Idrottsförvaltningen

Bilaga 1
Dnr 3.4/2022/1702
Sida 1 (8)

Beskrivning av båtbottentvättarna
Båtbottentvätten vid Stora Hunduddens Varvsförening.
Platsinformation:
Båtbottentvätten vid Hundudden ägs av Stora Hunduddens
Varvsförening och är anlagd i Saltsjön vid föreningens kaj på
Djurgården.

Platsinformation, Båtbottentvätten vid Hundudden.
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•

Båtbottentvättens lokalisering vid Stora Hunduddens
Varvsförenings kaj innebär att tvätten är lättillgänglig för
båttrafiken som passerar Saltsjön in mot Mälaren.
Stora Hunduddens Varvsförening äger även en
latrintömningsstation placerad intill båtbottentvätten som kan
nyttjas av båtägarna i samband med tvätten.
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•

•

I samma område finns ytterligare två båtklubbar, Vikingarnas
Segel Sällskap och Djurgårdsbrunnsvikens
Motorbåtsklubb, DMK. Med totalt 500 fritidsbåtar utgör
området därmed ett av de områdena som är mest täta på
fritidsbåtar.
Den närmaste båtbottentvätten ligger i Fisksätra i Nacka och har
varit ur drift på grund av renoveringsbehov sedan 2019.

Tekniska förutsättningar:
• En båtbottentvätt kräver att vattendjupet ska vara minst 3.0
meter för att kunna tvätta alla typer av fritidsbåtar oavsett bredd
och djupled. Vattendjupet där Hunduddens båtbottentvätt är
anlagd är lägre och endast båtar med maximalt 1,9 meter i
djupled kan nyttja tvätten. Av de 8 000 fritidsbåtar som är
registrerade i Stockholms stad har mer än 90 procent mindre än
1,9 meter i djupled och kan därmed nyttja Hunduddens
båtbottentvätt.
• Sträckan vid proton/kaj ska vara minst 15 meter vilket idag
uppfylls vid platsen där båtbottentvätten är anlagd.
• Båtbottentvätten är placerad inne i hamnen vilket medför att
kraven på låg/begränsad hastighet till 4 knop samt låga vågor
och strömning runtom anläggningen uppfylls.
• Åtkomst till elnätet och vatten vid båtbottentvätten är redan
etablerad.
Bilden visar: anläggningsplats för båtbottentvätten vid Stora
Hunduddens Varvsförenings hamn.
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Båtbottentvätten
• Båtbottentvätten är tillverkad av Boatwasher Sweden AB och
har varit i drift i 4 år. Modellen, Swede 600, är en av de största
på marknaden och klarar av att tvätta fritidsbåtar av alla längder
och upp till 6 meters bredd. Boatwasher Sweden AB gick i
konkurs 2021 men reservdelar finns idag fortfarande tillgängliga
på marknaden.
• Maskinen är i behov av underhåll där motorerna samt borstar
behöver bytas ut.
Bilden visar: Stora Hunduddens båtbottentvätt, Boatwasher modell
Swede 600.
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Drift av båtbottentvätten
Tvättsäsong och tvätttider:

•
•
•

Båtbottentvätten kommer att hålla öppet från början på maj till
slutet på oktober.
Båtägarna kommer att kunna boka tid och betala för tvätten via
nätet. Båtägarna kommer även ha tillgång till drop-in tider.
Det finns en hemsida ”http//:boatcleaner.se” med information
om tvätten. Boknings- och betalningsalternativ finns tillgängliga
på nätet.

Driftpersonal:

•

•

Stora Hunuddens Varvsförening har tecknat ett avtal för driften
av båtbottentvätten med ett privat företag, Sandcastle Group
AB.
Företaget ansvarar för marknadsföring och driftpersonal samt
för boknings- och betalningssystem för tvätten.

Abetsmiljö:

Toalett, vilorum samt kök och matplats finns tillgängligt för
driftpersonalen i anslutning till båtbottentvättstationen.
Miljö:

•
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Bassängen under båtbottentvätten slamsugs varje år vid
säsongslut i oktober.
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Slam innehållande miljögifter förvaras i separata tankar vid
föreningens miljöstation. Tankarna körs sedan vidare för
destruktion när det blir fullt i tankarna.

Tankar med slam från bassängen under båtbottentvätten.
Båtbottentvätten vid Ulvsundavikens Varvsförening
Platsinformation:
Båtbottentvätten i Ulvsunda ägs av Ulvsundvikens Varvsförening
och finns i Mälaren vid föreningens kaj.

Platsinformation, Ulvsunda Båtbottentvätt.
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Båtbottentvättens lokalisering vid Hunduddens Varvsförenings
kaj gör att tvätten blir lätttillgänglig för båttrafiken i Mälaren
som passerar Ulvsundasjön.
Inom 200 meters avstånd finns en latrintömningsstation som kan
nyttjas av båtägarna.
I samma område finns ytterligare båtklubbar, Ulvsunda
Båtsällskap, Motorbåtsklubben Tre Kronor och Rörstrands
Båtklubb. Stockholms Segelsällskap och Sundbybergs Båtklubb
med över 400 båtägare ligger inom 5 minuters båttur från
båtvätten. Med totalt över 1500 fritidsbåtar utgör de det område
som är mest tätt på fritidsbåtar i Stockholm.

Tekniska förutsättningar:
• En båtbottentvätt kräver att vattendjupet ska vara mer än 3
meter för att kunna tvätta alla typer av fritidsbåtar oavsett bredd
och djup. Vattendjupet där båtbottentvätten i Ulvsunda är
anlagd är mer än 3,5 meter vilket innebär att alla fritidsbåtar kan
nyttja tvätten. Sträckan vid ponton/kaj ska vara minst 15 meter
vilket uppfylls idag vid platsen där båtbottentvätten är anlagd.
• Båtbottentvätten är placerad bredvid Västerbron vilket medför
att kraven på låg/begränsad hastighet till 4 knop samt låga vågor
och strömning runtom anläggningen uppfylls.
• Åtkomst till elnätet och vatten vid båtbottentvätten är redan
etablerad.

Anläggningsplats för båtbottentvätten vid Ulvsundavikens
Varvsförenings hamn.
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Båtbottentvätt
• Båtbottentvätten är tillverkad av Rentunder Sweden AB och har
varit i drift en halv säsong under 2021. Modellen, BIGWASH
14 WIDE är en av de största på marknaden och klarar av att
tvätta fritidsbåtar av alla längder och upp till 6 meters bredd.
• Maskinen är inte i behov av underhåll. Motorerna samt borstar
anses idag vara i bra skick.

Bilden visar tvättens borstar.
Driften av båtbottentvätten:
Tvättsäsong och tvätttider:

•
•
•
•

•

Båtbottentvätten kommer att hålla öppet från vecka 22 ända
fram till slutet på oktober.
Båttvättens öppettider planeras att vara tre vardagar samt helger
från klockan 16 till 20.
Öppettiderna kommer att förlängas om efterfrågan för tvätten
ökar.
Båtägarna kommer att kunna boka tid och betala för tvätten via
hemsidan ”bokamera.se”. Båtägarna kommer även att ha
möjlighet till drop-in tider.
Information om tvätten, boknings- och betalningsalternativ finns
tillgänglig på hemsidan ”uvf.one” samt på sociala medier
(Facebook och Instagram).

Driftpersonal:

•
•
•

Ulvsundavikens Varvsförening anlitar personal för driften av
båtbottentvätten.
Föreningen utbildar även båtägarna i föreningen till att själva
tvätta sina båtar.
Marknadsföringen av tvätten sker idag via sociala medier
(Facebook och Instagram).

Arbetsmiljö
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Toalett, vilorum samt kök och matplats finns tillgängligt för
driftpersonal i anslutning till båtbottentvättstationen.
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Miljö:

•
•
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Bassängen under båtbottentvätten slamsugs varannat säsongslut
i oktober eller oftare vid behov
Slam innehållande miljögifter förvaras i separata tankar vid
föreningens miljöstation. Tankarna körs sedan vidare för
destruktion.

