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Varför?
- Handlingsplan för god vattenstatus, 
beslutad av KF 2015

”Stockholms sjöar, kustvatten 
och vattendrag ska uppnå 
miljökvalitetsnormerna för 
vatten. Målet är i de flesta fall 
god ekologisk och kemisk 
status till år 2021 eller senast 
år 2027” 

För att nå detta behövs lokala 
åtgärdsprogram, ska vara 
framtagna senast 2018

Projekt XRF syftar till att 
utgöra ett underlag till 
handlingsplan för att minska 
metaller i våra vatten 



Hur? 
- Upphandlad konsult  

Rapport klar 2 månader 
efter besök 

Mäter i ug/cm2
- Koppar 
- Zink 
- Tenn 
- Bly

Miljöförvaltningen 
informerar klubbarna 
och lägger schema för 
vilka som ska mätas 



Mål? 
- Mäta alla båtar inom staden för 
att få en så pass bra kartläggning 
som möjligt  

I dagsläget 
avgränsat till de 
klubbar som har 
uppläggningsplats 

Ej tvingande att 
delta men vi ser 
gärna att alla 
klubbar gör det

~ 6 500 båtar på 
51 båtklubbar 





Vad gör vi med resultatet och hur påverkar det 
båtklubben/båtägaren? 
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- Rapport till varje enskild båtklubb
- Diskussion om resultat och förklaringar (varför det ser ut som det gör)
- Hur ska klubben prioritera? 
- Använd som en del av utfasningsplan - Verksamhetens egenkontroll
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Hur ser det ut då? 
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109
9%

1161
91%

Fördelning av biocidfria båtar 
respektive båtar där metall påvisats 

(trä- och plastbåtar)

Skrovrena (ej påvisad
metall)

Icke-skrovrena
(metall påvisad)

Totalt mättes 1270 
trä- och plastbåtar.

2016

844
66%

426
34%

Fördelning av sn (trä- och plastbåtar)

Tenn kunde ej påvisas

Tenn minst 50ug/cm2



Skrovrena (ej 
påvisad metall) ; 

71; 9%

Icke-skrovrena 
(metall påvisad) 

; 744; 91%

Fördelning av biocidfria båtar  
respektive båtar där metall påvisats 

(trä- och plastbåtar) 

Skrovrena (ej påvisad metall)

Icke-skrovrena (metall påvisad)

Totalt mättes 815 
trä- och plastbåtar.

2017 (vårens mätningar)



Skrovren…? 
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290 olika definitioner? 

Riktvärden/Gränsvärden?

Hur kontrollera? 



1. Försiktighetsprincipen 
2. Finns TBT? Sanera
3. Finns biocider? Sanera 

(gäller Mälaren)
4. Vad mer kan vi göra för 

miljön? 



Frågor? 
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