väl rengjord yta. För att uppnå St3 ska 

ytan vara slipad tills den glänser4. I produktdatablad från fyra stora färgtillverkare som riktar 

sig mot sjöfarten, International, Hempel, Sigma Coatings och Jotun rekommenderas minst St2 

och helst Sa2-2½.5 

 

Tjockleken på färg har stor betydelse för hur effektiv rengöringslasern är på målade ytor. I 

studien “Laser cleaning of steel for paint removal” undersökte forskarna Chen et al.6 hur 

effektiv en CO₂ laser (Rofin-Baasel, Multiscan VS) är för att avlägsna fartygsfärg från 

                                                           
2 (Chen, et al., 2012) 
4 (ISO 8501-1, 2007) 
5 (Hempel, 2017) (International, 2015) (Jotun, 2016) (Sigma Coatings, 2013) 
6 (Chen, et al., 2010) 
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stålytor. CO₂ lasern jämförs med andra lasertekniker, samt med aceton och slipning med 

sandpapper. I undersökningen användes kolstål målat med fartygsfärg i olika tjocklekar. Det 

tunnaste färglagret mätte 25µm och det tjockaste lagret 500µm. För att forskarna Chen et al.6 

skulle kunna rengöra ytan med det tunna färglagret krävdes en energidensitet av minst 19 

kW/cm2. För att få bort tjockare färg krävdes det en högre energidensitet samt att 

laserbehandlingen upprepades flera gånger.  

 

Vid upprepad laserrengöring med hög energidensitet på samma yta värms metallen upp och 

smälter vilket resulterar i en rå och ojämnt behandlad yta. För att komma runt problemen 

utvecklade de en metod där de körde två svep över ytan med hög energidensitet för att 

avlägsna det mesta av färgen följt av ett svep med relativt låg energidensitet för att ta bort 

eventuella färgrester och jämna till ytan.  

 

Rengöringslasern tar bort rost genom att laserstrålen som riktas mot ytan som ska rengöras 

absorberas av beläggningen. När rosten absorberar laserenergin så sker en värmeutveckling 

som gör att beläggningen expanderar och lossnar från ytan. 

  
Figur 1. Hur lasern rengör rost och smuts. 

Figur 1 visar rengöring av en yta med ett rostlager täckt av smuts. Vid inomhusbruk 

rekommenderas det att man använder en röksug. Den rengjorda ytan reflekterar bort det mesta 

av energin. Rengöringslasern kan justeras till att inte göra någon skada på materialet som ska 

rengöras. Vid färgborttagning så hettas färgen upp till att övergå i plasma och färgen 

evaporerar. Plasma är ett tillstånd då en gas värms upp så mycket att molekylernas 

beståndsdelar skiljer sig åt. 

                                                           
6 (Chen, et al., 2010) 
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Figur 2. Hur lasern rengör färg. 

Figur 2 visar rengöring av färg från en yta. Materialet blir inte särskilt varmt då färgen 

absorberar det mesta av energin.  

 

Storleken på rengöringslasrar varierar beroende på tillverkare, hur kraftfulla de är och vilket 

kylsystem de använder sig av. Den rengöringslaser som testats i detta arbete var på 50 watt 

och luftkyld. Den vägde 20kg och hade måtten 480 x 600 x 222mm. I bilaga 3 finns ett 

fotografi på denna. Rengöringslasrar på 100–600 watt är antingen vatten- eller luftkylda och 

väger runt 350 kg om de är vattenkylda. De största rengöringslasrarna är på 1000 watt och de 

är alltid vattenkylda. Vikten på dessa rengöringslasrar ligger mellan 300 och 500 kg. 

Storleken skiljer ganska mycket beroende på tillverkare, från 100 x 80 x 60 cm till 160 x 80 x 

120 cm. Vikten och storleken på rengöringslasrarna varierar också beroende på i vilket 

utförande de levereras i. På ett fartyg så kan det vara lämpligt att ha rengöringslasern 

monterad på hjul för att kunna flytta runt den på fartyget.  

 

Laserstrålen som projiceras på materialet varierar i storlek beroende på vilket förinställt 

program man väljer. I experimentet användes tre olika program. Ett program där laserstrålen 

var cirka fem gånger 0,5 cm stor och ett program där laserstrålen flyttade sig automatiskt 

inom ett visst område, cirka 3 cm2. Det tredje programmet liknade det första i och med att 

man fick flytta laserstrålen själv. Laserstrålen var då tre gånger 0,5 cm. Med laserstrålen 

fokuserad på en mindre yta så blir den givetvis kraftfullare än när den är fokuserad på en 

större yta. Under rubrik fem, resultat, finns en figur på hur laserstrålen projiceras på 

konstruktionsstålet.  

 

3 Metod 

 

Arbetet utgick från ett experiment med rengöringslaser och kompletterades med intervjuer 

med företag som säljer rengöringslasrar.  

 

3.1 Val av metod 
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Eftersom rengöringslaser inte används på fartyg har inte en fältstudie eller en fallstudie 

ombord på ett fartyg varit möjligt att göra. Valet föll då på att göra ett experiment med 

förhållanden som liknar de som råder ombord på fartyg. I tidigare forskning har det gjorts 

liknande experiment men med tunnare rostlager och med andra modeller av rengöringslaser.2   

För att öka förståelsen och få mer information om andra modeller av rengöringslasrar än den 

som användes i experimentet så genomfördes intervjuer med återförsäljare av rengöringslaser 

av olika modeller och tillverkare. 

 

3.2 Experiment 

 

Experimentet kan delas upp i två delar. Den första delen gick ut på att jämföra hur lång tid det 

tar att rengöra en rostig yta med laserrengöring jämfört med rengöring med slipmaskin. Den 

andra delen av experimentet var fokuserad på att ta reda på hur väl rengöringslasern rengjorde 

färg och ytrost. I den andra delen av experiment undersöktes även hur det rengjorda stålets yta 

påverkades.  

 

Stålet som användes i experimentet var konstruktionsstål. Valet baseras på att 

konstruktionsstål är det vanligaste materialet för fartygskonstruktion. Den färg som användes 

var en färg för marint bruk tillverkad av Sigma Coatings. Grundfärgen heter Sigmarine 28 och 

är baserad på zinkfosfat. Lackfärgen heter Sigmarine 48 LF och är alkydbaserad. Vid målning 

av stålet användes enbart vinkelpensel. När det första lagret med grundfärg hade målats fick 

färgen torka i fyra timmar innan det andra lagret med grundfärg målades. Efter ytterligare fyra 

timmar målades täckfärgen som sedan fick torka sexton timmar innan sista lagret med färg 

målades. Torktiden baseras på Sigma Coatings datablad för respektive färg5. 

 

Tre stålbitar användes i experimentet. De skänktes av en skrothandlare i Kalmar. Alla bitarna 

hade ungefär samma storlek och hade legat utomhus och var täckta av rostlager som varierade 

i tjocklek från 40 µm till 940 µm (se bilaga 1). För att jämföra konventionella 

rostborttagningsmetoder med laserrengöring så förbereddes först en av de rostiga stålytorna 

för målning på konventionellt sätt. Stålbit 1 slipades med en slipmaskin och rengjordes till en 

standard motsvarande St2. Båda sidorna av stålbiten slipades och tiden det tog att uppnå 

rengöringsgraden St 2 mättes. Medeltiden för att rengöra en sida var 5 minuter och 50 

sekunder. Slipmaskinen som användes var av märket Ryobi, modellnamn EAG950RBD med 

en lamellrondell från Ironside, modellbeteckning 125X22 Convex Korn 80.  

 

Efter att rosten blivit borttagen från stålbit 1 så målades stålbiten för att senare kunna testa hur 

väl rengöringslasern rengör färg. Den första sidan av stålbiten målades med två lager 

grundfärg och två lager täckfärg och fick en torrfilmstjocklek på 250 µm. Den andra sidan 

målades också med två lager grundfärg men med endast ett lager täckfärg. 

Torrfilmstjockleken på sida två blev 217 µm (bilaga 1). Stålbit 2 och 3 lämnades med rosten 

                                                           
2 (Chen, et al., 2012) 
5 (Sigma Coatings, 2015) 
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kvar på för att se hur väl rengöringslasern rengjorde grav- och ytrost. 

 

Innan användningen av rengöringslasern skedde en säkerhetsgenomgång med information om 

hur man skyddar sig mot riskerna förknippade med starka laserstrålar. Därefter gjordes test 

med rengöringslasern som är tillverkad av P-Laser, modell QF50W G2 (Low Power Laser). 

Det är en 50 Watts luftkyld fiberlaser. Laserstrålen projiceras genom ett portabelt handtag 

som också är tillverkat av P-Laser, modell PX-2D LP. 

 

Tanken med den första delen av experimentet var att förbereda en av de rostiga stålbitarna för 

målning samt att mäta hur lång tid det skulle ta. När experimentet började upptäcktes det att 

rengöringslasern inte var tillräckligt kraftfull för att få bort gravrosten. Ytan blev fri från 

oxideringar men gravrosten gick ej att få bort med enbart rengöringslaser. De områden som 

endast var påverkade av ytrost rengjordes till en standard motsvarande Sa 2½. 

 

Del två av experimentet började med att ta bort den färg som tidigare hade målats på stålbit 1. 

Stålbitens yta undersöktes med en lupp för att kunna se hur ytan har påverkats. Under den 

andra delen av experimentet rengjordes även ytrost och färg från bultar, rör, verktyg och 

läskburkar. Olika inställningar testades, så som olika linser, olika projiceringsmönster, och 

olika effektnivåer. Under hela experimentet fotades och filmades de olika momenten.  

 

Enligt Wikipedia7 kan man säkerställa att reliabiliteten är hög i en undersökning genom att 

utföra “test-retest-reliabilitet”. Ett sådant test genomfördes genom att rengöra flera olika 

områden av stålytorna för att se att resultatet blev det samma varje gång. När det visade sig att 

rengöringslasern ej kunde rengöra ytorna som var påverkade av gravrost kunde ej 

experimentet med att jämföra tiden genomföras. Experimentet ändrade då riktning och 

fokuserade på att öka förståelsen för rengöringslasern och hur en rengöringslaser med större 

effekt skulle fungera. 

 

3.3 Intervjumetoder 

 

Ett av målen med intervjuerna var att få mer information om rengöringslasrar samt att få en 

utökad förståelse för att kunna avgöra om rengöringslasrar är ett bra alternativ för rost- och 

färgborttagning ombord på fartyg. Ett annat mål med intervjun var att ta reda på 

återförsäljarnas åsikter och hur dem resonerade kring våra frågeställningar. “I kvalitativa 

fallstudier är det huvudsakliga syftet med en intervju att få en viss typ av information. 

Forskaren vill ha reda på vad någon annan vet, tycker, vill eller överhuvudtaget tänker på.” 8. 

För att få så mycket information som möjligt valdes att utföra intervjuer med en låg grad av 

strukturering.10 Det innebär att det inte finns några fasta eller förutsägbara svarsalternativ till 

intervjufrågorna. 

 

                                                           
7 (Wikipedia, 2015) 
8 (Sharan, 1988/1994) 
10 (Patel & Davidsson, 2011) 
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Inför intervjuerna har det skrivits en intervjuguide (Bilaga 2) med ett antal frågor som togs 

upp under intervjuerna. Att informanterna har ett egenintresse i att detta arbete ska framställa 

rengöringslaser som ett bra alternativ för sjöfarten har det tagits hänsyn till och det är något 

som tas upp i kapitel 3.5 Etik. 

 

Intervjuerna kan delas upp i två kategorier, den första intervjun utfördes på plats hos 

återförsäljaren av rengöringslasern som användes i experimentet. Intervjun utfördes direkt 

efter att experimentet var avslutat. Innan intervjun började förklarades hur anteckningar och 

inspelningar från intervjun skulle användas och att intervjuobjektet skulle vara anonym i det 

färdiga arbetet. Denna intervju spelades in och intervjuarna tog även anteckningar under 

intervjun. I den här intervjun så användes intervjuguiden mer som stödord än som ett manus. 

 

Intervjun med återförsäljaren av rengöringslasern som testades var semi-strukturerad med en 

låg grad av standardisering. En låg grad av standardisering innebär att frågorna i intervjun inte 

är färdigskrivna utan att de anpassas under intervjun. En lägre grad av standardisering ger 

även intervjuaren en möjlighet att få mer information ur intervjun genom att formulera nya 

frågor baserade på svaren.9 

 

De andra intervjuerna utfördes via e-post. Ett antal återförsäljare av rengöringslaser 

kontaktades via e-post och informerades om arbetes syfte, de fick även förfrågan om att ställa 

upp på en intervju. I det första e-postmeddelandet förklarades även hur svaren skulle 

användas och att intervjuobjekten skulle vara anonyma i arbetet. När återförsäljarna svarade 

att de var intresserade av att bli intervjuade så skickades ett e-postmeddelande med bifogade 

intervjufrågor (Bilaga 2). De här intervjuerna fick alltså en högre grad av standardisering 

eftersom det var färdigskrivna frågor som intervjuobjekten svarade på. 

 

3.4 Urval 

 

Då det inte finns många företag i Sverige som har rengöringslasrar blev valet att även 

kontakta företag utanför Sverige via e-post. Åtta olika företag som säljer rengöringslasrar 

kontaktades. Tre svenska företag där två av företagen hade rengöringslasrar som skulle kunna 

fungera för sjöfarten. Av de fem företag utanför Sverige som kontaktades svarade endast ett. 

Återförsäljarna som intervjuats säljer rengöringslasrar från olika tillverkare och 

rengöringslasrarna är baserade på olika tekniker. 

 

Vid val av rengöringslaser för experimentet togs även hänsyn till de ekonomiska 

förutsättningarna, ett experiment hos en tillverkare av rengöringslaser hade kanske varit mer 

användbart men då det ej finns några tillverkare i Sverige så valdes det att utföra ett 

experiment hos en återförsäljare. 

 

3.5 Etik 

 

                                                           
9 (Blomkvist & Hallin, 2014) 
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Enligt Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning finns fyra huvudkrav för att skydda individer som är en del av ett forskningsarbete. 

Kraven är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet11. Intervjuerna uppfyller de kraven genom att den intervjuade har informerats 

om studiens syfte, den intervjuade har gett sitt samtycke till att bli intervjuad, anteckningar 

och inspelningar från intervjun ej används i andra syften än vad den intervjuade blivit 

informerad om samt att inget material från intervjun kommer att lämnas ut. Inspelningar och 

anteckningar från intervjuerna kommer att kasseras när arbetet är klart.  

 

Eftersom det ej finns någon som använder rengöringslaser ombord på fartyg så har det inte 

varit möjligt att observera någon användare av rengöringslaser i verkligheten. De intervjuade 

har ett intresse av att framställa rengöringslaser som ett bra alternativ för sjöfarten. För att öka 

trovärdigheten i arbetet har ett oberoende experiment av rengöringslaser också utförts. Med 

hjälp av resultatet från experimentet har en djupare förståelse bildats för ämnet och 

intervjuarna har fått en bättre möjlighet att värdera de intervjuades svar. Genom att utföra ett 

experiment med förutsättningar som har varit så likt verkligheten ombord på fartyg som 

möjligt har validiteten varit hög.   

 

4 Teori och tidigare forskning 

 

Erik Oller gjorde 2010 ett forskningsarbete som heter Development and Qualification of 

Laser Ablation for Naval Coatings1 där han har jämfört olika metoder att ta bort oxideringar 

och färglager. Oller undersökte även arbetsmiljön för den som utför arbetet med 

rengöringslaser. Arbetet tar även upp ett exempel på besparing i tid och pengar. Denna 

forskning kommer fram till att det tidskrävande arbetet som tidigare utfördes med 

rosthammare, kemisk rostborttagning, handskrapning och slipmaskin kan ersättas med 

rengöringslaser. Angående arbetsmiljön för den som utför arbetet så mättes ljudnivån samt 

luftkvaliteten. De ämnen som mättes var ammoniak, kväveoxid, ozon och kolmonoxid. 

Ljudnivåerna var acceptabla. Luftkvaliteten var acceptabel men nivåerna av kolmonoxid och 

kväveoxid var dock lite högre än vad som specificerats av röksugens tillverkare. Oller 

kommer fram till att tidsbesparingen är den största fördelen med rengöringslaser och de som 

använder kemiska medel eller slipning för rost- och färgborttagning sparar mest tid på att 

ersätta dessa med rengöringslaser.1 Det går inte att dra slutsatsen att det skulle gå snabbare att 

ta bort färg med rengöringslaser än med de metoder som används ombord på fartyg. Oller tar 

upp ett exempel där han jämför tiden det tar att ta bort ett 10 µm med nålhacka jämfört med 

rengöringslaser. På fartyg är färglagren oftast betydligt tjockare och man använder inte 

nålhacka utan slipmaskin för att ta bort färg. Att jämföra arbetstiden mellan en slipmaskin och 

en rengöringslaser för att ta bort tjockare färglager skulle kunna leda till ett annat resultat. 

 

                                                           
11 (Vetenskapsrådet, 2002) 
1 (Oller, 2010) 
1 (Oller, 2010) 
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I artikeln High-power Fibre laser cleaning for green shipbuilding2 skriver Chen et al. om en 

undersökning där en 500 watts fiberlaser har använts för att rengöra rostiga och målade 

stålytor. De rostiga stålytor som rengörs har endast ett tunt lager med ytrost och det är inga 

problem att rengöra ytorna till ISO standard sa 2.5. För att färgen ska fästa så bra som möjligt 

på den rengjorda ytan så krävs en ytråhet mellan 45 och 75 μm. Ett test av den rengjorda ytan 

visar att inga rester av fett och olja kunde hittas efter rengöring. Inga färgrester kan heller 

hittas på de rengjorda ytorna. Sex månader efter laserrengöringen finns inga tecken på att den 

rengjorda ytan skulle börja rosta medans den obehandlade delen av ytan utvecklar grövre rost. 

Forskarna skriver att det behövs mer forskning om rengöringslasrar för att ta reda på om 

rengöringslaser är ett alternativ till konventionella rostbortagningsmetoder ombord på fartyg 

och på varv. De skriver dock att experimentet visade att färg, rost, oljor, fetter och andra 

föroreningar effektivt tas bort från stålytorna i testet. 

 

Även forskarna Koh, Powell och Kaplan12 har jämfört rengöringslaser med traditionella 

rengöringsmetoder. Forskarna utförde ett experiment där de jämförde åtta olika metoder för 

att ta bort rost från stålytor. Resultaten mättes med hjälp av en profilometer för att se hur stor 

skillnad i ytråhet den obehandlade och den rengjorda ytan hade. Testbitarna förbereddes 

genom att slipa in en viss profil i ytan och sedan fick testbitarna korrodera i en 

korrosionskammare. Metoderna som forskarna använde sig av i experimentet var 

sandblästring, blästring med glas, slipning med stålborste, laserrengöring med olika 

inställningar och med våt eller torr yta. Resultatet i studien var att rengöring med sandbläster 

eller glasbläster var de metoderna som bevarade ytans ursprungliga profil bäst. Den metod 

som var sämst på att bevara ytans ursprungliga profil var slipmaskinen. Koh, Powell och 

Kaplans12 arbete har varit mer inriktat på rengöring av känsliga objekt än av att rengöra tjocka 

lager av färg och rost. Ombord på fartyg är det inte lika stort fokus på att ytan under färg- och 

rostlagren ska vara helt oförändrad efter rengöring. Resultatet att rengöring med slipmaskin 

påverkar ytan mest är inte förvånande då man lätt kan slipa stål tills det blänker. En 

blankpolerad yta gör att färgen får svårare och fästa och ger därmed en sämre livslängd för 

rostskyddet. I artikeln High-power Fibre laser cleaning for green shipbuilding så uppnår de en 

ytråhet av 30–80 μm på de rostiga och målade ytor de rengör. Den ytråheten som 

färgtillverkare rekommenderar för nybyggen är 45–75 μm. Chen et al. skriver att de kraven 

kan mötas genom korrekt inställning av rengöringslasern.2 

 

En av de vanligaste metoderna för att ta bort rost från svenska fartyg i nuläget är med 

nålhacka och slipmaskin. Arbete med nålhacka och slipmaskin har många stora nackdelar för 

arbetsmiljön för den som utför arbetet. När man slipar bort rost och rostskyddsfärg så bildas 

hälsofarliga partiklar som riskeras att andas in av den som utför arbetet. Risken för olyckor är 

också stor när man använder slipmaskin eller nålhacka och den som utför arbetet måste 

använda mycket skyddsutrustning såsom handskar, overall, hörselskydd och skyddsglasögon.  

                                                           
2 (Chen, et al., 2012) 
12 (Koh, et al., 2007) 
 
2 (Chen, et al., 2012) 
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Arbetsmiljöverket gjorde en förstudie 2015 där de analyserar olyckor med handhållna 

maskiner. De kommer fram till att slipmaskiner är de handhållna maskinerna som orsakar 

flest olyckor som leder till sjukfrånvaro. Ögonskador och fingerskador är mycket vanliga vid 

olyckor med slipmaskiner. Arbetsmiljöverkets arbete har inte analyserat skador som uppstår 

efter långvarig användning av handhållna verktyg. De nämner dock att det behövs mer studier 

av skador som uppstått på grund av lång exponering för buller, vibrationer och ergonomiskt 

bristfälliga maskiner.13 Det finns ingen statistik om olyckor med rengöringslasrar då de ej 

används i stor utsträckning. Det är möjligt att antalet olyckor med rengöringslaser kommer 

stiga när det blir vanligare att använda dem. 

I ett examensarbete från sjöfartshögskolan i Kalmar undersöks hur mycket vibrationer från 

nålhackor ett manskap utsätts för under en arbetsdag.14 I undersökningen kommer forskarna 

fram till att på samtliga fyra fartyg som har undersökts i studien så överskrids de dagliga 

gränsvärdena för hand- och armvibrationer. Skadorna som kan uppstå på grund av vibrationer 

i händer och armar är ofta icke reversibla och försämrar tydligt livskvaliteten hos den 

drabbade. De symptom som kan uppstå efter långvarig exponering för vibrationer i händer 

och armar är känselbortfall, funktionsnedsättning i händer och kroniska smärtor. I Jansson och 

Johanssons undersökning konstateras det att hand- och armvibrationerna som operatören av 

nålhacka exponeras för till hög grad överskrider den gränsnivå som är lagstadgad av 

Arbetsmiljöverket. Det moment som är mest riskfyllt med tanke på vibrationsskador är arbete 

med nålhacka. Det är bevisat att den som utför det kan få “vita fingrar” vilket innebär att 

händerna blir mer känsliga för kyla men också får försämrad finmotorik och muskelsvaghet i 

händer.15 Med rengöringslaser så slipper man vibrationerna från verktyget men det kan 

fortfarande finnas detaljer som kan förbättras för att minska skaderisken vid långvarig 

användning. Verktygens vikt och utformning påverkar risken för belastningsskador speciellt 

för kvinnor och äldre arbetstagare. Även arbete i trånga utrymmen med obekväma 

arbetspositioner är ett problem som man inte kommer undan genom att använda en handhållen 

rengöringslaser. 

 

En metod för att ta bort rost och färg som inte alls är lika vanlig ombord på fartyg men som 

förekommer är rost- och färgborttagning med kemikalier. Rost- och färgborttagningsmedel är 

väldigt hälsofarliga då de är frätande och väldigt farliga att få på huden eller att förtära. 

Kemisk rost- och färgborttagning sliter inte lika mycket på materialet som användning av 

nålhacka gör men å andra sidan bildas mer avfall. Avfallet som bildas består av lösningsmedel 

och upplöst färg men kan även innehålla andra föroreningar såsom salt, oljor och fett. 

Avfallshanteringen är både dyr och tidskrävande då det är väldigt skadligt för miljön och 

måste tas omhand på korrekt sätt. Både Ollers forskning från 2010 och i Durkees artikel från 

2009 påpekar de hälsoriskerna som är förknippade med användning av kemikalier samt den 

dyra hanteringen av resterna som bildas16. I Ollers arbete från 2010 jämför han rengöring med 

                                                           
13 (Arbetsmiljöverket, 2015) 
14 (Jansson & Johansson, 2016) 
15 (Lundborg, et al., 1996) 
16 (Durkee, 2009) (Oller, 2010) 
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laser och rost- och färgborttagning1. Vid färgstrippning av en svetsfog på 30 cm så minskade 

avfallet från tre kg vid användning av kemikalier till noll vid användning av rengöringslaser. 

Någon jämförelse med slipmaskin eller nålhacka har inte gjorts. De bör dock nämnas at det är 

väldigt svårt att får bort alla färg- och rostrester vid skarvar när man använder mekaniska 

verktyg. 

 

5 Resultat 

 

5.1 Experimentet 

Rengöringslasern som användes i experimentet var ej tillräckligt effektiv för att rengöra 

gravrosten från de rostiga stålbitarna. Det gjorde att det inte gick att jämföra tiden för 

rengöring med olika metoder. Färgborttagning med hjälp av rengöringslaser var möjlig men 

det tog mycket längre tid än förväntat. Att ta bort färgen med slipmaskin hade tagit mycket 

mindre tid. Rengöring av tunna färgskikt gick avsevärt mycket snabbare än de tjocka 

färgskikten. Vid rengöring av gravrost ser ytan ren ut men rosten finns kvar under ytan och 

fortsätter att påverka materialet.  

  

Figur 3. Försök till att rengöra gravrost med 50W Laser. 

För att ta bort ytrost med rengöringslaser så var man tvungen att dra över ytan ett flertal 

gånger för att få bort all rost. Resultatet av rengöringen blev dock mycket bättre än med 

slipmaskin. Vid rengöring av ytrost med slipmaskin så uppnåddes ISO-standard St 2 och vid 

rengöring med rengöringslaser så uppnåddes ISO-standard Sa 2½.

                                                           
1 (Oller, 2010) 
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Figur 4. Slipad plåt där det går att se rost kvar efter slipning till en standard som motsvarar 

St 2. 

  

Figur 5. Visar ytrost som har rengjorts med rengöringslasern, ingen rost är kvar och ytan är 

rengjord till en standard som motsvarar Sa2 

Man ser en stor skillnad på den ytan som är rengjord med slipmaskin och den ytan som är 

rengjord med laser. Med slipmaskin komma man inte åt rosten i stålets porer. 

Rengöringslasern rengjorde lätt alla porer och ojämnheter i stålet medans slipmaskinen endast 

tog bort rosten på ytan.  

Vid färgborttagning med rengöringslaser gick det lätt att ta bort endast det översta lagret med 

färg. Det är mycket effektivt om man bara vill byta färg på fartyget vid tillexempel ägarbyten 

då man kan återanvända grundfärgen.  

 

5.2 Intervju med företag A 

 

Frågorna i intervjun besvarades av en representant från företaget A. Företag A är det företag 

där experimentet utfördes. De rengöringslasrar som företaget säljer tillverkas av P-laser. 

Rengöringslasrarna går att programmera på olika sätt beroende på vad för typ av förorening 

man vill ta bort och vilken typ av yta man vill rengöra. Vid rengöring av oxidering och andra 

föroreningar används en annan inställning än vad som används vid rengöring av färg. Typ av 

färg spelar också in. Vissa färgtyper värms upp och släpper från grundmaterialet och går 

sedan att borsta eller blåsa bort. Vissa färger smälter och blir sega, de får då brännas bort 

vilket kräver mycket energi. Informanten har även försökt rengöra en typ av epoxifärg som 
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smälte och kladdade fast på materialet. Informanten menade då att man kan få bort sådan färg 

genom att använda mindre effekt för att den inte skulle bränna fast eller att man istället kunde 

öka effekten för att evaporera färgen från ytan.  Man ställer in frekvens, pulslängd samt kraft. 

Även val av lins spelar in i hur ytan påverkas. Det finns förinställda program att välja på men 

man kan även göra nya inställningar fritt efter behov. Den rengjorda ytan kan fås helt blank 

eller med en lite högre ytråhet beroende på hur man ställer in rengöringslasern och vilket 

resultat man eftersträvar. 

 

Priset på en rengöringslaser från P-laser ligger mellan 20 000 och 300 000 euro. Priset 

varierar beroende på hur hög effekt man behöver. De billigaste rengöringslasrarna har en 

effekt på 20 watt medans de dyraste har en effekt av 1000 watt. Enligt informanten finns inga 

slitdelar på rengöringslasern. Om linsen blir för smutsig kan den gå sönder på grund av att 

energin absorberas i optikglaset. En ny lins kostar 2000 – 3000 kronor. Det går även att 

rengöra linsen själv när den blir smutsig. Den tekniska livslängden är 50 000 timmar för en 

diodlaser.  

 

På frågan om man kan ha en fast monterad rengöringslaser i fartyget och sedan dra fiberkablar 

i fartyget för att få lasern mer lättillgänglig svarar informanten att det skulle kunna gå men då 

måste man använda tjockare fiberkablar för att klara av den höga energin och det blir många 

kablar som ska installeras. Det skulle bli dyrt ut över den höga kostnaden för utrustningen. 

Längden på en standardkabel mellan aggregatet och munstycket är 20 meter men det finns 

möjlighet att uppgradera till 50 meter. Använder man en laser med en effekt på 500 watt eller 

högre rekommenderas det att man ställer ner effekten vid användning av en 50 meters kabel 

på grund av värmeutveckling som kan skada kabeln. Vid inomhusbruk rekommenderas det att 

man använder en röksug för att filtrera bort skadliga gaser som bildas vid rengöringen. I 

röksugen kan man använda olika filter beroende på vad det är man vill filtrera bort. 

 

Framtiden för rengöringslasrar ser ljus ut och utvecklingen går snabbt framåt. Två av de 

områden som växer mest just nu är styrningen av laserns pulser samt utvecklingen av trådlösa 

rengöringslasrar som drivs av batteripack. 

 

Det är Strålskyddsmyndigheten och Arbetsmiljöverket som reglerar utbildning av personal 

samt tillstånd att använda laser. Arbetsmiljöverkets krav för användning av laser är att en 

arbetsledare i verksamheten ska vara certifierad genom en utbildning i lasersäkerhet. 

Arbetsledaren är därefter ansvarig för lasersäkerheten på arbetsplatsen. Företag A samarbetar 

med en firma i Västsverige som utbildar arbetsledare i lasersäkerhet. Utbildning av personal 

som ska använda rengöringslasern görs i Belgien hos P-laser. Alla lasrar delas in i olika 

laserklasser och alla rengöringslasrar har den högsta klassen, klass 4, på grund av att de har så 

hög effekt. Tillstånd från strålskyddsmyndigheten krävs endast då rengöringslasern ska 
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användas på allmän plats. På arbetsplatser krävs inget tillstånd från Strålskyddsmyndigheten 

men det ska finnas varningsskyltar vid arbete med laser. 

 

Storleken på en rengöringslaser från företag A med effekten 20 till 200 watt är 60 cm djup, 20 

cm hög, 50 cm bred och väger under 50 kilo. Lasrar med effekten 500 till 1000 watt är 

vattenkylda har måtten 1,8 m djup, 1,4 m hög, 76 cm bred och de väger ungefär 350 till 400 

kilo. Den höga vikten beror på att den har ett inbyggt vattenkylningssystem. Det går även att 

få rengöringslasrarna i olika utförande beroende på användningsområde, då blir vikten och 

måtten givetvis annorlunda. För användning på fartyg kan man tillexempel få 

rengöringslasern monterad på hjul för att enkelt förflytta den runt på fartyget.  

 

Enligt informanten går P-lasers rengöringslasrar som drivs av diodlasrar ej att likställa med 

rengöringslasrar baserade på annan teknik när det gäller teknisk livslängd.  

 

5.3 Intervju med företag B 

 

Frågorna besvarades via e-post av en representant från företaget. Företagets rengöringslasrar 

tillverkas av Clean Laser och är baserade på ND-YAG-Laserteknik. I likhet med företag A så 

kräver även företags B:s rengöringslasrar olika inställningar beroende på vilken typ av 

förorening och vilket material som ska rengöras. Angående det rengjorda materialets ytråhet 

och hur det påverkas av rengöringslasern så skriver informanten att beroende på inställning på 

lasern så kan man göra allt från ett strukturmönster i materialet till att inte påverka ytan alls.  

På gjutjärn kan man enligt informanten göra en struktur i ytan med ett djup av 20 µm.  

 

Priset för en rengöringslaser hos Företag B ligger mellan 600 000 och 4 000 000 svenska 

kronor för rengöringslasrar mellan 500 och 1000 watt. Precis som hos företag B så finns det 

inga slitdelar men linsen måste rengöras och bytas vid behov. En gång per år måste även filter 

för kylmedia bytas ut. Reservdelar finns oftast tillgängliga inom 24 timmar men de delar som 

är mer ovanliga kan ta upp till sex veckor att leverera. Den tekniska livslängden är olika lång 

för olika system men ligger mellan 25 000 och 50 000 timmar.  

 

Utbildningen av personal som ska använda utrustningen utförs av direkt av Företag B. 

Ytterligare utbildning erbjuds genom konsultfirmor. Vilken Laserklass rengöringslasrarna har 

beror på system och applikation men de är vanligast klass 4. Vid användning av 

rengöringslaser i ett avskärmat rum räknas det dock som klass 1 och tillstånd behövs alltså 

inte från strålskyddsmyndigheten. Längden på fiberkabeln mellan rengöringslasern och 

munstycket är 50 meter. Att ha en fast monterad rengöringslaser och sedan dra fiberkablar 

genom fartyget är möjligt, det maximala avståndet mellan rengöringslaser och munstycke 

skulle fortfarande vara 50 meter. Angående arbetsmiljön så behövs en röksug för att suga upp 
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gaser som bildas. 

 

Storleken på en 1000 watts rengöringslaser från företag B är 1,6 m lång, 77 cm bred och 1,3 

m hög vikten för en 1000 watts laser är 490 kg. Enligt informanten är utvecklingen god och 

intresset från kunder ökar. Rengöringslasern är inte känslig för mindre vibrationer, till 

exempel de som uppstår vid transport med bil eller tåg. 

 

5.4 Intervju med företag C 

 

Även intervjun med företag C utfördes via e-post. Intervjuobjektet var en ingenjör på ett tyskt 

företag som säljer rengöringslasrar. Företaget säljer rengöringslasrar från en mängd olika 

tillverkare så som SLCR, Clean Laser, P-Laser och Adapt Laser med flera. Företag C säljer 

enbart rengöringslasrar som drivs av en diod. Precis som företag A och B så svarar företag C 

att det krävs olika inställningar beroende på vilken färg eller förorening som ska rengöras. 

Intervjuobjektet skriver dock att det ibland enbart är hur många gånger man sveper över ytan 

med rengöringslasern som är skillnaden mellan rengöringen av olika föroreningar. Arbeten 

som utförs med en rengöringslaser klassas som ”heta arbeten” på grund av pulslängden. 

Värmen som utvecklas i materialet är minimal och den påverkar oftast inte materialet. 

Materialet kan påverkas på olika sätt efter rengöring. Det beror på olika parametrar så som 

effekt och hur stor yta som laserstrålen täcker. Intervjupersonen kan inte svara på hur väl 

rengjord en yta blir då det beror på många olika faktorer. 

 

Representanten från företag C säger att deras rengöringslasrar är underhållsfria och nämner 

inget om teknisk livslängd. Utbildning av arbetsledare och de som ska utföra arbetet utförs av 

konsultfirma. Angående arbetsmiljön så är det vanligt att använda en röksug med partikelfilter 

för att rena luften. Priset och storleken på rengöringslasrarna från företag C är ungefär 

detsamma som från företag A och företag B.  

 

Att installera rengöringslaserns stationärt är möjligt men intervjupersonen rekommenderar att 

använda sig av en mobil enhet. Längden på fiberkabeln mellan rengöringslasern och 

munstycket varierar mellan 3 och 50 meter. Rengöringslasrarna är inte känsliga mot 

vibrationer. Angående hur utvecklingen ser ut och om rengöringslasrarna används av rederier 

eller varv så svarar intervjuobjektet att marknaden växer och rengöringslasrar har testats av 

skeppsbyggare. Rengöringslasrar har aldrig fått något stort genombrott hos skeppsbyggare 

eller varv då de anses vara för långsamma för tillexempel färgborttagning. Intervjupersonen 

säger att rengöringslasrar fortfarande är på utvecklingsstadiet. 

 

5.5 Sammanfattning 
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Resultatet från experimentet visar att rengöringslasern som används tar bort färg och finare 

rostlager och lämnar en yta som är väl rengjord. Rengöringsgraden motsvarar ISO:s standard 

Sa 2½. Rengöringslasern tog bort mer rost än vad slipmaskinen gjorde. Det tog längre tid att 

ta bort rost och färg med rengöringslasern än med slipmaskinen. 

 

Enligt intervjuerna så ska en rengöringslaser med en effekt över 500 watt kunna ersätta 

bläster, nålhacka samt slipmaskin. Priset för en rengöringslaser ligger mellan 200 000 och 4 

000 000 kronor beroende på hur hög effekt som önskas. Stålet som rengörs ska inte påverkas 

lika mycket som vid användning av nålhacka enligt intervjuerna. Inget intervjuobjekt vet om 

rengöringslaser används ombord på handelsfartyg i dagsläget. Alla intervjuobjekt svarar även 

att utvecklingen går framåt. Angående arbetsmiljön så bör en röksug användas för att fånga 

upp gaser och partiklar som bildas vid rost- och färgborttagning. 

 

6 Diskussion 
 

Arbetes syfte har varit att undersöka om en rengöringslaser är tillräckligt effektiv för att 

ersätta befintliga rost- och färgborttagningsmetoder ombord på fartyg. Frågeställning kan 

delas in i fyra punkter, rostborttagning, färgborttagning, kostnader och hur lång tid det tar att 

rengöra rost med rengöringslaser.  

 

Rengöringslasern som användes i experimentet är effektiv mot ytrost men ej mot gravrost. 

Tidigare forskning och intervjuer visar att starkare rengöringslasrar även är effektiva mot 

tjockare rostlager. 

 

Experimentet visar att rengöringslasern tar bort färg men det går inte lika fort som när man tar 

bort färg med slipmaskin. Även intervjupersonen från företag C nämner att det kan ta lång tid 

att ta bort tjocka färglager med rengöringslaser. Oller skriver att det går snabbare att ta bort 

färg med laser än med traditionella metoder, han har dock bara utfört experiment på tunna 

färglager1. 

 

Inköpspriset är den största kostnaden vid användning av rengöringslaser. Mängden avfall vid 

användning av rengöringslaser blir mycket mindre än vid användning av blästring, kemisk- 

och mekaniskrengöring. 

 

Enligt experimentet så sparar man ingen tid på att använda en 50 watts rengöringslaser 

jämfört med att använda en slipmaskin. Oller skriver att man sparar mycket tid genom att 

använda laser i stället för kemiska färgborttagningsprodukter1. Han har även gjort en 

jämförelse mellan nålpistol och rengöringslaser vid färgborttagning där man också sparade 

mycket tid genom att använda rengöringslaser. 

                                                           
1 (Oller, 2010) 
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Resultatet av experimenten är att rengöringslasern som har testats ej är lämplig att använda 

ombord på fartyg på grund av att den ej kan rengöra gravrost samt att det tar för lång tid att 

rengöra de målade ytorna. Enligt intervjuerna kan resultaten skilja beroende på vilken färg 

som ska tas bort från ytan. I experimenten användes en oljebaserad rostskyddsfärg från Sigma 

coatings. Färgen gick att avlägsna men det tog mycket längre tid än traditionella metoder.  

 

Intervjuer och litteraturstudier visar att en rengöringslaser med större effekt hade varit mer 

effektiv mot både gravrost och mot tjockare färgskikt. 

 

Ett vanligt fenomen ombord på fartyg är att traditionell rengöring innan målning inte är 

tillräckligt noggrann utan att lite rost blir kvar på ytan som målas över. I experimentet uppstår 

samma problem när slipmaskinen används. Den rosten som blir kvar fortsätter då att påverka 

ytan under färgen. Eftersom rosten tar mer plats än stålet så kommer det uppstå ”bulor” i 

färgen och tillslut kommer färgen spricka. Med rengöringslaser får man bort mer rost än med 

slipmaskin. Anledning till att man får bort mer rost med rengöringslaser än med slipmaskin är 

att lasern når ner i porer och ojämnheter i stålet. För att få bort lika mycket rost med en 

slipmaskin måste man slipa ner materialet till en helt jämn och slät yta. Då slits det mycket 

mer på materialet och tar tid, färgen får även sämre vidhäftningsförmåga på en helt 

blankslipad yta. 

 

En annan stor fördel med att använda laser för att rengöra stålytor är att rengöringslasern inte 

sliter på materialet lika mycket som rengöring med mekaniska verktyg.12 Rengöringslasern tar 

enbart bort oxidskiktet, färgen och smutsen. Man kan alltså rengöra ytan fler gånger innan 

materialet blir för tunt och måste bytas ut vilket också kan ha stor betydelse för fartygets 

livslängd. 

 

Nivån av noggrannhet som färgtillverkarna rekommenderar innan målning av en stålyta är St 

2 eller Sa 2–2½. St 2 är vid mekanisk rengöring och Sa 2 eller 2½ är vid användning av 

bläster. Det finns ännu ingen klassificering för rengöring med laser. Rengöringslasern uppnår 

dock en noggrannhet som motsvarar Sa 2½.  

 

Experimentet som utfördes visar tydligt att en rengöring med rengöringslaser får bort mycket 

mer rost än vad en slipmaskin får bort. I Koh, Powell och Kaplans12 experiment får de även 

ett liknande resultat där användning av rengöringslaser får bort mer rost än rengöring med 

slipmaskin.  

 

Experimentet i den här studien gjordes bara med en 50 watts rengöringslaser som lätt fick bort 

ytrost men inte hade tillräckligt hög effekt för att rengöra gravrosten. En rengöringslaser med 

högre effekt ska kunna rengöra ytan från gravrost enligt de intervjuer som genomförts. Det 

blev ett bättre resultat på färgborttagningen men det tog lång tid att få bort all färg. Att det tar 

                                                           
12 (Koh, et al., 2007) 
12 (Koh, et al., 2007) 
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lång tid tas även upp i intervjun med företag C. Använder man rätt inställningar så går det att 

använda rengöringslaser för färgborttagning utan att behöva tänka på att få för blank yta. När 

man köper sin rengöringslaser från P-laser förprogrammerar de lasern efter kundens behov. 

 

Resultatet av arbetet stämmer väl med tidigare forskning utförd av Chen et al.2 tunna lager 

rost, färg och andra föroreningar rengörs enkelt från testbitarna och efter rengöring har ytorna 

en renhetsstandard som motsvarar Sa 2½.   

 

Koh, Powell och Kaplans12 forskning resulterar i att den rengjorda ytans ursprungliga profil 

påverkas mer av rengöringslaser än av blästring men rengöringslaser påverkar profilen mindre 

än vad slipning med stålborste gör. För att rostskyddsfärgen ska få bäst vidhäftning med stålet 

så krävs en viss ytråhet. Är ytan som ska målas för slät så fäster inte färgen och är ytan för 

ojämn så blir färgtjockleken på topparna på ytan för tunn och färgåtgången för hög. Vid 

rengöring av känsliga objekt, till exempel arkeologiska fynd, konstverk och andra objekt där 

det är viktigt att inte skada ytan under rosten kan blästring vara att föredra framför 

rengöringslaser. Ombord på ett fartyg är inte ytan lika känslig och det finns många andra 

aspekter som väger tyngre i valet av metod för förberedning av ytan. 

 

I Ollers1 studie från 2010 så presenterar han ett resultat som visar att man sparar tid och att 

mängden avfall minskar genom att använda laser i stället för konventionella metoder för att ta 

bort rost. Med experimentet som genomfördes i vårt arbete går det ej att dra slutsatser om 

tidsbesparing med laser jämfört med konventionella metoder då rengöringslasern inte var 

tillräckligt effektiv för att rengöra de rostiga testbitarna. Både Ollers tester med en 

rengöringslaser på 1000 watt och de tester som utförts i detta arbete med en rengöringslaser 

med en effekt av endast 50 watt visar att det inte bildas något avfall när man tar bort färg. 

Ett av de starkaste argumenten mot att införskaffa en rengöringslaser är att de är dyra, men 

eftersom att livslängden är så lång så blir priset inte så högt per år. Om rengöringslasern 

används 8 timmar per dag, 5 dagar i veckan blir det 2080 timmar per år. Delar man 

rengöringslasrarnas 50 0000 timmar långa livslängd med 2080 timmar så får man en livslängd 

på 24 år. Kostnaden för en 1000 watts rengöringslaser från företag A blir då 300 000 Euro 

delat på 24 år vilket ger en årskostnad på 12 500 Euro. 

 

Det är viktigt att hålla lasermunstycket på rätt avstånd från ytan för att få rätt fokus. Enligt 

intervju med företag A så kan färgen som ska rengöras bränna fast i ytan om man håller 

munstycket för nära eller för långt ifrån ytan som ska rengöras. Det blir då ännu svårare att få 

bort. För att hitta rätt avstånd mellan ytan och lasermunstycket får man testa sig fram. Det är 

dock något som man lär sig väldigt snabbt och bör inte vara något hinder för att använda 

rengöringslaser ombord på fartyg. Det går även att montera munstycket på ett stödben med 

hjul vilket gör att munstycket hela tiden är på ett visst avstånd från ytan som rengörs. Vid 

användning av rengöringslaser i utrymmen med dålig ventilation bör en röksug användas för 

                                                           
2 (Chen, et al., 2012) 
12 (Koh, et al., 2007) 
1 (Oller, 2010) 
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att suga upp och filtrera de hälsofarliga gaser och partiklar som bildas vid rengöring av färg 

och rost. 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Tidigt i arbetet valdes metoden till att göra ett experiment med test av rengöringslaser. 

Testerna skulle utföras på rostiga och målade stålbitar för att likna verkligheten ombord på 

fartyg så mycket som möjligt. I början av processen var det svårt att hitta ett företag som 

använder rengöringslaser att arbeta med. Då övervägdes det att göra en kvantitativ 

litteraturstudie och utifrån tidigare forskning kunna avgöra om rengöringslaser går att använda 

för ersättning eller komplettering av ett fartygs underhållsutrustning ombord. Efter en 

litteratursökning visade det sig att det finns för lite forskning för att basera hela arbetet på 

endast litteraturstudier. Det beslöts att det var lämpligast att göra ett experiment med en 

rengöringslaser för att undersöka dess möjlighet att användas ombord på fartyg som ersättning 

eller komplettering till underhållsutrustningen. Då det var svårt att hitta företag som använde 

rengöringslaser så valdes en återförsäljare av rengöringslaser att utföra experimentet hos. För 

att komplettera experimentet så utfördes även intervjuer med företag som säljer 

rengöringslasrar.  

 

Någon statistisk generalisering kan inte utvinnas av resultatet då endast ett experiment och tre 

intervjuer har gjorts. Det finns många variabler som inte har testats i experimentet. 

Rengöringslaserns effekt, ytans material, hur länge färgen har fått härda och vilka kemikalier 

färgen är baserad på spelar stor roll för resultatet. För att få en högre validitet i experimentet 

så hade man kunnat använda sig av en laser med högre effekt. Valet av färg och material 

grundades i vad som används i verkligheten för att säkerställa validiteten i arbetet. 

 

Ett problem med undersökningen är att endast en rengöringslaser har använts i experimentet. 

Om experimentet hade upprepats med flera olika sorters rengöringslasrar och även jämförts 

med olika traditionella rost- och färgborttagningsmetoder skulle undersökningen blivit bättre 

och kunnat visa upp skillnader mellan flera olika tekniker för att rengöra rost och ta bort färg. 

Både skillnader mellan de traditionella metoderna som sandblästring, vattenblästring, 

rostknackning och slipning men också skillnader mellan olika sorters rengöringslasrar med 

olika effekt. Även om arbetet hade blivit bättre med fler experiment så blev valet att bara gå 

till ett företag. Det beror på att det har varit svårt att komma i kontakt med företag som 

tillhandahåller rengöringslaser.  

 

Ett annat problem med undersökningen var att lasern som experimentet gjordes med ej var 

tillräckligt stark för att rengöra ytor med gravrost och tjocka färglager. En lösning på det 

problemet hade varit att resa ner till Belgien där P-Lasers fabrik ligger och göra testerna med 

en 500 watts eller en 1000 watts laser. Då en sådan resa skulle bli mycket dyr och ta för lång 

tid så beslutades det att begränsa sig till ett experiment som kunde utföras i Sverige. 

 

Experimentet utfördes i ett labb, men en fallstudie ombord på ett fartyg skulle bättre visa 

rengöringslaserns för- och nackdelar i ett fartygs underhållssystem. En metod som hade visat 
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hur rengöringslasern hade fungerat i verkligheten hade varit att låna ut en rengöringslaser till 

ett fartyg och låta besättningen använda den i underhållsarbetet ombord. Efter att ha gått 

igenom säkerhetsrisker hade besättningen fått arbeta med rengöringslasern under en viss tid. 

Arbetet med rengöringslasern skulle dokumenteras och även intervjuer med besättningen 

skulle kunna göras. För att utföra ett sådant experiment behöver man tillgång till en 

rengöringslaser under en längre tid samt ett fartyg som vill testa rengöringslaser. En sådan 

fallstudie skulle ta lång tid och det är inte särskilt troligt att något företag skulle låna ut så dyr 

utrustning. 

 

Det går ej att dra några statistiska data ur intervjuerna som utförts då endast tre intervjuobjekt 

har hittats.  

 

Om intervjuerna hade utförts via telefon eller Skype så är det möjligt att nya frågor och svar 

hade kommit fram. Anledning till att göra intervjuerna via e-post i stället är att det hade varit 

ännu svårare att få svar från respondenter. Många respondenter har varit svåra att få kontakt 

med och flera mail och telefonsamtal har krävts för att få svar. 

 

Intervjuer med företag som använder rengöringslasrar på grova rostlager och för 

färgborttagning hade gett en mer opartisk bild. Då inga företag som använder rengöringslaser 

har hittats så har detta inte varit möjligt. Att de företag som intervjuats är partiska är något 

som måste tas i beaktning när man läser och analyserar intervjusvaren. 

 

7 Slutsats 

 
Experimentet visar att en rengöringslaser på 50W inte är bättre än de traditionella metoderna 

för sjöfartens underhållsarbete. En 50 watts laser är för svag för att rengöra grova rostlager 

och det tar för lång tid att ta bort färg. 

 

Enligt tidigare forskning och intervjuer ska en rengöringslaser med högre effekt vara ett bra 

alternativ för sjöfarten. Erik Oller skriver att det är bättre ekonomiskt samt miljövänligare att 

använda sig av rengöringslaser då det bildas mindre avfall än med blästring1.  I artikeln 

“High-Power Fibre Laser Cleaning for Green Shipbuilding” testas en rengöringslaser på 500 

watt. Forskarna kommer fram till att en rengöringslaser med hög effekt är ett bra alternativ till 

traditionella rost- och färgborttagningsmetoder2.  

 

Det höga inköpspriset och att det inte finns någon forskning där rengöringslaser har testats 

under lång tid ombord på fartyg kommer antagligen hindra många rederier att köpa 

rengöringslaser.  

 

Slutsatsen är att rengöringslasrar med en effekt på minst 500 watt är tillräckligt effektiv för att 

kunna ersätta traditionella rostborttagningsverktyg.  

 

8 Vidare Forskning 

                                                           
1 (Oller, 2010) 
2 (Chen, et al., 2012) 
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Som förslag på vidare forskning föreslås: 

 

Göra experiment med en mer kraftfull rengöringslaser, minst 500 watt, för att undersöka 

eventuell tidsbesparing jämfört med traditionella metoder och hur väl den skulle rengöra 

gravrost. 

 

Undersöka kostnaden för rostborttagning ombord på fartyg, jämföra med kostnaderna för en 

rengöringslaser. 

 

Undersöka arbetsmiljön för den som arbetar med rengöringslaser, luftkvalitet vid rengöring av 

olika färger och föroreningar, skador som kan uppstå om man får laserstrålen på bar hud. 

 

En fältstudie ombord på ett fartyg som använder rengöringslaser. Undersöka effektivitet och 

kostnader.  

 

Eftersom det inte finns så mycket forskning om ämnet så finns en stor potential för framtida 

forskning. 
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i 
 

Bilder på testbitar innan experiment 

1 

1A 

 
Målad med två lager grundfärg (sigmarine 28) och två lager täckfärg (sigmarine 48). 

1 264 μm 7 248 μm 

2 222 μm 8 258 μm 

3 278 μm 9 236 μm 

4 298 μm 10 336 μm 

5 284 μm 11 232 μm 

6 238 μm 12 304 μm 

Medeltjocklek 250 μm  

Storlek 1068 cm² 

 

1B 



ii 
 

 
Målad med två lager grundfärg (sigmarine 28) och ett lager täckfärg (sigmarine 48). 

1 262 µm 7 192 µm 

2 240 µm 8 152 µm 

3 304 µm 9 204 µm 

4 226 µm 10 196 µm 

5 300 µm 11 214 µm 

6 179 µm 12 134 µm 

Medeltjocklek 217 µm 

Storlek 1068 cm² 

 

  



iii 
 

2 

2A 

 
Rost i varierande tjocklek. 

1 151 μm 8 490 μm 

2 119 μm 9 625 μm 

3 605 μm 10 366 μm 

4 595 μm 11 292 μm 

5 344 μm 12 815 μm 

6 550 μm 13 406 μm 

7 685 μm 14 590 μm 

 

Storlek 786 cm² 

2B 

 
Rost i varierande tjocklek. 



iv 
 

1 73 μm 8 390 μm 

2 164 μm 9 840 μm 

3 735 μm 10 575 μm 

4 157 μm 11 940 μm 

5 590 μm 12 65 μm 

6 995 μm 13 173 μm 

7 354 μm 14 123 μm 

 

Storlek 785 cm² 

3 

3A 

 
Rost i varierande tjocklek. 

1 165 μm 8 83 μm 

2 444 μm 9 284 μm 

3 560 μm 10 68 μm 

4 79 μm 11 72 μm 

5 132 μm 12 127 μm 

6 43 μm 13 170 μm 



v 
 

7 153 μm 14 232 μm 

Storlek 960 cm² 

3B 

 
Rost i varierande tjocklek. 

1 830 μm 8 334 μm 

2 79 μm 9 40 μm 

3 390 μm 10 232 μm 

4 406 μm 11 428 μm 

5 515 μm 12 155 μm 

6 585 μm 13 364 μm 

7 65 μm 14 476 μm 

Storlek 960 cm 

  



vi 
 

Intervjuguide 

 

Intervjuguide 
1. Hur påverkas materialets yta? (deformering) (värme)  

2. Vilken ytråhet får materialet?  (plastisk deformation, “polerad” yta, ruggad yta) 

3. Behövs olika inställningar/program beroende på om man rengör rost, färg eller andra 

föroreningar? 

4. Pris, timkostnad, inköpspris, avtal för underhåll? (Mid-Power och High-Power) 

5. Tillgänglighet och pris på reservdelar?  

6. Modellnamn, tillverkare? 

7. Underhåll av utrustningen? kostnad och intervall 

8. Teknisk livslängd? 

9. Utbildning av personal som ska leda arbetet och personal som ska utföra arbetet? Vem 

utför utbildning? riskbedömningar? 

10. Arbetsmiljö, suga upp gaser som bildas vid rengöring av färg och rost? 

11. Hur ser utvecklingen ut? Pris, användningsområden, stora företag som satsar på 

rengöringslaser? 

12. Laserklass 3R, 3B eller 4? (behövs tillstånd från strålskyddsmyndigheten?) 

13. Vikt, storlek? 

14. Fast installation i maskinrum eller förråd med fiberkablar som går genom fartyget ut till 

platsen där arbete ska utföras för att slippa ha hela maskinen på däck? 

15. Räckvidd från laseraggregatet till munstycket? 

16. Vilken teknik baseras lasern på? Diodlaser, ND-YAG-Laser eller annan teknik? 

17. Är rengöringslasern känslig för vibrationer? 

 

 

 

 

 

  



vii 
 

Bilder på rengöringslaser som användes i experimentet 

 

 
QF-50W G2 laser i skyddslåda. 

 

QG-50W G2 laser visar förprogrammerade program för olika mönster och effekt. 



viii 
 

 

Lasermunstycket PX-2D LP 

 
Lasermunstycket PX-2D LP med linsen som går att byta ut. 



ix 
 

 
Specialtillverkade skyddsglasögon för skydd mot laserstrålning. 


