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ommaren 2014 fick vår 
båtklubb ett föreläg-
gande om så kallad 
”försiktighetsåtgärd” 
från den lokala tillsyns-
myndigheten det vill 
säga: Anlägg en spol-
platta! Under vintertid 
står båtarna uppställda 
på miljöklassad mark 
(1) och därmed var det 
orealistisk utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv 
att anlägga en spolplat-
ta. Vi lyfter båtarna över 
kaj med inhyrd kran. Att 
anlägga en spolplatta 

utan ”stänkskydd” föreföll meningslöst. Med en spolplatta med 
stänkskydd skulle det ta cirka 20 till 25 minuter att tvätta varje 
båt. Det skulle innebära att klubben skulle behöva hyra in en 
mobilkran i ytterligare två dagar i anslutning till upptagningen. 
Med byggboom i Stockholmsområdet så skulle detta kosta yt-
terligare cirka 100 000 kronor. Skulle klubben behöva betala 
för frakt av de miljöbelastade schaktmassorna till SKAB i Kumla 
fanns det definitivt inte några ekonomiska förutsättningar för 
att kunna fortsätta att driva klubben. 

Återstod sålunda två alternativ, att lägga ner verksamheten 
eller att använda teknik för att lösa problemet. Med hänsyn till 
hyreskostnaderna för mobilkranar var det viktigt att inte för-
dröja logistiken vid upptagningarna. Den inhyrda kranen måste 
utnyttjas optimalt genom att lyfta båtarna ur vattnet och köra 
dem till uppställningsplatsen. Beslutet innebar att vi måste hitta 
en lösning på hur båtarna ska kunna tvättas på uppställnings-
platsen utan att marken miljöbelastas. Diskussionerna landade i 
att en mobil båtbottentvätt bör kunna vara lösningen. 
 
Vi skrev ner ett antal kriterier som vi ansåg måste kunna upp-
fyllas av tvätten enligt följande:
• För att säkerställa att tvätten uppfyller tillsynsmyndigheter- 
nas krav ska den ha så kallad Steg 2-rening och tvätten skall 
valideras mot Havs och vattenmyndighetens rekommenderade 
riktvärden.

S
• Tvätten ska vara mobil 
vilket i praktiken innebär att 
den ska vara monterad på en 
släpkärra så att den enkelt 
kan förflyttas på uppställ-
ningsområdet. Med en mobil 
tvätt skulle man också kunna 
dela investeringskostnaden 
med en grannklubb.
• Tvätten ska vara försedd 
med ett elverk men den ska 
också kunna anslutas till 
extern strömkälla. 
• Tvätten ska inte vara beroende av extern vattenförsörjning 
utan ha ett recirkulerande system där vattnet renas on-line via 
partikelfilter och kemiska filter.
• Tvätten skal vara CE-märkt och uppfylla myndigheternas krav 
avseende bland annat säkerhet.
• Tvätten ska vara så enkel att hantera att den kan opereras av 
gemene man efter en utbildning.
• Den ekonomiska målbilden ska vara att den ska kosta  
mindre än hälften av vad en ordinär spolplatta kostar. 
 
MSE Engineering AB i Älmhult, ett företag som bygger högtek-
nologiska system åt bland annat Försvarets materielverk, blev 
intresserade och beslöt att utveckla en teknikdemonstrator för 
att utvärdera om konceptet kunde uppfylla målsättningarna. 
Teknikdemonstratorn, som fick namnet Hullwasher, visades upp 
på båtmässan i Älvsjö 2015 och rönte stor uppmärksamhet. 
Slutsatsen av detta blev att vi borde gå vidare. En omfattande 
validering påbörjades och innehöll bland annat olika typer av 
partikel- och kemiska filter, tvättmunstycken samt färgalternativ 
som tvätten skulle klara. Totalt har, inom ramen för valideringen 
till dags dato, cirka 65 båtar tvättats och 265 vattenprov tagits. 

Idag har vi utvecklat Hullwasher ytterligare och bland an-
nat effektiviserat reningen, redesignat delar av hårdvaran och 
påbörjat utvecklingen av avlastningshjälpmedel. Utvecklingen 
kommer naturligtvis att fortsätta och då i nära samarbete med 
kunderna. Med Hullwasher kan EWAB erbjuda ett båtbotten-
tvättsystem som är minimalt miljöbelastande, som kostar hälften 
av vad en spolplatta kostar i investering, som är driftsäker och 
som har en mycket låg driftskostnad.

“Idag har vi utvecklat 
Hullwasher ytterligare 

och bland annat 
effektiviserat reningen, 

redesignat delar av 
hårdvaran och påbörjat 

utvecklingen av 
avlastningshjälpmedel.”


