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XRF-mätning av båtbottnar inom ESS
ESS har som mål att bli en giftfri båtklubb före 2026. För att bidra till det har vi fått ett betydande
LOVA-bidrag för sanering av giftig bottenfärg och för inköp av en borsttvätt. En första lyckad omgång
av LOVA-projektet genomfördes med sanering och mätning i höstas. Med en XRF-mätning kan man
konstatera om båten har behov av sanering från giftig bottenfärg.
I BAS finns i dagsläget en intresseanmälan och ett drygt 70-tal båtägare har tecknat sig för en
planerad XRF-mätning i vår. Mätgruppen har nu gått utbildning i tekniken och har samtidigt fått ny
kunskap om det praktiska genomförandet från andra båtklubbar. Detta har lett till att vi har tänkt
om hur mätningen ska genomföras. För att effektivisera mätningarna och få ett bättre underlag för
planeringen av kommande blästringar kommer vi att mäta så många båtar som möjligt redan i år.
Tiden vi kan låna XRF-instrumentet från SBU är också begränsad.
Under vecka 11 och 12 kommer vi därför att försöka mäta samtliga båtar som registrerats före
årsskiftet 2021/22 och som står på varvet och i skjulen. Det behövs med andra ord ingen
intresseanmälan längre. Båtägaren behöver inte närvara vid mätningen men kommer att få en
bekräftelse på resultatet via e-post.
Eftersom skjulen är låsta och inte enkelt tillgängliga kommer vi sannolikt att försöka genomföra
mätningarna skjulvis på helger och möjligen under kvällspass på vardagar. Vi återkommer med
närmare information om hur detta ska gå till.
Båtar som av mätgruppen konstateras ha blödande färg kommer inte att mätas då de ändå ska
saneras. Mätningen görs istället efter saneringen.
ESS står för hela mätkostnaden av samtliga båtar som registrerats före 2022 oavsett om båten mäts
över eller under referensvärden.
Om du av någon anledning inte vill få din båt mätt har du möjlighet att meddela detta till oss på
adress giftfri@enkopingssegelsallskap.se.
De båtar som inte förvaras på varvet eller i båtskjulen utan på annan plats utanför ESS område
räknar vi med att mäta först våren 2023. Vi kommer att återkomma med information om hur detta
ska gå till. Skulle du ändå vilja få din båt mätt i år under mätveckorna 11 och 12 får du höra av dig till
giftfri@enkopingssegelsallskap.se så ska vi försöka ordna det om båten transporteras till varvet.

Möjlighet till mätning och sanering kommer att finnas kommande år för de som inte mäts i år. 2026
ska samtliga båtar i ESS båtpark som sjösätts i ESS regi samt erbjuds plats i sjön vara godkända.
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