
MILJø

((Sail-in-wash))
fo r båte r

Å kjøre inn bilen i en automatisk vaskemaskin, slike vi gjerne finner
ved bensinstasjoner, har vært en enkel og utbredt måte å få rengjort
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et finnes båtvaskeanlegg i
dag, der båten kan kjøres inn
i et slags kammer, og hvor
vask av båtens skrog foregår
mens båten flyter i vannet.
Problemet er imidlertid
at partikler fra garnmelt

bunnstoff, som mikroplast og miljøgifter,
havner rett i sjøen, og dermed utgjør en
stor miljøforurensning.

Marine Pro har i en toårsperiode
jobbet med et prosjekt for å konstruere et
moderne båtvaskeanlegg som kan møte
fremtidens strenge milj økrav. Hensikten
er at båter mellom 25 og 60 fot skal vaskes

uten lekkasje av forurenset vaskevann
til sjø, samt at det skitne og foruren-
sede vaskevannet sendes til rensing i et
eget prosessanlegg på land, i henhold til

myndighetenes krav.
Dette moderne skrogvaskeanlegget vil

dessuten ha den synergieffekten at båtei-
erne i prinsippet kan unngå helt å benytte
bunnstoffprodukter med biocider, som
inneholder mikroplast og miljøgifter.

REDUSERE ELLER
FJERNE BUNNSTOFF FOR
95 PROSENT AV EÅTTNT
Miljødirektoratets rapport utarbeidet
av COWI i 2028, viser til at et skrogvas-
keanlegg kan bidra til å redusere eller
f erne behovet helt for bunnstoff for
opp mot 95 prosent av alle fritidsbåter.
Miljødirektoratet vil trolig i løpet av
2o2o/2o2I utarbeide ny forskrift som vil
stille krav til bl.a. oppsamling og rensing

av forurenset spylevann fra fritidsbåter.
Grtinder og prosjektleder i Marine

Pro, Trond Stenslet, er meget optimistisk
på vegne av teknologiutviklingen og test-
kjøringen for sesongen 2O2O.

- Det er lagt stor vekt på å tette
hullene fra første generasjons-anleggene,
og å legge til rette for at båteiere over hele
landet så snart som mulig kan velge et mer
milj øvennlig alternativ. Forretningsidåen
er å tilby bærekraftige, ikke-foruren-
sende skrogvaskesystemer for fritidsbåter
og profesjonelle båter opp til 60 fot, til
marinaer og båtforeninger, sier Stenslet.

Prosjektet har kommet lenger enn
planleggingsstadiet. Hittil har man produ-
sert flytebryggene, som er selve ramme-
verket til skrogvaskeanlegget, og de er

plassert i sjøen. Børsteriggen som utgjør
det lineære tekniske systemet er montert,
og børstehusteknologien er fullskalatestet
innendørs med gode resultater. Det er
planlagt teknologi- og vannrensingstester
med båter i skrogvaskeanlegget gjennom
båtsesongen 2O2O.

- FøRER TIL MINDRE
VEDLIKEH OLDSKOSTNADER
FOR BÅTEIERE
Trond Stenslet opplyser at dersom testene
gjennom 202O-sesongen blir vellykket, er
det planer om å produsere fem kommersi-
elle anlegg for 2O2l-sesongen.

- Vi merker stor interesse blant
båtfolket, og at folk stØtter prosjektet.
Våre løsninger skal være miljøvennlige,
bærekraftige, med fullt fokus på resirku-

lering og gjenvinning. For båteierne kan
dessuten de fremtidige 1øsningene føre
til mindre kostnader for vedlikehold, sier
Stenslet.

Antallet fritidsbåter øker både i
størrelse og antall, særlig i områder der
konsentrasjonen av båter frafør er høy.

- Det er viktig å hindre og bekjempe at
skrogene på fartøyene blir begrodd. Den
mest åpenbare fordelen for båteierne er
at de med det nye anlegget slipper både
vårpussen og kjøp av nytt bunnstoff. Båten
oppnår dessuten maksimal båtfart, og
dertil redusert drivstoff-forbruk. og ikke
minst holdes mil.jøet og havet fritt for
utslipp av mikroplast og miljøgifter, sier
grr-inder Trond Stenslet. 
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"Vi merker sto r interess e blsnt og at f olk støtter pros1ektet,,båtf olket,

TRO N D STENSLET, Marine Pro.


