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Februariprover 2019  [mikrogram per liter]
Fiskebäck koppar  2,08 zink  5,90
Björlanda Kile koppar  0,219 zink  2,39

Analyser av hamnvatten, uppgrumlat 
vatten och vatten nära nymålad båt
Mellanrapport våren 2019.

Kryssarklubben och Svenska Båtunionen har 2017 och 2018 analyserat havsvatten i 

några av våra större småbåtshamanar i Göteborgsregionen. Resultaten är rapporterade 

och finns på våra hemsidor. Då uppmättes överraskade låga halter av koppar, zink och 

TBT. Speciellt halten av TBT i vattnet låg oftast under detektionsgränsen trots mycket 

höga TBT-halter nere i sedimenten. Halterna av koppar och zink låg bara i enstaka fall 

något över gällande gränsvärden.

 I våra mätningar har vi oftast använt mätsonder-DGT, som i princip är jonbytare 

och som ger beräknade värden på biotillgänglighet hos de uppfångade jonerna. 

Biotillgänglighet, eller BLM, är de koppar- respektive zinkföreningar som på olika sätt 

kan påverka flora och fauna i vattnet. Sonderna har hängt fritt i vattnet ca 2 veckor i 

respektive hamn, både vår och höst.

Februarimätningar i Björlanda  
och Fiskebäck
Nya vattenmätningar kommer att genomföras 

under 2019. Hittills har vi genomfört koppar- och 

zinkanalyser både i Björlanda Kile och i Fiskebäcks 

småbåtshamn. Mätningarna utfördes i februari då 

bägge hamnarna i stort sett var tomma, utan trafik med 

fritidsbåtar. Värdena anger biotillgänglighet, dvs de 

koppar- respektive zinkföreningar som på olika sätt 

kan påverka flora och fauna i vattnet.

 I Björlanda Kile blev värdena på koppar och zink 

ungefär en tiondel av ”sommarvärden”, medan värdena 

i Fiskebäck var ungefär som tidigare mätningar. 

Skillnaden beror på att Fiskebäck har en daglig trafik 

av transportfärjor, fiskebåtar och andra yrkesfartyg i 

farleden in till Fiskehamnen Krabbeskär. Dessutom 

pågick byte av bryggsystem i småbåtshamnen, där 

man drog upp mängder av stolpar, rev fasta bryggor 

och lade ut nya pontonbryggor. Entreprenören tog 

grumlingsprover var fjärde timma, men gjorde inga 

kemiska analyser. Märkligt kan man tycka.

Mätningar av  
uppvirvlat bottensediment
Vi tog ”uppvirvlingsprover” på två ställen i Fiskebäcks 

en solig dag i början av april, i en i stort sett tom 

småbåtshamn. Uppgrumling skapades med en 

33 fots fiskebåt (motor 375 hk, 30 tums 4-bladig 

propeller sittande på ca 1,2 meters djup). Prover med 

uppgrumlat vatten togs på ca 2 meters djup, dels nära 

inloppet till småbåtshamnen, dels vid fiskebåtens 

kajplats. Proverna togs när inga båtar körts i närheten 

och efter att vår fiskebåt kört fram och tillbaka över 

första referensstället. Kraftig uppgrumling kunde 

noteras. Förtöjd vid kajplatsen kördes fiskebåtens 

propeller fram och back 4 gånger med kraftigt 

gaspådrag. Mycket kraftig uppgrumling kunde noteras.

 Analyserna från ”fiskebåtsproven” vid inloppet gav 

knappt analyserbara mängder av koppar och zink. Vid 

kajplatsprovet analyserades även TBT. Värdet låg strax 

under gällande miljökvalitets norm. Kajplatsen ligger 

mycket nära där Länsstyrelsen tidigare genomfört 

analyser av bottensedimenten, som då visade på 

mycket höga TBT-värden uttryckt i mikrogram per 

kilo torkat sediment. Att översätta dessa värden till 

mikrogram per liter vattnet är inte möjligt.

 Våra analysvärden av det grumliga vattnet anges 

här som totalhalter i mikrogram per liter respektive 

nanogram per liter.
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Fiskebåten som 
hjälpte oss att grumla 
hamnens vatten med 
bottensediment.

Diskussion
Februarivärdena från Fiskebäck är likvärdiga med 

de värden som erhölls september 2017, medan 

kopparvärdena i Björlanda var 10 gånger lägre. 

Zinkvärdena blev ungefär lika som september 2017. 

Förklaringen är sannolikt att Fiskebäck har daglig 

yrkestrafik året runt. Detta saknas i Björlanda Kile 

Fiskebäcks två 
hamnar och 
provtagnings
platserna.
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Uppvirvlingsprover i april 2019
[mikrogram per liter]
Fiskebäck 1 koppar < 0,01 zink 0,014 
Fiskebäck 2 koppar < 0,01 zink 0,012 
Fiskebäck 3 koppar < 0,01 zink 0,016 
Fiskebäck 4 TBT 1,22  [nanogram per liter]

samt att läckage från dagvatten är försumbart när 

”båtskrapning och biltrafik” är liten i februari.

Nu kan man undra vad ett enstaka uppvirvlings-

prov kan ge? Är den använda båten lämplig? 

Någon propellermuddring blev det inte, men 

uppgrumlingen var stor. Är det möjligen så att farlig 

propelleruppvirvling är mest en skröna? Provet visar 

att vi inte kunde få upp särskilt mycket tungmetaller 

från sedimenten med denna metod. Både koppar- 

och zinkföreningar är små men tunga och sjunker 

troligen ganska snabbt ner i sedimenten, medan TBT-

molekylen är både större och lättare och finns sannolikt 

högre upp i sedimenten.

 Inga prover överskred gränsvärdena 2,6 för koppar, 

3,4 för zink och 1,5 för TBT.
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Mätning nära nymålad båt
Min egen båt (36 fots segelbåt), sjösattes i april 

2019 och försågs med fyra sonder monterade i 

innebandybollar intill skrovet ca 60 cm under 

vattenlinjen. Båten har målats enligt ”måla-mindre-

principen”, dvs ett tunt lager med bottenfärg (Hempel 

Mille Extra innehållande ca 35% koppar) utspädd med 

30% lösningsmedel. Avståndet mellan mätsonden och 

den nymålade båtbottnen var ca 3 cm och mätperioden 

var 2 veckor i Fiskebäcks småbåtshamn. 

 Vi tror att denna metod – att mäta bioaktivitet så 

nära skrovet – inte har används tidigare. De erhållna 

värdena på vår nya skrovmätning gav mycket låga 

BLM-värden, jämfört med de tidigare mätningar 

som genomförts i samma hamn. Läckagetester, med 

analyser av grundämnet koppar, som då utfördes 

tillsammans med Jotun och Chalmers gav tämligen 

konstanta värden. De testerna visade egentligen bara 

vilket kopparläckage som krävs för att undvika påväxt 

av havstulpaner.

 Det har från färgleverantörernas sida påståtts 

att under de första veckorna efter sjösättning är 

läckaget högt. Våra mätningar säger – antingen att 

läckaget istället är mycket lågt – eller att ”bandyboll-

metodiken” inte kan användas på det sätt som vi 

trodde. Men det är tydligt att vattnet nära båten efter 

två veckor har lägre värden än kraven som ställs av 

Naturvårdsverket (gränsvärden för koppar är 2,6 och 

för zink 3,4 mikrogram/liter).

 Våra mätningar av hamnens vatten i februari 

2019, då Fiskebäck dessutom i stort sett var tom på 

fritidsbåtar, gav ca 4 gånger högre värden än vårens 

mätning intill båtskrovet. Om det beror på lokala 

variationer eller att nymålad bottenfärg läcker betydligt 

mindre än vad som påståtts får vi låta vara osagt.  

Fler mätningar och mer analys av situationen krävs.

Fyra DTGsonder monterades i varsin innebandyboll 
på fyra ställen intill den nymålade biocidfärgen.

Resultat under två veckors mätning  
ca 3 cm från nymålat båtskrov. 
Beräknade BLM-värden, dvs den biotillgängliga  
delen av koppar och zink, uttryckt i mikrogram per  
liter havsvatten.

Placering SB för SB akter BB för BB akter
Koppar 1,12 0,401 0,469 0,122
Zink 2,84  0,938 1,68 0,513

Vid pennan

Lennart Falck

Västkustkretsens miljökommitté


