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Sammanfattning 

Tre inspelningar av svävare av modellen IH-6 jämfördes med inspelningar av tre olika båttyper. Lyss-

ningstest genomfördes på Luleå Tekniska Universitet där försökspersonerna fick jämföra och upp-

skatta vilket ljud de tyckte skulle vara mer störande att lyssna på under en längre tid.  Försöksperso-

nerna fick ett scenario som de skulle tänka sig in i medan de lyssnade på ljuden.  

Lyssningstesterna var ett så kallat AB7-test, som innebär att försökspersonen får skatta hur mycket 

bättre ett ljud är än ett annat. 

Testerna visar att tomgångskörning av svävare var det som uppfattades som mest störande under en 

längre tid jämfört med olika båtar som gick på tomgång.  Dock visar testerna också att förbifart av en 

svävare överlag uppfattas som mindre störande än all tomgångskörning.    

 

Utöver detta gjordes även ljudnivåmätningar av svävaren som jämfördes med tidigare ljudnivåmät-

ningar av svävarmodellen IH-6 samt med tidigare ljudnivåmätningar av svävarmodellen BBV-6. 

 

Bakgrunden till studien är ett riksdagsbeslut om att lätta på reglementet kring svävarfart i skärgår-

den. 
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Inledning  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur personer uppfattar störningsnivån från svävartrafik i 

skärgården jämfört med båttrafik. Bakgrunden till undersökningen är ett förslag till riksdagsbeslut 

om att lätta på reglementet kring svävartrafik. 

Svävare har historiskt sett varit ett relativt bullrigt fordon, om reglementet ändras ökar eventuellt 

svävartrafiken och där med också ljudnivån från dessa.  

Uppsatsen riktar sig framförallt till personer i svävarbranschen och de som har ett generellt intresse 

för fordonsbuller. Studien kan också vara i intresse för de som arbetar med reglementen gällande för 

svävartrafik i skärgården.  

Detta projekt har främst riktat in sig på den senaste svensktillverkade svävarmodellen IH-6. Då stu-

dien genomfördes under en tidsbestämd period, förlagd under vinterhalvåret har båtljud till studien 

inte kunnat spelas in i projektet. Dessa ljud har lånats av Pole Positions Production. Studien avgrän-

sades av väderförhållanden, fordonstillgång och utrustningstillgång.  
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1. Bakgrund 

Hösten 2011 lades ett nytt förslag i riksdagen (J. Gunnarsson 2011, Motion 2011/12:T296) om änd-

ringar angående regleringen av svävarfart. Detta förslag skulle göra det lättare att få framföra svä-

vare. Idag får svävare enbart framföras vintertid, på utnämnda områden, av förare med många olika 

utbildningar och kunskaper. (J. Gunnarsson 2011) 

Sverige är det enda land som klassat svävare som eget fordon, i resten av världen klassas den som en 

båt. (M. Ivanoff, Hovercraft AB, personlig kontakt, 2011-12-26). 

Idag används svävaren framförallt som transportmedel på otillgängliga platser och är oumbärlig för 

den permanentboende skärgårdsbefolkningen. Utan svävare skulle inte befolkningen kunna ta sig till 

arbete och skola under de perioder som isarna varken bär eller brister. (L. Andersson, Svisch Air AB, 

Personlig kontakt 2011-12-19). Svävaren har ur miljösynpunkt fördelen att de inte behöver lika 

mycket bränsle som en båt för att drivas framåt, då de svävar i princip friktionsfritt ovanpå underla-

get. (M. Ivanoff 2011). Mycket av en båts energi går åt till att driva undan vatten för att kunna åka 

framåt. Antalet vindkraftparker ökar i skärgården, om reglementet ändras skulle underhållet av dessa 

vindkraftsparker underlättas under vinterhalvåret. (J. Gunnarsson 2011).   

Om förslaget att lätta på regleringarna kring svävarfart går igenom kan antalet svävare i skärgården 

komma att öka. Då ett återkommande problem med svävare genom åren enligt J. Gunnarsson (2011) 

har varit störningsnivån syftar denna studie till att undersöka hur störande människor uppfattar lju-

det från en svävare jämfört med en fritidsbåt.  
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2 Teori 

 

2.1 Svävaren; generell design och användningsområden 

En svävare är en helt egen typ av fordon, som kan liknas vid en kombination av en båt och ett flyg-

plan. Den är i Sverige klassad som ett helt eget fordon, medan den i övriga länder är klassad som båt. 

(M. Ivanoff 2011). 

Svävare är tillverkade för att kunna färdas på nästan vilket underlag som helst som är relativt plant, 

exempelvis is, vatten, asfalt, gräs, grus mm.  

Svävartypen i denna studie har två motorer, en liten lyftmotor i främre motorutrymmet vars uppgift 

är att trycka in luft under skrovet med en åttabladig propeller. Luften går genom luftkanaler och in i 

den så kallade kjolen. Ett grovt specialsytt tyg, fylls således med luft och bildar en luftkudde och svä-

varen lyfter uppskattningsvis 30cm från marken. Denna luftkudde gör att skrovet inte slår i marken 

och gör att svävaren kan färdas på många underlag. Lyftmotorn har bara två lägen, på eller av.  (L. 

Andersson 2011) 

 

För att bli svävarpilot och få köra passagerare krävs diverse tillstånd och utbildningar, till att börja 

med fartygsbefäl klass åtta samt maskinbefälsutbildning. Med dessa i bagaget får personen ansöka 

om tillstånd hos länsstyrelsen för att få börja övningsköra hos en svävarpilot. Uppkörning görs sedan 

för sjöfartsinspektionen berättar L. Andersson (2011). 

Utöver detta finns flertalet regleringar om var svävare får framföras. Tillstånden för svävarfart gäller 

enbart för utsedda områden och enbart när isen ligger. Dock måste svävaren ibland köras över öppet 

vatten, mellan isbelagda områden. Det är denna egenskap som gör fordonet väl anpassat till den tid 

på året då isen varken bär eller brister. (L. Andersson 2011) 

 

Den andra motorn är den som driver fläkten. Detta är ofta en vanlig bilmotor som via en drivrem 

kopplad till kugghjul driver fläkten och därmed får svävaren att röra sig framåt. 

För att styra svävaren sitter det tre roder bakom fläkten, styrningen sker inifrån svävaren med ett 

vanligt motorcykelstyre.  Denna konstruktion gör att de flesta modeller varken har bromsar eller 

back, och det bästa sättet att sänka farten är att släppa på gasen vända svävaren 180 grader och 

färdas mot sin egen grundriktning. Den generella marschfarten är ungefär 20 knop . (M. Ivanoff 

2011). 

 

Ett återkommande problem med svävare har varit det faktum att de låter tämligen mycket. Detta är 

dock under förändring med hjälp av nya tekniker och modernare metoder. (J. Gunnarsson 2011) 

 

Tidigare forskning (R.L Wheeler and G.F Donno, 1966) visar på att svävare är mest störande under 

tomgångskörning i hamn, under den relativt korta stund den kör in och ut från hamn för att parkera. 

Samma artikel påpekar också att ljudnivån över tid för en svävare, generellt sett, inte är starkare än 

vid en normaltrafikerad väg. Till antalet finns det betydligt fler bilar på en väg än svävare i skärgår-

den. Wheeler säger också att och i 80% av fallen hörs svävaren bara starkt några sekunder vid start 

eller stopp innan de försvinner bort . En normaltrafikerad väg är mer trafikerad dygnet runt. (R.L 
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Wheeler et al 1966) 

 

Enligt tidigare publikationer (D. Anderton, 1971) finns det för andra fordon, så som bilar och tåg re-

gleringar för hur mycket de får låta. Överskrids dessa regleringar byggs det snart exempelvis buller-

plank vid de områden där människor i närheten riskerar att bli utsatta för starka ljudnivåer. För svä-

vare finns inga sådana här regleringar ännu, men enligt D. Anderton (1971) är det bara en tidsfråga 

då människan varje dag blir mer medveten om det dagliga ljudlandskap hon/han befinner sig i.  

 

Forskning (R.L Wheeler, et al 1966) visar att det mesta av ljudet från en svävare är det externa ljudet 

från fläktarna i svävaren.  Dessa resultat följer ljudteorierna för flygplanspropellrar, för vilka det är 

känt att det är spetsfarten hos propellern som genererar det mesta ljudet. Den bästa metoden för att 

sänka ljudnivån är således att sänka farten på propellern och på så vis minska spetsfarten.  Denna 

metod resulterar dock i att det skadar effektiviteteten på propellern och svävaren drivs inte lika ef-

fektivt framåt. Ljudet från propellrar är som värst när spetsfarten närmar sig ljudets hastighet i luft 

(ca 340m/s).  

Att sänka farten påverkar främst de högre frekvenserna i ljudnivå, de lägre än svårare att bukt med. 

En sänkning i spetsfart från Mach 0,85 till Mach 0,75 sänker exempelvis ljudnivån med 6dB, och vid 

A-vägning med 8dBA. Att sänka farten mer än så är dock onödigt eftersom det efter denna hastighet 

är vortex-ljudet som tar över. Dvs. det ljud som skapas av luft i turbulens. (R.L Wheeler, et al. 1966). 

 

En studie utfördes 1999 av T.Sato,T. Yano, M. Björkman och R. Rylander där omfattningen av stör-

ningsnivån undersöktes inom 15 olika områden där olika antal fordon passade, och avstånden mellan 

trafik och hus var olika. Målet var att undersöka två olika störningsprinciper. En var baserad på ekvi-

valent ljudnivå under 24 timmars perioder. Den andra var baserad på antalet exponeringar och ljud-

nivå som två oberoende variablar. Till detta gjordes även en enkätundersökning.  

 

Resultatet av studien blev att antalet exponeringar inte påverkade störningsnivån. Däremot fanns ett 

starkt samband mellan ekvivalentnivån och hur störande trafiken uppfattades. Studien föreslår att 

det är viktigare att agera mot starkt bullrande fordon än att minska antalet exponeringar. (T. Sato, et 

al 1999). 

 

Det finns vissa bestämmelser kring utvändig bullernivå från transportstyrelsen gällande personbilar, 

lastbilar och bussar. Bullernivåerna är beroende på motoreffekt, användningsområde, vikt mm. 

Sammanfattningsvis säger tabellerna att fordon av respektive fordonsslag inte får överskrida föl-

jande: 

 

Personbil 

Personbil 84 dB(A) 

Bussar 

Buss med totalvikt av högst 3500 kg 85 dB(A) 

 

Buss med totalvikt över 3500 kg och som  

har en motoreffekt mindre än 147 kW DIN 89 dB(A) 
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Buss med totalvikt över 3500 kg och som har en  

motoreffekt av minst 147 kW DIN 92 dB(A) 

 

Lastbilar 

Lastbil med totalvikt av högst 3500kg 85 dB(A) 

Lastbil med totalvikt över 3500 kg men högst  12000kg 89 dB(A) 

Lastbil med totalvikt över 12000 kg och med en motoreffekt 

 mindre än 147 kW DIN 89 dB(A) 

Lastbil med totalvikt över 12000 kg och med en motoreffekt 

 av minst 147 kW DIN 92 dB(A) 

(Transportstyrelsen 2012)  

 

För kompletta bestämmelser se bilaga 6. 

 

2.2 Svenska svävare 

I Sverige finns en tillverkare av svävare, Ivanoffs Hovercrafts AB, deras svävare är de vanligaste svä-

varna i Sverige och används av såväl privatpersoner som av kustbevakningen, sjöräddningen mfl. 

Enligt M. Ivanoff (2011) finns det totalt i världen cirka 10 stycken svävartillverkare.  

Den senaste svävaren för passagerare från Ivanoffs Hovercrafts heter IH-6. Denna tar sex passage-

rare plus förare och är byggd i enlighet med senaste rön och tekniker.  

I likhet med andra fordon är det viktigt att ljudnivåerna är sådana att de inte stör allmänheten, djur 

och natur i onödan.  (M. Ivanoff, 2011) 

 

 

M. Ivanoff (2011)berättar att skrovet till en IH-6 väger ca 200kg, och när motorer, fläktar och annan 

utrustning är monterad väger svävaren ca 500kg. Ju lättare svävaren är, desto mindre energi krävs 

för att driva den framåt.  De svenska svävarna drivfläkt är av märket WingFan vilket är en vanlig åt-

tabladig ventilationsfläkt, dessa är alltså inte optimerade för svävare.  Svävarmodellen IH-6 skrov är 

byggt av glasfiberarmerad polyester. 

 

D. Anderton (1971) förklarar i sin rapport att det i likhet som i flygplansbranschen är viktigt med ef-

fekt-vikt förhållandet.  Svävartillverkarna försöker att uppnå en hög styvhet och en låg vikt i kon-

struktionen. (D. Anderton, 1971) 

 

Drivmotorn för de svenska svävarna är en Ford  1.6  4 cyl. 16V insprutning, 110 hk motor och för lyft-

fläkten en Briggs & Stratton 2cyl. V2 4tkt, motor med 20 hk. En ny förändring på IH-6 modellen är 

monteringen av lyftmotorn. Den har monterats ”felvänd” 180 grader åt sidan. Detta var från början 
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en monteringsmiss men då svävarens startades upp märktes en klar minskning av ljudnivån från in-

suget. Därefter började motorn monteras på detta vis som standard. 

 

På mindre svävare används bara en motor, vars kraft delas upp mellan att lyfta svävaren och att driva 

den framåt.  (M. Ivanoff 2011)  

 

2.3  Specifikationer för IH-6 

 

Längd 5.58 m  

Bredd 2.55 m  

Lyfthöjd 0.30 m  

Torrvikt 670 kg  

Drivdysa 1.17 m  

Lyftdysa 0.69 m  

Skrov  

Glasfiberarmerad polyester  

med inbyggt flytmaterial (980 liter) 

Kabinlängd 2.45 m  

Kabinbredd 1.50 m  

Kabinhöjd 1.20 m  

Maxlast 5500 kg  

Marchfart Is 34 knop, 

Vatten 20 knop  

Bränsletank 770 liter 

Drivmotor; Ford 1.6  4 cyl.  16V injektion, 110 hk  

rostfritt avgassystem. 

Lyftmotor: Briggs & Stratton 2cyl. V2 4tkt, 20 hk  

Bränsle-förbrukning 8-20 liter/h (0.4-1.0 l/nm)  

(Samtliga Specifikationer finns att läsa på www.hovercraft.se ) 

 

 

Figur 1 Svävare av modell IH-6. Bilden tillhör författaren. 

http://www.hovercraft.se/
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2.4 Tidigare ljudnivåmätningar 

I tabell 1 visas tidigare ljudnivåmätningar på modell IH-6  av C. Gunnarsson (2009) 

 

2009 Förbifart av IH-6 

Avstånd 10 meter 

Styrbord sida 90dBA 

Babord sida 89,5dBA 

Tabell 1. Äldre ljudnivåmätning vid förbifart av modell IH-6 på 10 meters avstånd. Svävaren kördes vid maxhastighet. 

Enligt M. Ivanoff (2011) gjordes dessa mätningar vid maxhastighet och inte vid normal marschfart. 

 

 

I tabell två visas resultatet av en ljudnivåmätning från 2004 på en tidigare svensk svävarmodell, BBV-

6, av samma storlek som IH-6.  (M. Ivanoff 2011) 

 

2004 Ljudnivåmätning av BBV-6 

Avstånd  10 meter 

Höjd 1 meter 

dBA 117-127dBA 

Tabell 2. Resultat av tidigare ljudnivåmätning av en äldre svävarmodell (BBV-6) av samma storlek som IH-6 
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3. Metod 

 

3.1 Inspelningstekniker 

Ljudmätningar och inspelningar av svävaren gjordes den 9 mars 2012 utanför Edö-ö och Ljusterö i 

Stockholms skärgård. Vindstyrkan under dagen var ca 5-7m/s. 

Utrustningen som användes var två stycken DPA 4011 mikrofoner på stativ, och en Zoom H4n.  

Följande typer av inspelningar gjordes:  

 

Tomgångsinspelningar med lyftfläktar och drivfläktar igång, i motsvande marschfart (20 knop).  

Inspelning av när en svävare åkte förbi i marschfart (20 knop) 

 

Samtliga inspelningar gjordes med A/B uppställning på is och på ca 2m avstånd, avståndet mellan 

mikrofonerna var 3m. 

Inspelning av tomgångskörning gjordes rakt framifrån, 90 grader från sidan och rakt bakifrån för att 

få med de olika karakteristikerna som blir från olika sidor av svävaren.  

Ett avstånd mellan mikrofonerna på 3m valdes för att få med ljudet från båda motorerna och båda 

fläktarna.  

 

Till detta gjordes inspelningar av förbifart av svävaren från en brygga. Svävaren körde ca 10 meter 

från inspelningsutrustningen. Denna inspelning gjordes med en A/B uppställning med DPA 4011 och 

Zoom H4n. Inspelningarna skedde med 46kHz och 32 i bitdjup.  

Innan inspelningarna kalibrerades inspelningsnivån så nära noll-nivån som möjligt utan att riskera 

klipp in, avståndet mellan mikrofonerna var även vid denna inspelning ca 3 meter.  

 

 

Inspelningarna klipptes sedan till en längd på 12 sekunder i Pro Tools. Samma kalibrering av utrust-

ningen hölls genom samtliga inspelningarna och förändrades inte i studion. Detta för att det inte 

funnits någon information om hur/om båtljuden är behandlade på något sätt.  

 

Totalt valdes tre olika typer av båtljud från Pole Productions ljudbank ut. Dessa ljud kom från en 

Apreamare båt, en Cigarette Bullet 31 samt en Longtail båt. Samtliga ljud var inspelade under tom-

gångskörning. Se figur 6, 7 och 8. 

 

3.2 Ljudnivåmätningar 

Ljudnivåmätningar utfördes på svävaren IH-6 med en Brüel & Kjarel decibelmätare. Samtliga mät-

ningar gjordes över tid och vad A-vägda.  

Mätningarna skedde på tomgångskörning på 4 meters avstånd, rakt framifrån, 90 grader från sidan 

samt rakt bakifrån. Samtliga mätningar pågick i 20 sekunder.  

Ljudnivåmätning skedde även under förbifart på ca 10 meters avstånd. 
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Dessa värden mättes upp vid marschfart (ca 20 knop) och inte vid maxfart som tidigare ljudmätningar 

av C. Gunnarsson (2009). 

3.3  Specifikationer för båtljuden 

Spektrumanalyser på samtliga ljud gjordes i programmet CLIO, ett elektriskt och akustiskt mätsy-

stem. En FFT spektrumanalys gjordes med parametrarna Hanning, 1/3 octave, och 140 targets. 

Den övre analysen är för kanal A och den nedre för kanal B i inspelningen. 

CLIO kunde inte läsa .wav filerna från inspelningen, trots att detta ska vara möjligt enligt specifikat-

ionerna för programen. Därför spelades filerna upp i VLC Media Player, signalen togs ut från datorn 

och skickades tillbaka in i CLIO enheten via en Minitele till RCA kabel.  

Observera att denna kopplingsmetod innebär att dBSPL nivåerna i dessa diagram inte är tillförlitliga. 

 

Figur 2 Spektrumanalys över samtliga ljud. 

Vit - Apreamare 

Grön - Cigarette Bullet 31 

Gul - Förbifart av svävare 

Orange - Asian Longtailboat 

Blå  - Tomgångskörning  av svävare 90 grader från sidan 

Lila - Tomgångskörning svävare rakt framifrån 

Turkos - Datorns egenbrus 

Ur detta spektrum kan samtliga fordons spektrala egenskaper avläsas.  Samtliga båtar (vit, grön samt 

orange linje) har en topp mellan ca 100-150Hz. Cigarette Bullet (grön linje) planar ut mycket kring det 
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område där människans hörsel är som mest känslig, ca 2kHz-4kHz. Tomgångskörning från olika 

vinklar (blå samt lila linje) följs åt med toppar mellan ca 300-400Hz, samt vid ca 500-650Hz, vid 1kHz 

planar kurvorna ut.  

Båtarna har alltså toppar vid något lägre frekvenser än vad svävarna 

har.

 
Figur 3 Spektrumanalys för Apreamare 45 med två Volvo diesel motorer. 
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Figur 4 Cigarette Bullet 31 med två Mercury 496 MAG HO 
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Figur 5 Longtail – En asiatisk båtmodell med en dieselmotor 

Samtliga båtljud är inspelade med närmickning mot motorerna, inget av båtljuden är förbifarts in-

spelningar utan inspelade ombord, men utomhus. Båtljuden valdes ut från Pole productions ljud-

bank, utefter vad som fanns att tillgå. Det fanns inga möjligheter att spela in båtljud själv då isarna 

låg under projektets gång. De båtljud (3 av 4 alternativ) valdes ut för de lät mest olika, och det ansågs 

onödigt att exempelvis använda två V8a ljud till testet.  

 

Till detta valdes tre olika inspelningar av en svävare IH-6. En svävarinspelning rakt framifrån, en 90 

grader från sidan, samt en svävare i förbifart.  Dessa ljud valdes utefter de inspelningar som blivit 

minst vindpinade under inspelningarna. 

 

Alla tre svävarljud programerades sedan för att kunna användas i STEP (Subjective Training  and 

Evaluation Program) att jämföras med alla olika båtljud för att få en uppfattning om vad som är mest 

störande. Figur 6, 7 och 8 visar fotografier av båtarna. Bilderna tillhör Pole Position Production. 
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Figur 6 Apreamare 45 (Bilden tillhör Pole position productions och finns att tillgå på (http://www.pole.se/) 

 

 

Figur 7 Cigarette Bullet 31 (Bilden tillhör Pole position  productions och finns att tillgå på  http://www.pole.se/) 

 

 

Figur 8 Long Tail båt (Bilden tillhör Pole position productions och finns att tillgå på( http://www.pole.se/) 

 

 

3.4 Lyssningstester 

Ett lyssningstest programerades i programmet STEP, (Subjective Training and Evaluation Program). 

Ett datoriserat program för ljud presentation och subjektiv utvärdering.  

http://www.pole.se/
http://www.pole.se/
http://www.pole.se/
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Lyssningstestet gjordes enligt modellen AB7, detta innebär att två ljud jämförs mot varandra, och 

testpersonen får sedan uppskatta hur mycket bättre det ena ljudet är jämfört med det andra ljudet. 

Skattningen sker i sju steg, där noll poäng är ”A is the same as B”  ett poäng är ”A is slightly better 

than B”,  två poäng är ”A is better than B”, tre poäng är ”A is much better than B”.  

Åt andra hållet blir då -1 poäng ”B is slightly better than A”, -2 poäng är ”B is better than A” och po-

äng är ”B is much better than A”.  Programmet slumpar i vilken ordning de olika klippen spelas upp 

mot varandra. Alla personer kan alltså ha fått ljuden i helt olika ordning. 

Starkt ljud uppfattas lätt som ännu starkare om ett svagt ljud spelats upp precis innan och vice versa. 

Genom att slumpa ordningen minskar sannolikheten för att detta skulle påverka resultatet.  Även 

slumpmässiga fel har kunnat minskas genom att testet upprepats 20 gånger med 20 olika personer. 

Detta gör att medelvärdet blir mer tillförlitligt.  

Alla svävarljud jämfördes med alla båtljud samt mot de andra svävarljuden. Alltså; förbifartsljudet 

från svävaren skattades mot Cigarette Bullet 31, Apramaere båt, Longtailbåt, samt tomgångsljud 

framifrån på svävaren IH-6, och tomgångsljud 90 grader från sidan på svävaren IH-6. 

Proceduren gjordes om med svävarljudet framifrån och svävarljudet 90 grader från sidan som skat-

tades mot alla båtljud samt de andra två svävarljuden.  I figur 9 visas hur testet ser ut. 
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Figur 9 AB7 test i STEP 

Resultatet för varje testperson sparades automatiskt i en textfil.  

Testljuden spelades sedan upp i hörlurar via hörlursförstärkare – (Head Acoustics HPS IV). Samtliga 

tester utfördes i Akustiklabbet på Luleå Tekniska Universitet.  

 

Samtliga textfiler med resultat fördes in i Excel där filerna analyserades.  

3.5 Enkät 

I tillägg till lyssningstesterna fick försökspersonerna även svara på en enkät med frågor kring hur ofta 

de vistas i skärgårdsmiljö samt vilken/vilka årstider de i sådana fall befann sig där. Utöver detta fick 

de en skriftlig beskrivning om hur testet skulle gå till. Denna beskrivning sa ingenting om vilken typ av 

fordon de skulle få lyssna på, utan bara att det var fordon i skärgårdsmiljö.  

Dessa frågor besvarades av testpersonerna. 

Namn? 

Kön? 

Ålder? 
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Har ni någon känd hörselnedsättning, utöver normal åldersnedsättning? 

Hur ofta vistas du i skärgårdsmiljö? 

När på året vistas du i skärgårdsmiljö? 

Hur svårt upplevde ni lyssningstestet? 

Vad gjorde uppgiften svår? 

För komplett enkät, se bilaga 1. 

 

3.6 Testgruppen 

Testgruppen bestod av 20 personer mellan 20-27 år, som samtliga studerar vid Luleå Tekniska Uni-

versitet. Inga kriterier ställdes på testgruppen.  

2 av 20 angav att de hade någon form av hörselnedsättning. Denna nedsättning ansågs inte ha någon 

betydelse för testet då det i ett verkligt scenario kan finnas personer med hörselnedsättningar. 

12 av försökspersonerna var män, 8 stycken var kvinnor. 

Medelåldern var 22,85 år, medianåldern var 23.  

 

För exakt enkätutseende, se bilaga 1. 
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4. Resultat 

 

4.1 Resultat av ljudnivåmätningar IH-6 

 

2011 Tomgångskörning av IH-6 

 90 grader från sidan Framifrån Bakifrån 

Avstånd 4 meter 4 meter 4meter 

Vind 5-7m/s (Mot-

vind)(Vindbyar) 

5-7m/s (sid-

vind)(Vindbyar) 

5-7m/s (Sid-

vind)(Vindbyar) 

Tid 20s 20s 20s 

LaEq 74,8dBA 91,3dBA 76,6dBA 

LafMax 81,3dBA 93,7dBA 89,5dBA 

Tabell 3. Ljudnivåmätningar av svävare IH-6, tomgångskörning 

 

 

Vid förbifart av svävare, på ett avstånd på cirka 10 meter uppmättes följande ljudnivåer. 

Svävaren kördes då i normal marschfart, 20 knop. 

2011 Förbifart av IH-6 

Avstånd 10 meter 10 meter 

Vind 5-7m/s (Motvind) 5-7m/s (medvind) 

LaEq 73,6dBA 61,3dBA 

LafMax 81,5dBA 62,7dBA 

Tabell 4. Ljudnivåmätningar av förbifart av svävare IH-6. Avstånd ca 10m, höjd ca 1m, svävaren kördes i normal marsch-

fart, ca 20 knop.  

 

Tidigare ljudnivåmätningar av IH-6 och BBV 6 gjordes 2009 av C. Gunnarsson. 

Ljudnivåmätningen av C. Gunnarsson (2009) på modell IH-6 hade högre värden än denna mätning, 

detta beror mestadels på att de mätningar som gjordes 2009 gjordes vid maxhastighet och inte vid 

marschfart (C. Gunnarsson, 2009). 
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Resultatet visar också att den nyare modellen IH-6 har lägre ljudnivåer än dess föregångare BBV-6 

ljudnivå resultat från 2004. 

 

Vind, utrustning och mätningsvinkel kan ha påverkat resultatet något. 
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4.2 Resultat av lyssningstest 

Analysen av AB7 testet visar medelvärdet från alla jämförelser.  

Att svävarljudsparen återkommer beror på att alla svävarljuden testades mot en båt i taget, och svä-

varljuden sinsemellan. På detta sätt fås mer data om vilka av dessa olika vinklar/avstånd som ter sig 

mest störande med komplement från spektrumanalyser av ljuden kan man sedan få en vidare upp-

fattning om vad som ter sig mest störande. 

I tabell 5 visas dataanalysen från AB7 testet. I analysen används ett konfidensintervall på 95 % för 

skattningen, intervall presenteras i tabellen nedan. 

 

CI Sys High Low Mean 

0,440 Sys1-Sys2 2,030 1,150 1,59 

0,685 Sys1-Sys3 -0,720 -2,090 -1,405 

0,647 Sys1-Sys4 1,977 0,683 1,33 

0,347 Sys1-Sys5 2,757 2,063 2,41 

0,399 Sys1-Sys6 2,244 1,446 1,845 

0,501 Sys5-Sys1 -1,619 -2,621 -2,12 

0,344 Sys5-Sys2 -1,616 -2,304 -1,96 

0,255 Sys5-Sys3 -2,475 -2,985 -2,73 

0,513 Sys5-Sys4 -0,862 -1,888 -1,375 

0,507 Sys5-Sys6 -0,798 -1,812 -1,305 

0,365 Sys6-Sys1 -1,300 -2,030 -1,665 

0,541 Sys6-Sys2 0,481 -0,601 -0,06 

0,549 Sys6-Sys3 -1,601 -2,699 -2,15 

0,564 Sys6-Sys4 0,284 -0,844 -0,28 

0,308 Sys6-Sys5 2,018 1,402 1,71 

Tabell 5, Dataanalys från AB7 testet. Beskrivning av Sys finns nedan. 

Sys 1 - Förbifart svävare - "Forbi" 

Sys2 - Apreamare båt -"BigBoat" 
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Sys3 - Cigarette Bullet 31 båt-"Cigarette" 

Sys4 - Longtailbåt - "Longtail" 

Sys5 -Tomgångskörning framifrån (Svävare)-"tgfram" 

Sys6 - Tomgångskörning från sidan (Svävare)-"tgsidan" 

I tabellen är CI Konfidensintervallet 95%, kolumnen ”Mean” visar medelvärdet, kolumnen ”High” är 

medelvärdet plus konfidensintervallet och ”Low” kolumnen visar då medelvärdet minus konfidensin-

tervallet. I figur 10 visas resultatet grafiskt. 

 
Figur 10 Medelvärdet av resultaten på lyssningstesterna. Strecken visar konfidensintervallet och punkten medelvärdet.  

Det första resultatet visar hur mycket bättre ”sys 1 (förbifart svävare) uppfattades än sys2 (Apreamare båt). 

 

4.3  Förbifart svävare 

Till höger om varje förklaring finns medelpoängen. Benämningarna ”bättre” ”något bättre” och 

”mycket bättre” avgörs efter poängen de fått, enligt AB7 testets poängskala.  

1.Förbifart var bättre till mycket bättre än Tomgångskörning framifrån. (2,41) 

2.Förbifart var bättre än tomgångskörning från sidan. (1,845) 

3.Förbifart var något bättre-bättre än ljudet från en Apreamare båt.(1,59) 

4.Förbifart var något sämre än en Cigarette Bullet 31 båt. (-1,4) 

5.Förbifart var något bättre än en Longtail båt. (1,33) 

 

Ljudet framifrån vid tomgångskörning av en svävare ansågs alltså vara värre än förbifart av den-

samma. Förutom hos båtmodellen Cigarette Bullet 31, var förbifarten det som ansågs minst störande 

av alla ljud.  Det är också det enda ljudet som även den är en förbifart. 
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4.4 Tomgångskörning framifrån 

Till höger om varje förklaring finns medelpoängen. 

1. Cigarette Bullet 31 ansågs vara mycket bättre än Tomgångskörning framifrån. (-2,73) 

2. Förbifartsåkning ansågs bättre än Tomgångskörning framifrån (-2,12) 

3. Apreamare båten ansågs bättre än Tomgångskörning framifrån (-1,96) 

4. Longtail båten ansågs något bättre än Tomgångskörning framifrån (-1,375) 

5. Tomgångskörning från sidan ansågs något bättre än tomgångskörning framifrån. (-1,305) 

 

Samtliga ljud ansågs mindre störande än tomgångskörning framifrån. Tomgångskörning från sidan 

hade minst skillnad i upplevt störningsnivå jämfört med framifrån.  I Jämförelse med förbifarten där 

Cigarette Bullet 31 ansågs vara den enda som var bättre än förbifarten, är Cigarette Bullet 31 här det 

enda ljud som anses mycket bättre än tomgångskörning framifrån. 

4.5  Tomgångskörning från sidan 

Till höger om varje förklaring finns medelpoängen. 

1. Cigarette Bullet 31 ansågs bättre än Tomgångskörning från sidan. (-2,15) 

2. Tomgångskörning från sidan ansågs bättre än tomgångskörning framifrån. (1,71) 

3 Förbifart ansågs något bättre än tomgångskörning från sidan. (-1,665) 

4. Longtailbåten ansågs nästan lika störande som tomgångskörning från sidan. (0,28) 

5. Tomgångskörning från sidan ansågs lika störande som Apreamare båten. (0,06).  

 

Även här är det Cigarette Bullet 31 som får det bästa betygen i jämförelse med svävarljudet.  

 

4.6 Sammanfattning av lyssningstestsresultaten 

Vid jämförelse av de tre olika svävarljudens resultat syns att tomgångskörning rakt framifrån ansågs 

mest störande. Detta följdes av tomgångskörning från sidan och av de tre svävarljuden var förbifart 

av en svävare minst störande. 

Det kan utläsas att tomgångskörning av svävare anses mer störande än tomgångskörning av båt. 

Förbifart av en svävare anses dock i sin tur mindre störande än en båt på tomgång.  

 

4.7 Enkätresultat 

6/20 anger att de aldrig vistas I skärgården. 

8/20 anger att de vistas mindre än 14 dagar per år i skärgården. 

3/20 anger att de vistas mer än 14 dagar per år i skärgården.  

3/20 anger att de har sommarboende i skärgården.  
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13/20 anger att de endast vistas i skärgården under sommarhalvåret. 

1/20 anger att den vistas i skärgården under samtliga årstider.  

 

4/20 Angav att testet var Mycket lätt  

6/20 Angav att testet var  Lätt  

4/20 Angav att testet var svårt  

6/20 Angav att testet var lagom 

Vad gjorde uppgiften svår? (Motivera) 

”Svårt att bedöma vilket som var skönast att lyssna på en längre tid när man endast hade klipp på 12 

sekunder.” 

”Höga ljud när man har lite ont i huvudet” 

”Man upplevde ibland bakgrundsljud” 

”Den subjektiva skalan, att ”sprida ut” svaren”.  

”Alla ljud var oljud, som att välja mellan pest eller kolera”. 

”Kändes som det var samma/liknande ljud hela tiden”. 

”Då vissa av ljuden var fordon som passerade som jämfördes med ljud som var konstanta, gjorde det 

svårt att välja vad man skulle stå ut med en längre tid.” 

”Knepigt att sätta sig in i situationen, vad som verkligen skulle upplevas som mest irriterande”.  

”Att vissa av ljuden ibland kan upplevas som rätt trevliga i rätt sammanhang.”  

”De noggranna valen blev lite svårare att ge ett mer konkret val. Däremot var det bättre för svaren 

som blev mer precist.” 

”Då det är en uppskattningsfråga så kan man själv avgöra vad som är bra eller dåligt” 

”När det var två olika slags ljud som ändå var lika störande var det svårt att avgöra om något var mer 

störande.” 

”Ingenting, mycket väl genomfört test! 

Med detta som grund kan det antas att de flesta inte upplevt svävartrafik i verkligheten, utan är mer 

vana vid båtljud. Huruvida det påverkar resultatet mer än att båtljuden antagligen känns mer natur-

liga i skärgårdsmiljö för testpersonerna är svårt att säga. 

Totalt vistades 14/20 testpersoner i skärgården under sommaren, dessa personer bör rimligtvis ha en 

större förståelse för hur skärgården fungerar i jämförelse med dem som inte vistas i skärgården alls. 
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5. Analys 

Tomgångskörningen var det som uppfattades mest störande och förbifart som minst störande. Om 

man drar en parallell till tidigare försök kring allmänt motorljud av T. Sato, et al (1999) så visade den 

att antalet gånger man utsattes för ljudet inte hade någon betydelse. Det var istället ljudnivån som 

avgjorde hur störande bullret uppfattades. Med detta som bakgrund samt att tomgångsljudet på 

svävare var det som uppfattades som mest störande bör svävarindustrin fokusera på att dämpa ljud-

nivån på svävarna ännu mer.  Att svävartrafiken eventuellt ökar bör således inte har någon direkt 

betydelse för störningsnivån. Får man ner ljudet på svävarna bör den allmänna störningsnivån 

minska, i dagsläget ligger svävarna på kring godkända nivåer för lastbilar och bussar enligt transport-

styrelsens bestämmelser. Det vore säkerligen bra att sänka ljudnivån på en svävare mer, eftersom 

dessa i många fall rör sig i naturligt tystare miljöer än lastbilar och bussar, så störningen kan då upp-

fattas större.  Dock användes inte samma avstånd och metod vid mätningen av svävarna som an-

vänds vid mätning av lastbilar och bussar. Parametrar som däcktyp och däckskick är givetvis inte hel-

ler med i svävarmätningarna samt att olika mikrofoner använts.  

Samtliga fordon har mätts över tid, men svävarna på ett närmre, konstant avstånd (4,5m) vid kon-

stant varvtal, medan lastbilar och bussar mätts från längre avstånd (7.5-10m)och vid viss accelerat-

ion.  Dessa jämförelser kan dock ses som fingervisningar mot var siktet bör ställas och vilka mål som 

bör strävas efter.   
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6. Diskussion 

 

6.1 Testpersonernas allmänna uppfattning av motorljud 

Cigarette Bullet 31 är det ljud som fått bäst betyg i samtliga jämförelser i detta test. Värt att nämna 

är att detta är ett ljud från en mycket karaktäristisk V8 motor.  

Detta ljud kan enligt många motorintresserade personer anses vara ett väldigt trevligt ljud som väck-

er många minnen. Huruvida detta gör att de glömmer att uppgiften är att tänka över om det skulle 

vara störande att utsättas för ljudet länge är svårt att avgöra. Tre av testpersonerna lyckades urskilja 

att svävaren har två olika motorer igång samtidigt (lyft och drivmoter). Samma personer kunde också 

urskilja modellen på en av de två motorer som ljöd samtidigt (en Briggs & Stratton motor). Detta 

trots att denna inte är huvudmotorn och dess ljud dränktes av fläktljud samt ljudet från huvudmo-

torn. Att flertalet personer alltså var kunniga angående motorer kan ha påverkat deras sätt lyssna på 

ljuden. Några personer nämnde även efter att de genomfört testet att de gillar ljudet av V8 motorer, 

och att de funderat på vilken typ av fordon det var som V8an satt på. Det är också detta ljud som fått 

det totalt bästa resultatet (minst störande) trots att V8or överlag är relativt bullriga. 

 

Resultatet av lyssningstestet visade att tomgångskörning framifrån var det ljud som uppfattades som 

mest störande.  Enligt Ivanoff Hovercraft AB är det just från lyftfläkt och lyftmotor som det starkaste 

ljudet alstras och det ljudet hörs mer framifrån än från sidan.  

 

6.2 Inspelningarna 

Ljudklippen i testet var korta, 12 sekunder, detta för att det under inspelningen var mycket svårt att 

få en längre tidsperiod utan mycket kraftiga vindbyar. Vindskydden på mikrofonerna var inte tillräck-

liga. Vindskydd av modellen ”Zeppelinare” fanns tyvärr inte att tillgå under inspelningshelgen.  Att 

påverka vädret är, så klart, omöjligt, och att arrangera ihop personer som kan köra svävare, har tid 

att köra utöver ordinarie reguljärtrafik etc. är något av en utmaning. Vad gäller skillnaderna i ljudni-

våmätningarna vid förbifart gjorda av mig i jämförelse med C. Gunnarsson (2009), kan det vara värt 

att nämna att en svävare väldigt sällan kör i maxfart, vilket var fallet på mätningarna som C. Gunnars-

son (2009) gjorde.  

Att mäta i marschfart ger eventuellt en mer verklighetstrolig uppfattning om hur starkt ljudet faktiskt 

är. Få personer kommer komma i kontakt med en svävare som åker i maxhastighet.   

Även om spektralanalyserna inte ger några exakta värden på vilket ljud som är starkast så syns det på 

denna analys att det inte är svävarljuden som har högst toppar. Högst toppar har istället Cigarette 

Bullet, den båt som flertalet personer sa sig tycka låta fint. Detta skulle kunna tyda på att den gene-

rella testpersonen stör sig mest på karaktären hos ljudet. Vidare så har Cigarette Bullet lägre karaktär 

kring de frekvenser där människan är som mest känslig, mellan 2-4kHz, att dessa frekvenser inte är så 

framträdande kan vara en anledning till att detta ljud inte ansågs vara speciellt störande. Samtidigt är 

karaktären hos svävarna högre i dessa frekvensområden.   
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Innan ca 900Hz är det hyfsat svårt att skilja linjerna åt, vid jämförelse av båtarna syns att Cigarette 

Bullet avtar relativt linjärt, medan ex. Longtail istället fortsätter ganska konstant ända fram till ca 

7kHz. Alltså sjunker Cigarette Bullet mest strax innan det känsliga frekvensområdet 2-4kHz, och fort-

sätter plana ut, medan Longtail fortsätter konstant.  För Apreamare båten gäller ett liknande resultat 

som hos longtailbåten. 

6.3 Förbättringar och framtida försök 

För ett liknande projekt rekommenderas fler inspelningsdagar så vädret inte påverkar resultaten så 

mycket.  

Att i enkäten ha med en undersökning av testpersonernas allmänna uppfattning om motorljud. Som 

tidigare nämnts tyckte många att V8an lät fint.  Minst två personer kunde urskilja vilka motorer som 

satt i svävarna (även om de inte visste att de satt i en svävare). Dessa kunde alltså trots att två moto-

rer ljöd samtidigt säga vilken motormodell den ena var (Briggs & Stratton). Till en annan gång kan det 

således vara värt att undersöka vad testpersonerna har för allmän uppfattning motorljud.  

 

Till denna inspelning spelades enbart svävarmodellen IH-6 in, men det vore intressant att jämföra 

med BBV-6 modellen (Samma storlek på sex passagerare, men en tidigare modell). 

Även om det är dokumenterat att BBV-6 har en starkare ljudnivå, så är karaktären på ljudet, enligt 

mig, inte den samma.  

För att göra testet med tillförlitligt bör samtliga ljud spelas in med samma utrustning och med 

samma tekniker så att de är mer anpassade för att jämföras mot varandra. Hade samtliga ljud (båtar 

och svävare) spelats in samtidigt med samma och korrekt utrustning hade det varit lättare att kon-

trollera samtliga parametrar. I detta test har författaren bara kunnat påverka inspelningen för svä-

varna medan båtarnas inspelningar är relativt okända i form av ex. kalibrering och efterbehandling.  

För ett framtida försök bör ljudfilerna på något sätt nivåjusteras i efterhand för att ge en genomsnitt-

lig samma nivå och på så vis garantera att försökspersonerna betygsätter det som efterfrågats. Efter 

en normalisering kan exempelvis en RMS analys användas för att kontrollera nivåerna och sedan 

justera dessa till samma genomsnittliga nivå. Wave lab hade exempelvis kunnat användas till detta. 

Det hade förbättrat det faktum att alla ljudparametrar inte varit kända och även de olika in-nivåerna 

vid inspelningarna.  

Ett annat alternativ hade varit att normalisera filerna och sedan mäta och justera loudnessnivån hos 

alla ljudfiler. Hade loudness varianten använts hade den upplevda ljudnivån blivit densamma för 

samtliga ljudfiler vilket hade varit önskvärt i detta fall. Detta hade kunnat genomföras med en plug in 

till pro-tools.  

Utnivån vid lyssningstestet var 84dB, genom att köra filerna i Head Acoustics ArtemiS kan utnivåerna 

per fil ses samt den relativa skillnaden mellan varje ljudklipp. Även om de exakta nivåerna vid och 

metod av båtinspelningar inte är kända, är nivåerna som testpersonerna fått höra och dess skillnad 

kända. Båtljuden spelades upp i nivåer mellan ca 61-65dB(A) beroende på båt. Vid en närmare titt på 

hur ljudklippen ser ut, hade en bättre klippning av ljuden för Cigarette Bullet och Big Boat genererat i 

nivåer upp till 67dB(A). Detta hade gett något mer korrekta värden. I de klipp som används startar 

Cigarette bullet upp och Big Boat ökar sin hastighet något under klippens gång.  
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Om ljudnivåerna hade varit högre för båtarna kanske ett annat resultat hade kunnat påvisas eller 

starkare resultat kunnat fås. Resultatet från Artemis finns i bilaga 4. 

Genom att göra diagram med linjärregression med dB(A)[SPL] på x-axeln och upplevd störningsnivå 

på y-axeln kan en uppfattning fås huruvida det är karaktären eller den uppspelade nivån som ger den 

största störningen. För att få ett helt signifikant resultat krävs fler mätpunkter, men analysen tyder 

ändå på att det finns ett samband mellan ljudnivån och störningsnivån. Samtliga diagram över detta 

finns i bilaga 5.  

 

Figur 10 visar ett resultat av regressionsanalysen som trots för få mätpunkter visar på att det verkar finnas ett samband 
mellan ljudnivå och upplevd störningsnivå. Samtliga analyser återfinns i bilaga 5.  

 

I tidskriften Vi Båtägare (S. Westerling, 2007) publicerades en artikel där de jämfört bland annat ljud-

nivån hos 7 stycken utombordare på 10 hk, dvs en relativt liten motor till en fritidsbåt med maxhas-

tigheter mellan 13,7-17,1 knop beroende på motor. Denna mätning gjordes i dBA och i öronhöjd vid 

förarplatsen.  

Vid 12 knop (som är den högsta gemensamma hastigheten som mätts i testet) visar decibelmätning-

en nivåer mellan ca 79-85dB(A). (S. Westerling, 2007)  

Uppskattningsvis är det ca 1 meter mellan motor och förarplats, antags sfärisk ljudutbredning sjunker 

nivån med 6dB per avståndsfördubbling. Detta skulle motsvarande för avståndet till svävaren ge en 

nivå ca 12dB lägre, alltså 67-73dB(A) vilket är högre nivåer än de uppspelade båtljuden.  

 

I en artikel (Vene, 2004) publicerades resultatet av ljudnivåtest av fem stycken 150hk utombordare, 

även i detta test vid förarplatsen men i en Buster Magnum. (Vene, 2004).   

Båten är 6,9m lång och förarplatsen uppskattas vara i mitten av båten, dvs 3,45m från ljudkällan. 

I dessa tester visar ljudnivåerna mellan ca 77-85dB(A) vid hastigheten 25 knop beroende på motor.  
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Enligt ekvation (1) kan den nya ljudnivån på det nya avståndet beräknas enligt 

    (1) 

Detta ger numeriskt    

 

  

Samt  

  

De uppskattade nivåerna för ett avstånd på 4 meter som är detsamma som svävarna tomgångskör-

ning ä alltså mellan 75.7-83,7dB(A) 

Åter har båtljuden i detta test spelats upp på en lägre nivå än vad uppmätta ljud vid ungefär samma 

avstånd ger, vilket talar för svävarnas fördel.  Artiklarna kring ljudnivåer hittades inte förrän efter 

projektets egentliga genomförande och används därför enbart som diskussions material. Dessa hade 

i ett tidigare skede kunnat hjälpa till för att få bättre utnivåer hos båtljuden. 

 

Andra åtgärder 

Då ljudfilerna från båtljuden varit okända hade en subjektiv normalisering av ljudfilerna kunnat ge-

nomföras inför lyssningstesten. Där nivåerna av (helst flera personer) subjektivt ställts in så att den 

upplevda nivån var den samma för samtliga ljud för att vara säker på vad som bedöms. Om dessa 

varit på samma nivå hade det gått att se om den upplevda störningen beror på karaktär eller nivå. 

En annan metod är att dBA eqvalisera – Då ställs alla ljudfiler till samma nivå automatiskt.  

Hade Head Acoustics utrustning använts genomgående hade all information lagrats automatiskt och 

kunnat juseras mycket enklare.  

 

 

Modell IH-6 är överlag tystare, men har enligt mig ett susigare och även övertoner som låter på ett 

annat sätt än BBV-6. Jag anser att BBV-6 har mer karaktäristiska motorljud och mindre konstanta 

fläktljud. 

Huruvida detta skulle påverka resultatet vore intressant att se, flertalet testpersoner nämnde att det 

var trevligare att lyssna på en motor som låter som en typisk motor, än ett konstant 

sus/surr/flygplansliknande ljud.  

Till ett liknande test skulle svävarljud kunna jämföras med exempelvis snöskotrar, eftersom dessa 

vistas i skärgården under samma årstid. För mer utförliga jämförelser med båtar bör ett test till en 

annan gång göras med ljud från mindre båtar. Samtliga båtljud i detta test är relativt stora och är inte 

bland de vanligaste fritidsbåtarna. Att spela in båtar av vanliga modeller hade varit ett alternativ, 

detta var dock omöjligt i detta projekt då isarna låg under projektets gång.  

 



 

33 

 

En annan intressant aspekt är ljudet inuti svävaren som är tämligen starkt.  Där upplevs vissa fre-

kvenser som starkare än andra. Det vore intressant med en spektrumanalys för att se var ljudet är 

som starkast.  

 

Huruvida det var rätt beslut att lyssningstestet gjordes med hörlurar kan diskuteras. Att det blev hör-

lurar berodde delvis på att det var enklare och lättare att hålla lyssningstestet ”var som helst”.  

 

  

6.4 Svävare ur miljösynpunkt 

Denna undersökning tar inte hänsyn till hur mycket en svävare stör djur och natur. Men värt att 

nämna är att samtliga personer i branschen jag pratat med anger att djur inte verkar bli skrämda av 

svävare, eftersom det inte handlar om några plötsliga ljud. Samt att svävarna till största del inte körs 

på land, utan på öppna isytor.  

 

6.5 Tankar och funderingar som väckts 

Propellrar av ventilationsfläktar, dysor utan direkta specifikationer mm. Svävarbranschen är ung och 

den saknar i stort pengar. Någon större och aktuell forskning i ämnet är svår att hitta alls. Hur mycket 

skulle kunna gå att låna från flygplansbranschen? En bransch med betydligt mer pengar, som också 

kämpar med ljudnivåer och lätta, stabila konstruktioner?  

Enligt C. Gunnarsson (2009) visar tidigare undersökningar att det mesta ljudet från IH-6 strålar från 

lyftmotorn. Vad jag förstått, finns exempelvis inga beräkningar/undersökningar kring dysan där lyft-

motorn är placerad. Det skulle kunna vara så att dysans mått och material är optimalt för att för-

stärka just de frekvenser som lyftmotorn avger. Med tanke på att två personer kunde urskilja den 

exakta motormodellen på lyftmotorn trots att den aldrig hörs ensam utan dränks i både fläktljud och 

driftmotorljud.  Kanske det är så att dysan/motorrummet för lyftmotorn förstärker just det ljudet 

väldigt väl.  

 

6.6 Tillförlitlighet och felkällor 

Det finns en del felkällor i undersökningen. 

 

1 - Samtliga ljud är inte inspelade på samma sätt, med samma mikrofoner och under samma förut-

sättningar. Båtljuden är lånade medan svävarljuden är inspelade av författaren. 

2 - Väderförhållande var mycket dåliga under inspelningsdagen. Stark vind försvårade och störde 

inspelningarna. Det fanns även brist i utrustningen, vindskyddet för mikrofonen var något undermå-

ligt för vädersituationen. Biljuden kan ha påverkat uppfattningen av ljuden. 
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3- Det framgick under lyssningstesterna att flertalet personer som genomförde testet var motorin-

tresserade, de tyckte om karaktäristiska v8 ljud och kunde urskilja motor modeller. Detta var kanske 

inte det mest ultimata då dessa personer snarare njuter av motorljud än anser att de är störande. 

Eftersom testpersonerna bads bedöma vad de tyckte var mest störande är det de olika individernas 

personliga åsikter kring ljuden och inte den uppfattande ljudnivå som betygsatts. Hade testgruppen 

varit en annan med större vidd och antal hade resultatet kanske blivit annorlunda.  

Enligt just det här testet var tomgångskörningen från en svävare det som upplevdes mest störande. 

Då det finns som nämns ovan en del felkällor, och alla parametrar har inte gått att kontrollera fullt 

ut. Det är det inte säkert att samma resultat skulle fås igen om testet gjordes om med andra fordons-

typer/modeller som jämförelse. Undersökningen är också relativt liten då det är en del då det är ett 

C-arbete.  

AB7 testet är en beprövad och stabil metod som gör lyssningstestet i sig trovärdigt, det finns i resul-

tatet uppenbara skillnader mellan det som uppfattades mest och minst störande i denna jämförelse. 

Svävarljuden är även inspelade i sin naturliga miljö vilket gör ljuden representativa för verkliga förhål-

landen. Att testpersonerna även fått sätta sig in i en verklig situation via en skriftlig uppgiftbeskriv-

ning gör att personerna förhoppningsvis levde sig in mer i situationen. Vid mer kontrollerade ljudin-

spelningar hade resultatet som sagt kunna bli något annorlunda, men det ger oavsett fingervisning 

om vad som uppfattas som mest störande.  
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7. Slutsats 

Som slutsats kan dras att testgruppen i denna jämförelse av uppfattad störningsnivå mellan svävare 

och fritidsbåtar var tomgångskörning av svävare det som testgruppen uppfattade som mest störande 

över tid. Undersökningen avser testgruppens personliga åsikter kring vilket ljud som uppfattas som 

mest störande och inte dess ljudnivå. Karaktären på ljudet har varit den viktigaste aspekten. 

Då tidigare studier visat att antalet gånger ett buller uppkommer inte har någon större betydelse för 

störningsnivån, samt att tomgångskörning upplevdes mest irriterande, bör fokus för framtida svävar-

utveckling ligga vid att minska bullernivån och inte i att minska trafiken som sådan. Linjärregression-

en har lite för få mätpunkter för att vara helt signifikant men tyder ändå på att det finns ett samband 

mellan ljudnivån och upplevd störning. Det styrker slutsatsen att minska bullernivån hos svävare bör 

vara den första åtgärden för framtida svävarutveckling.  



 

36 

 

8. Referenser 

 

Andersson, L. Svävarpilot, Svisch Air AB, 2011-12-19 Personlig kontakt  

Anderton, D. (1971). Internal Noise Reduction in hovercraft. Journal of Sound and Vibration. 22:3, 

343-359. 

 

Gunnarsson, C. (2009). Air Borne Noise evaluation IH-6. AK Krigus. 1-2 

 

Ivanoff, M. Svävarbyggare, Ivanoff Hovercraft AB, (2011-12-26) Personlig kontakt  

 

Motion 2011/12:T296 Jonas Gunnarsson et.al  (S), Stockholm 

 

Sato, T. Yano, T.  Björkman M. and Rylander, R.(1999). Road traffic noise annoyance in relation to 

average noise level, number of events and maximum noise level. Journal of sound and vibrations. 

223:5, 775-784. 

TFSF 2013:XX. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av 

bilar som tagits i bruk före juli 2010. Sidan 74. 

http://www.transportstyrelsen.se/Global/Regler/Remisser/Vagtrafik/Konsolidering- VVFS-2003-

22/Rev22%20av%20VVFS%202003_22%20till%20TSFS%202013_XX%20130115.pdf 

Senaste besök 2013-02-26 

Wheeler, R.L  and Donno, G.F. The hovercraft noise problem. (1966). Journal of Sound and Vibration. 

4:3, 415-430 

 

Westerling Staffan. Thoatsu vinner kinesen överraskar. Stort motortest, marknadens 10-hästare. 

(2007).  Vi båtägare. 89-94. 

http://www.tohatsu.se/fileadmin/tohatsu.se/images/Tester/10%20HK%20test%20Tohatsu%20vinne

r%20small.pdf 

Vene – Februari 2004 

http://www.batvaruhuset.se/Documents/Batvaruhuset/documents/0402_vene_150-test_sv_tcm36-

45881.pdf 

 

http://www.transportstyrelsen.se/Global/Regler/Remisser/Vagtrafik/Konsolidering-%09VVFS-2003-22/Rev22%20av%20VVFS%202003_22%20till%20TSFS%202013_XX%20130115.pdf
http://www.transportstyrelsen.se/Global/Regler/Remisser/Vagtrafik/Konsolidering-%09VVFS-2003-22/Rev22%20av%20VVFS%202003_22%20till%20TSFS%202013_XX%20130115.pdf


 

37 

 

9. Bilagor 

Bilaga 1, Enkät 

Denna enkät fick samtliga försökspersoner svara på. 

 

Frågeformulär 1 

Information om försökspersonen 

 

Individuella uppgifter om försökspersoner kommer ej att publiceras. Uppgifterna lämnade här an-

vänds endast för gruppering av resultat.  

 

Namn:        

    

Ålder:        

    

 

Kön?    ☐ Man      ☐ Kvinna 

        

    

 

Har ni någon känd hörselnedsättning, utöver normal åldersnedsättning? 

☐ Ja   ☐ Nej 

        

    

 

Hur ofta vistas du i skärgårdsmiljö? 

 

☐ Aldrig ☐ Mindre än 14 dagar/år ☐ Mer 14 dagar/år ☐ Sommarboende  

☐ Permanent boende 
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När på året vistas du i skärgårdsmiljö? 

 

☐ Aldrig ☐ Under sommarhalvåret ☐ Under vinterhalvåret ☐ Under både vinter och sommar ☐ 

Under samtliga årstider 

       

Frågeformulär 2 

Frågor att besvara efter genomfört test 

 

Nedan följer några frågor om testet. Försök besvara frågorna utifrån vad ni minns från testet. 

       

 

Hur svårt upplevde du lyssningstestet? 

☐ Mycket 
Svårt 

☐ Svårt ☐ Lagom ☐ Lätt ☐ Mycket 

Lätt 

 

 

Vad gjorde uppgiften svår? 

 

 

 

 

 

 

        

    

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2, Enkätresultat 

 

Här presenteras svaren på enkäterna som testpersonerna fick svara på, samt hur många kvin-

nor/män som svarade vad. 

 

2/20 hade kända, men ej allvarliga, hörselnedsättningar, (2 män). 

 

Hur ofta vistas du I skärgårdsmiljö 

6/20 anger att de aldrig vistas I skärgården (3kvinnor, 3 män) 

8/20 anger att de vistas mindre än 14 dagar per år i skärgården (1 kvinna, 7 män) 

3/20 anger att de vistas mer än 14 dagar per år i skärgården.  (2 kvinnor, 1 man) 

3/20 anger att de har sommarboende i skärgården. (Två kvinnor, 1 man) 

 

När på året vistas du i skärgårdsmiljö 

13/20 anger att enbart vistas i skärgårdsmiljö under sommarhalvåret (4 kvinnor, 9 män) 

6/20 vistas aldrig i skärgårdsmiljö alls. (3 kvinnor, 3 män) 

1/20 vistas i skärgårdsmiljö under samtliga årstider. (man) 

 

Hur svårt upplevde ni lyssningstestet? 

4/20 Angav att testet var Mycket lätt (2 kvinnor, 2 män) 

6/20 Angav att testet var  Lätt ( 2 kvinnor, 2 män) 

4/20 Angav att testet var svårt (1 kvinna, 3 män) 

6/20 Angav att testet var lagom (Tre kvinnor, tre män) 

 

Vad gjorde uppgiften svår? (Motivera) 

”Svårt att bedöma vilket som var skönast att lyssna på en längre tid när man endast hade klipp på 12 

sekunder.” 

”Höga ljud när man har lite ont i huvudet” 

”Man upplevde ibland bakgrundsljud” 

”Den subjektiva skalan, att ”sprida ut” svaren”.  

”Alla ljud var oljud, som att välja mellan pest eller kolera”. 

”Kändes som det var samma/liknande ljud hela tiden”. 

”Då vissa av ljuden var fordon som passerade som jämfördes med ljud som var konstanta, gjorde det 

svårt att välja vad man skulle stå ut med en längre tid.” 

”Knepigt att sätta sig in i situationen, vad som verkligen skulle upplevas som mest irriterande”.  

”Att vissa av ljuden ibland kan upplevas som rätt trevliga i rätt sammanhang.”  

”De noggranna valen blev lite svårare att ge ett mer konkret val. Däremot var det bättre för svåaren 

som blev mer precist.” 

”Då det är en uppskattningsfråga så kan man själv avgöra vad som är bra eller dåligt” 
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”När det var två olika slags ljud som ändå var lika störande var det svårt att avgöra om något var mer 

störande.” 

”Ingenting, mycket väl genomfört test! 
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Bilaga 3, Grafisk presentation av enkätundersökningen    
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Bilaga 4 Resultat av Head Acoustics ArtemiS 
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Bilaga 5, Resultat av regressionsanalys 
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Bilaga 6, Transportstyrelsens författarsamling 

 

 
 

 

 

TSFS 2013:XX 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om bilar och släpvagnar som dras av bilar, 
som tagits i bruk före juli 2010 
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