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Welcome! 
 
Lennart Bornmalm and Åsa Arrhenius, 
Course leaders 
 
Sammanfattning/Abstracts 
 
Jonas Henriksson - Spolplattor längst Västkusten – Hur väl renar de? 

 
Båtbottenfärg innehåller en mängd olika miljöfarliga ämnen. I samband med att båtar tas upp och 
spolas av i slutet av säsongen finns det hög risk att spolvattnet innehåller höga halter föroreningar. 
För att minska utsläppen av dessa miljöfarliga ämnen finns spolplattor med efterföljande rening 
som renar det utgående spolvattnet innan det når hamnbassängen. Den här studien har undersökt hur 
väl reningsanläggningar med två reningssteg (Steg-1 och -2) klarar av att rena det utgående 
spolvattnet. Resultatet visar att det i dagsläget är 31 av de 58 (53%) undersökta spolplattorna med 
steg-2 rening som vid den senaste provtagningen klarade av att rena det utgående spolvattnet till 
sådan grad att Havs- och Vattenmyndighetens riktvärden underskreds för alla parametrar. 
Resultaten visade även att dagens steg-2 reningsanläggningar klarar av att rena det utgående 
spolvattnet till sådan grad att riktvärdena bör revideras och sänkas.  
 
Inom studien undersöktes även den individuella utvecklingen för varje enskild spolplatta där minst 
två provtagningar genomförts. Detta för att belysa reningsanläggningens utveckling med avseende 
på reningsgrad. Resultaten visade att vid de första provtagningarna var det bara 11 av 49 (22%) 
undersökta spolplattor som klarade av att rena det utgående spolvattnet till sådan grad att samtliga 
riktvärden underskreds, jämfört med 31 av 49 (63%) vid senaste provtagningen. Åtgärder som 
vidtagits på reningsanläggningarna undersöktes också för att kunna avgöra vilka justeringar som 
haft önskad eller bäst effekt. Det inkomna materialet bestod av för få redovisade åtgärder för att 
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kunna dra några vetenskapliga slutsatser men regelbundna filterbyten, tömning av slamavskiljaren 
och installation av statisk mixer för inblandning av fällningskemikalier är exempel på åtgärder som 
indikerat har minskat halterna miljöfarliga ämnen i det utgående spolvattnet. 
 
Vidare presenteras även en modell för total reningseffekt (TRE) för att tolka analysresultat från 
provtagning av utgående spolvatten. Modellen visar den totala belastningen på miljön från en 
spolplatta där samtliga undersökta parametrar vägs samman. Applicering av modellen på ett 
analysresultat ger ett tal som förhåller sig linjärt till Havs- och Vattenmyndighetens riktvärden och 
som kan jämföras med analysresultat från tidigare provtagningar eller andra hamnar.  
 
Nyckelord: Spolplatta, antifoulingfärg, fritidsbåt, hamn, koppar, zink, TBT, Irgarol 
 
Abstract  

One common way to prevent biofouling on the hull of leisure boats is to use anti-fouling paint. 
These paints contains several toxic and environmentally hazardous substances. At the end of the 
boating season when leisure boats are taken out of the water the hull is usually washed with high 
preassure water over a was-down pad to get rid of biofouling that has accumulated on the hull 
during the season. During the high preassure washing large amounts of toxic and environmentally 
hazardous substances from anti-fouling paints are released. To decrease emissions of substances 
related to anti-fouling paint from waste water to the marinas wash-down pads can be equiped with 
1- or 2-stage treatment. This thesis is investigating the effectivness of this method of waste water 
treatment. The results show that 31 out of 58 (53%) investigated wash-down pads were able to treat 
the waste water to such extent that the concentrations of toxic and environmentally hazardous 
substances were below the guideline values set by the Swedish Agency for Marine and Water 
Managment for emissions from wash-down pads with 2nd stage treatment. The results further show 
that the technological advancements has come a long way further since the guideline values were 
set. The conclusion is thereby that the guideline values should be revised and lowered.  
 
This thesis also investigated the development of the waste water treatment over the years and if the 
wash-down pads have had a positive or negative trend in regards to reducing toxic emissions. This 
was done by comparing the first and the latest result from water samples from each wash-down pad. 
The results from the first water samples showed that out of 49 investigated wash-down pads only 11 
(22%) were able to treat the waste water to such extent that the concentrations were below the 
guideline values on all parameters. When examinating every wash-down pads latest water sample 
result the equivalent number was now 31 (63%). This shows that there has been a positive trend 
over the years and that a majority of wash-down pads now are able to treat the waste water to such 
extent that the guideline values are met. 
 
It has also been studied what measures have been implemented on the wash-down pads to reduce 
emisions. The results from this investigation lacked enough data to draw any conclusions but 
regular change of filters, draining sedimentation tanks and installation of a static blender for more 
sufficient mixture of clarifying agents are examples of measures which indicated reduction of 
emissions from wash-down pads. 
 
Lastly this thesis introduces a model for calculating the total treatment of waste water from wash-
down pads. By applying the model to analytical results, the total environmental impact can be 
established and condensed into a single value that can be used to interpret different results over time 
and make different wash-down pads comparable to each other.   
 
Keyword: Wash-down pad, anti-fouling paint, leisure boat, harbour, copper, zink, TBT, Irgarol 
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Emelie Tinglöf - Potentiella marina LONA- och LOVA-projektsatsningar till nytta för Tjörns 
kommun 
 

I Sveriges decentraliserade samhälle spelar kommuner en nyckelroll i landets naturvårdsarbete. 
Förutsättningar för en god naturvård är kunskap, resurser, tillräcklig lagstiftning, politisk vilja, 
ambitioner och prioriteringar. LONA, lokala naturvårdssatsningar, och LOVA, lokala 
vattenvårdsprojekt, är statligt finansierade bidragssystem, för att stimulera kommunernas 
naturvårdsarbete. 

I enlighet med Vattendirektivet 2000/60/EG ska alla vattenförekomster åtminstone uppnå god status 
till 2027. Tjörns kommun delar den målsättningen i sitt naturvårdsarbete, men idag är dem långt 
ifrån att uppnå detta. Syftet med denna studie är att lokalisera lämpliga naturvårdsåtgärder inom 
ramarna för LONA- och LOVA-projektsatsningar, och därmed öka kommunens förutsättningar att 
nå miljömålen. Detta genom analys av arbets- och ansvarsområden, tidigare åtgärdsarbete, 
vattenförekomsternas status, påverkansfaktorer, åtgärdsbehov samt intervjuer. 

Kommunen har åstadkommit en hel del, men än så länge har ansträngningarna inte lyckats att 
väsentligen förändra statusen på havsmiljön. Åtta av 10 vattenförekomster i Tjörns kommun har 
måttlig ekologisk status, och ingen uppnår god kemisk status. Återhämtning tar tid, och för att målet 
ska kunna nås inom de sex år som återstår, krävs en rejäl upptakt i kommunens naturvårdsarbete 
relaterat till havsmiljön. 

Kommunen är i behov av att minska övergödningsproblematiken, båtlivets negativa påverkan, samt 
att utöka skyddet av ålgräsförekomster. Förslag på åtgärder är framställandet av en långsiktig och 
överskådlig vattenförvaltningsplan med delmål för ett mer resultatinriktat arbete i strävan att nå 
miljömålen. Instiftan av en långsiktig VA-planering med policys, planering för avloppsinventering, 
anslutningsmöjligheter, åtgärdstakt, se över kretsloppslösningar, samt värderade och prioriterade 
åtgärder. Upprättandet av en småbåtshamnsplanering, inkluderat förslag på landförvaring, för att 
minska miljöpåverkan. En av de viktigaste åtgärder kommunen kan vidta är inrättandet av 
biotopskyddsområden i strävan att skydda det globalt hotade ålgräs. 
 
Abstract  

In the decentralized society of Sweden, municipalities play a key role in the country's nature 
conservation work. Prerequisites for a good nature conservation are knowledge, resources, 
sufficient legislation, political will, ambitions and priorities. LONA, local nature conservation 
initiatives, and LOVA, local water conservation projects, are state-funded grant systems, to 
stimulate the municipalities' nature conservation work. 

In accordance with the Water Framework Directive 2000/60/EC, all water bodies must at least 
achieve good status by 2027. The municipality of Tjörn shares that goal within their nature 
conservation work, a goal they today are far from achieving. The purpose of this study is to locate 
appropriate nature conservation measures within the framework of LONA- and LOVA- project 
initiatives, and thereby increase the municipality's prospects for achieving the environmental goals. 
This through analysis of areas of work and responsibility, previous measures taken, the status of 
water bodies, influencing factors, need for actions and interviews. 

The municipality has achieved a lot, but so far the efforts has not succeeded in significantly 
changing the status of the marine environment. Eight out of 10 water bodies in Tjörn municipality 
have moderate ecological status, and no body achieves a good chemical status. Recovery takes time, 
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and in order for the goal to be achieved, within the six years that is left, a vigorous effort is required 
regarding the municipality’s nature conservation work related to the marine environment. 
 
The municipality is in need of reducing eutrophication problems, the negative impact of boating 
life, and increasing the protection of eelgrass. Suggested measures are a compilation of a lucid and 
long-term water management plan including sub-goals, for a more result-oriented work in the effort 
to achieve the environmental goals. Establishment of a long-term water and sewerage plan with 
policies, plans for sewer inventory, connection possibilities, rate of actions, a review of recycling 
solutions, and evaluated and prioritized measures. Constitution of a marina planning, including 
suggestions for land storage, to reduce environmental impact. One of the most important measures 
the municipality can exercise is the establishment of legal habitat protection areas in the effort to 
protect the globally threatened eelgrass. 
 


