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Förtydligande av frågeställningar om båtbottenfärger.      2019-09-27 
 
Vid Kungsörs segelsällskaps senaste höstmöte kom det några frågor om båtbottenfärger och 
sanering av dessa. Planen är att alla båtar som förvaras på klubbens område ska testas för att ta 
reda på om bottenfärgerna på båtarna innehåller giftiga och otillåtna ämnen. Här kommer en kort 
sammanfattning av frågorna och förtydligande av svaren. 
 
Kommer befintlig bottenfärg och eventuellt epoxiskikt att påverkas av 
mätningen? 
Nej, det påverkas inte alls. Uppgiften har speciellt kontrollerats via samtal med företaget som 
kommer att utföra mätningen. En beskrivning av mätmetoden finns sist i den här 
sammanfattningen. 
 
Kommer mätningen av min båt att kosta något? 
Nej, det kommer inte att kosta något för dig som båtägare. Klubben har fått bidrag via 
länsstyrelsen för sanering av 29 båtar. En del av det bidraget kommer att användas till mätningen. 
 
Går det att få bidrag för sanering av gammalbottenfärg och målning med 
epoxi? 
Villkoret för att få del av bidraget är att: 
 Arbetet med saneringen ska genomföras under tiden 2019-05-01 – 2020-07-31. 
 Faktiska kostnader ska kunna verifieras (dvs kvitton) 
 Varje båt som saneras ska fotograferas före, under och efter sanering. Bilderna ska bifogas med 
projektets slutrapport. 
 Att saneringen utförs på ett godkänt sätt. 
 Din båt kan räknas in bland 29 båtar som klubben har fått bidrag för. 
 
Det finns några platser kvar innan listan på 29 båtar är fulltecknad.  Skicka din intresseanmälan via 
mail på adressen: info@kss-kungsor.se 
 
Hur stort är bidraget per båt för båtbottensanering? 
Bidraget kommer bara att täcka en del av kostnaderna. Beroende på båtstorlek är en preliminär 
uppskattning att bidraget blir mellan 2000kr och 5000kr. 
 
Hur fungerar mätmetoden? 
Mätningen kommer att utföras med XRF-mätning. XRF är en förkortning av X-Ray Flouresence. På 
svenska kallas det röntgenfluorescens. Mätinstrumentet innehåller ett röntgenrör som sänder ut 
röntgenstrålning och en detektor som mäter inkommande strålning. När röntgenstrålningen riktas 
mot båtens botten kommer de grundämnen som finns i bottenfärgen att ta upp en del av den 
energi som kommer via röntgenstrålningen. De atomer (grundämnen) som har fått en förhöjd 
energinivå kommer relativt snabbt att återgå till en lägre energinivå. Det sker genom att de sänder 
ut elektromagnetisk strålning, varje grundämne har en unik kombination av våglängder för den 
strålning som de då sänder ut. Genom att mäta våglängder och intensitet för den 
elektromagnetiska strålning som uppstår efter att bottenfärgen har träffats av röntgenstrålningen 
kan man dra slutsatser om vilka ämnen som finns i bottenfärgen och hur stor koncentrationen är.  
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