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Rapport över genomförda aktiviteter, LOVA-projektet ESS 2021 

Planeringen av de olika delprojekten inom beviljat LOVA-bidrag (501-9191-2020) påbörjades i juni. 

En delrapport ska inges först 2023 men vi väljer ändå att ge en första inblick i vad EES arbetat 

med under 2021. 

En styrgrupp bestående av 8 personer etablerades för att samordna de olika delprojekten och 

ansvariga utsågs. Rapporten omfattar arbete med  

• Spolplatta och glykoluppsamling 

• XRF-mätning av bottenfärg 

• Blästring/sanering av båtbottnar 

• Båtbottenborsttvätt 

• Information till medlemmarna 

• Ekonomi 

Spolplatta och glykoluppsamling 

Vi erhöll inget LOVA-bidrag för renovering av spolplattan. Eftersom den under flera år framöver 

kommer att användas för rengöring och blästring av osanerade båtar tog vi beslutet att ändå göra en 

renovering under sommaren så att den kunde användas för höstens spolningar och blästring. 

Arbetet gick bra och en tät asfalt med högre halt av bitumen kunde läggar och rördragningarna 

justeras till rätt fall. Även en sandfångstbrunn installerades. Spolplattan har inspekterats av 

kommunens miljöinspektör utan direkta anmärkningar. Vi har dock ännu inte kunnat presentera 

produktdatabladet för den täta asfalten för kommunen. I samband med spolning av båtbottnar togs 

vattenprov på returvattnet efter rengöring i anläggningen. Provet visade på viss förekomst av 

färgrester varför vi inför kommande säsong 2022 kommer att gå igenom anläggningen för att om 

möjligt kunna förbättra funktionen. Kommunen har ännu inte kommit med ett officiellt yttrande om 

analysresultatet utan endast konstaterat att det finns rester av båtfärg i provet. 

Arbetet med att ta fram en metod för uppsamling av glykol har inte inletts ännu. Tanken är att man i 

samband med sjösättning skulle kunna passera den täta spolplattan och starta motorn för att 

tömma sjövattensystemet på glykolblandningen som skyddat motorn under vintern. Efter att 

sjösättningarna har fullbordats töms de sedimenteringstankar där spolvattnet samlats. Rutiner för 

detta ska om möjligt utarbetas under vintern/våren. Ett hinder kan möjligen vara att man på grund 

av risken för fallolycka inte bör vistas uppe på båten när den står på vagnen.  

XRF-mätning av bottenfärg 

En särskild delprojektgrupp har utsetts bestående av 8 personer varav 6 kommer att gå SBU:s 

utbildning för att med hjälp av XRF-instrument kunna mäta båtbottnar för att konstatera innehåll av 

tenn, koppar, bly och zink. Utbildningen kommer att ske i januari/februari varför vi vid höstens 

mätning har fått hjälp från Västerås kommun som investerat i ett instrument. Kostnaden uppgår till 

500 kr per mätt båt vilket även inkluderar ett mätprotokoll. Framöver när vi utbildat oss räknar vi 
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med att kunna låna/hyra instrument från SBU även om lånekön är lång. Att investera i ett eget 

instrument har vi inte bedömt som ekonomiskt försvarbart (c:a 400 kkr). Vi har även undersökt 

möjligheten att hyra instrument men hittills utan framgång. En ytterligare möjlighet som finns är att 

göra skrapprov och analysera metallinnehåll. Detta utförs i så fall av ett analyslaboratorium men 

subventioneras av SBU. Kostnaden blir c:a 650 kr per prov. Ett sådant prov skulle kunna användas för 

att avgöra behovet innan ev sanering görs. 

Att utföra mätningarna i egen regi skulle i dagsläget kosta drygt 400 kr/båt inkl avgiften till SBU. Om 

vi räknar med att mäta 450 båtar, flera två gånger, blir detta en kostnad på drygt 300 000 kr. Den 

kostnaden har inte inkluderats i den tidigare LOVA-ansökan men i beslutet tagits med som en 

önskvärd åtgärd för att konstatera att båtarna är biocidfria. 

Årets XRF-mätning med hjälp av Västerås kommun omfattade 23 båtar. Fler av dessa båtar (8) var 

blästrade i år eller 2018. Samtliga blästrade båtar klarade aktuella referensvärden. Endast 5 av de 

övriga båtarna (15) låg över referensvärdet antingen för tenn (1) eller koppar (4). Det innebär att 10 

båtar klarade kraven utan att behöva saneras. Vi kommer därför att mäta båtar före ev sanering för 

att kunna minska antalet som behöver blästras för att bli biocidfria. Blästringsbehovet kan dock ändå 

finnas ifall båten är målad med blödande/ytmjuk färg. Det är nu möjligt att anmäla sig för att mäta 

båten under våren 2022.  

I dagsläget saknas nationellt fastställda referensvärden för när en båt kan betraktas som godkänd. 

Vid efterforskningar hos Transporstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och 

Kemikalieinspektionen förefaller några sådana rekommendationer inte vara nära förestående. Vi har 

istället ett inspektionsmeddelande från tillsynsmyndigheten Enköpings kommun att de tills vidare 

tillämpar Stockholms rekommenderade referensvärden för Mälaren. Referensvärden finns därmed 

för tenn 100 µgram/cm2 och koppar 1000 µgram/cm2. Utgångspunkten är att bly inte ska 

förekomma på båtbottnar. För zink finns inget referensvärde alls. Godkända båtar enligt nuvarande 

referensvärden menar vi förblir godkända och att ev nya normer inte ska gälla retroaktivt.  

I SBU-protokollet anges ett kvantifieringsvärde på 100 µgram/cm2 för zink men det finns alltså inget 

referensvärde vilket har vållat oss en del problem. Vi kunde vid XRF-mätningarna konstatera att 

båtar som tidigare blästrats och behandlats med epoxifärg hade förhöjda zinkvärden. Av den 

anledningen valde vi att provmåla epoxifärg från en leverantör och därefter mäta. Värdena kom att 

ligga över det kvantifieringsvärde som angetts i SBU-protokollet. Vid kontakt med SBU har 

framkommit att zink i form av bl a zinkfosfat visserligen ger utslag vid XRF-mätning men att värdet 

inte ska betraktas som en grund för sanering. Det är tillsatt för att ge epoxifärgen vissa egenskaper 

men inte verka som en biocid. Däremot är zinkoxid som tillsätts i antifoulingfärg med avsikt att bl a 

reglera läckagehastighet för koppar ogynnsam för vattenlevande organismer. 

Arbete pågår nu inom gruppen att klara ut en rad detaljfrågor som t ex hur genomför vi i praktiken 

egna systematiska XRF-mätningar, hur arrangerar vi mätning av båtar som inte förvaras på varvet 

eller i båtskjulen, slumpmässiga kontroller av ett antal båtar/år, organisation av skrapprov före 

sanering, utbildning av mätförrättare mm. 
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För att möta kravet i LOVA-bidraget har vi försökt definiera vad som konkret menas med ”sjösättas i 

föreningens regi” och ”finnas i föreningens båtpark”.  

Med ”sjösättas i föreningens regi” avser vi att vi tar ansvar för de båtar som sjösätts av ESS via 

kranen eller via slipen. Däremot anser vi inte att sjösättning som den enskilde båtägaren gör på den 

för allmänheten helt öppna rampen i hamnen eller på ESS ramp på Klubbholmen är ESS ansvar. 

Däremot kommer vi att få en viss kontroll på Klubbholmen då rampen kommer att förses med kedja 

och särskilt lås med nyckel som båtägaren får kvittera ut.  Vi har ett krav att samtliga båtar ska vara 

registrerade i SBU:s system BAS. I systemet kommer vi att klassificera båtarna i grupper som 

uttrycker till och med vilket år de är godkända för sjösättning. Inga båtar kommer att kunna bokas i 

systemet för sjösättning utan att tillhöra en sådan grupp. 

Med ”finnas i föreningens båtpark” menar vi att vi tar ansvar för de båtar som finns i båtregistret och 

som tilldelas båtplats i sjön. Är båten godkänd för sjösättning är den också kvalificerad för att 

tilldelas en båtplats i sjön. Däremot ser vi inte möjlighet att utesluta att man får en varvs- eller 

skjulplats. Det är ju i vattnet som biocider huvudsakligen sprids. 

Vi har även jobbat med att tillgodose att befintliga båtar (registrerade tom 2021-12-21, 458 st) kan 

få saneringsbidrag och sjösättas osanerade längst tom 2025 och att nytillkomna båtar fr o m 2022 

ska saneras inom ett år.  

Blästring/sanering av båtbottnar 

Med stöd av erfarenheterna från blästringen 2018 planerades för att genomföra ett liknande 

delprojekt under hösten 2021, v 41. Medlemmarna erbjöds via vårt BAS-system att anmäla sitt 

intresse för att delta. Totalt blästrades 22 båtar med en genomsnittlig blästringstid på 2,5 h. 

Blästringen genomfördes på ett smidigt sätt och tog betydligt kortare tid i anspråk än planerat. För 

uppdraget var företaget Mästerbläster i Örebro kontrakterat, samma som 2018. De arbetar med 

våtsandblästring vilket är en förhållandevis effektiv metod som också är skonsamt för båtbotten. 

Den begränsar även spridningen av blästringsresterna. 

Blästringen som genomfördes på spolplattan förbereddes genom att en avskärmning sattes upp 

mellan blästringsplatserna och på ena kortsidan. En presenning placerades dessutom på marken 

utanför spolplattan. Blästerresterna skrapades upp vid dagens slut och placerades i en container. 

Spolplattan städades och sandfånget tömdes. Spolvattnet passerade vår reningsanläggning innan det 

släpptes ut. Totalt samlades 3,9 ton avfall upp och lämnades av godkänd transportör som miljöfarligt 

avfall på godkänd deponi i Bro. Efter upptagningssäsongen töms de tre sedimenteringstankarna.  

Enköpings kommun inspekterade spolplattan och blästringen 2021-10-13. Av inspektionsrapporten 

framgår att det inte fanns några direkta anmärkningar mot den pågående blästringen men att det 

finns en förbättringspotential att nästa år utöka avskärningen så att den bildar ett U kring varje 

blästringsplats. 

Vi har bokat Mästerbläster för nästa blästringsprojekt 2022 och preliminärbokat för ytterligare tre 

tillfällen 2023-25. Möjlighet finns redan nu att anmäla sig för sanering av båten hösten 2022. 
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Båtbottenborsttvätt 

Vi har gjort studiebesök vid några båttvättar bl a på Bosö båtklubb som har en sådan modell som är 

aktuell för ESS. Erfarenheterna därifrån är mycket goda och medlemmarna där kan inte tänka sig att 

åter börja måla båtarna för att hålla dem rena.  

Vid kontakt med leverantören visar det sig att det inte är lämpligt både av utrymmesskäl och 

vattendjup att förlägga båtbottenborsttvätten inne i hamnen i Enköping. En placering ute på 

Klubbholmen är sannolikare. Men även där är vattendjupet otillräckligt i skyddade lägen särskilt om 

tvätten är försedd med uppsamlingsbassäng. En begränsad muddring kommer att behövas. Sådant 

tar tid och vi räknar med att ha tvätten i drift tidigast 2023. 

Vi har fått en offert på en 14 m borsttvätt, BIG WASH. Priset är väsentligt över det belopp som vi 

preliminärt angav i vår LOVA-ansökan och ligger nu på c:a 3,0 miljoner kronor inkl tre års service. 

Trots efterforskningar har vi inte kunnat hitta någon mer leverantör av båtbottenborsttvätt. En 

tidigare leverantör har nyligen gått i konkurs. 

Utöver själva borsttvätten tillkommer kostnader för muddring, anslutningsramper, eldragning samt 

strömbildningsutrustning för isfrihet under vintersäsongen. Offert på muddring har inte tagits in 

ännu och det formella anmälningsförfarandet av muddringen kommer att inledas inom kort. 

Planeringsarbetet fortsätter för muddring och installation men även frågor kring hur anläggningen 

ska underhållas och köras återstår. 

Information till medlemmarna 

En betydelsefull aktivitet är att på ett sakligt sätt informera våra medlemmar om vårt 

ställningstagande till att få ett betydande men villkorat LOVA-bidrag och att motivera medlemmarna 

att medverka i vår strävan att bli en giftfri båtklubb 2026. I ett fösta steg informerades på vårmötet 

om vår LOVA-ansökan. När beslutet var fattat före sommaren har medlemmarna fått kort 

information om läget månadsvis i ordförandebrev.  

I augusti inbjöds medlemmarna via vårt BAS-system att anmäla sig till att delta i årets 

blästringsprojekt. I anslutning till det samlades berörda för att gå igenom de praktiska frågorna. 

En särskild flik med omfattande information om LOVA-projektet har lagts in på ESS hemsida, ”ESS om 

LOVA”. Där finns bland annat en aktuell lägesrapport från de olika delprojekten.  

I oktober informerades alla medlemmar via e-post och på hemsidan om nödvändigheten att 

registrera sin båt och vilka villkor som kommer att gälla framöver för bidrag och sjösättning.  

Innan den första XRF-mätningen i november inbjöds alla medlemmar via e-post att anmäla sitt 

intresse för att få sin båt mätt. 23 medlemmar anmälde sin båt och fick den mätt. Vi har redan nu 

intresseanmälningar ute i vårt system för att medlemmarna ska kunna anmäla sig till både XRF-

mätning och blästring under 2022. 

På ESS höstmöte fanns en informationspunkt om våra aktiviteter inom LOVA-delprojekten.  
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Styrgruppen bjöd in till en informations- och frågekväll i början på december. Närmare ett 70-tal 

medlemmar deltog. Under kvällen informerade delprojektansvariga om pågående arbete och tidplan 

främst när det gäller XRF-mätning av båtbottnar, blästring av båtbottnar samt 

båtbottenborsttvätten. De ekonomiska villkoren samt kraven på sanering inför sjösättning berördes 

också. Tillfälle till frågor och diskussion kring delprojekten fanns och utnyttjades. 

Ekonomi 

LOVA-bidraget kommer att bokföras vid sidan om ESS reguljära bokföring för att kunna redovisas i 

kommande delrapporter. 

Kostnaden för blästringen bokförs särskilt så att varje båtägare får ett bidrag baserat på antal 

blästringstimmar. Varje timme kostar c:a 2300 kr.  

Kostnader och åtgärder som bekostas av ESS/LOVA: 

• Subvention till blästring 500 kr/debiterad timme/båt, max 8000 kr/båt, så långt bidraget 

räcker och endast till båtar registrerade i ESS BAS före 2022-01-01. Skulle några medel finnas 

kvar efter blästringen 2025 fördelas de ev till sanerade båtar 

• Administration, planering samt praktiskt arbete på plats vid blästring. 

• Traktortransport av båtar till och från blästringen på spolplattan. 

• XRF-mätning för godkännande av båten (godkända värden). 

Kostnader och åtgärder som båtägaren ansvarar för: 

• Mätning av biocid på båtbotten för kontroll före eventuell sanering (om ej godkänd båt). 

• Förberedelser av båt inför blästring (täckning/maskering) 

• Sanerings/blästringskostnad (med beaktande av eventuellt bidrag) 

• Avfallshantering, i förhållande till timdebiteringen från blästerföretaget. 

• Om man sanerar i egen regi ska saneringsmetod och avfallshantering godkännas i förväg och 

ersättningen fastställas av styrelsen 

De olika projekten har hittills upparbetat ett antal arbetstimmar under 2021 tom oktober till en 

kostnad motsvarande c:a 60 000 kr enligt ESS timersättning.  

 

Styrgruppen för LOVA-projektet 

 


