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Köpguide för motorbåtar

N

är du står i begrepp att köpa en ny motorbåt finns det mycket du kan göra för att ditt köp ska
bli bra för dig, plånboken och miljön. Ett grundligt förarbete bidrar till ett smidigt och genomtänkt båtliv.
Många av de båtar som trafikerar våra farvatten idag är gamla och har inte alls samma miljöprestanda som nya båtar. Men även nya båtar är ibland förbluffande ineffektiva sett till hur mycket
bränsle de drar. En liten modern motorbåt med en fyracylinders motor på 70 hästkrafter drar
ungefär fyra gånger mer bränsle än en modern bil per mil. Det betyder att 50 timmars båtåkande
innebär lika stor klimatbelastning som en Thailandsresa1. Detta är i sin tur ungefär lika mycket som
halva dina årliga utsläpp av växthusgaser2.
Men det går att göra smarta val som hjälper dig att maximera din naturupplevelse och som gör att
båtlivet inte alls blir lika belastande för miljön. Den här guiden hjälper dig att göra dessa val.

Båtens användningsområde
Det finns ingen båt som är bäst ur alla avseenden och för alla behov. Därför är det klokt
att först fundera på hur du tänker använda din båt. Ska du åka långt, kort, frakta mycket
eller bara puttra ensam fram på vattnet? Definiera ett normalfall och ett specialfall.
I den här guiden kommer du att få en del exempel på när det ena eller det andra valet är bra.
Men framförallt kan man säga att den båt man köper ska vara bra för det den ska användas mest
till.
Om du exempelvis väljer en stor båt för att vid enstaka tillfällen frakta byggmaterial, kommer den
inte att vara lika bra för att köra ett fåtal personer, vilket du kanske mestadels gör.
Om du dessutom vet att du ofta vill ha med dig barnvagn, hund och tält, välj då en båt som har gott
om förvaringsutrymmen för detta och dessutom är konstruerad för att glida lätt i vattnet med extra
vikt.
1 En asienresa bidrar till cirka 4 ton koldiosixutsläpp enligt utslappsratt.se.
2 Klimatpåverkande utsläpp per capita i Sverige är 7 ton per år enligt Naturvårdsverket.
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Skrovform
Utformningen av skrovet har stor betydelse
för hur bränsleeffektiv båten är. Varje skrov är
dimensionerat och designat för ett specifikt
fartområde och en lastvikt. Om man kör utanför
dessa ramar kommer man att få mycket hög
bränsleförbrukning och en stötig gång med
mycket vågsvall. Ett bra tecken är en båt som
går mjukt i vattnet i den hastighet man kör, med
minimal våggenerering. Då vet man att bränsleförbrukningen är som mest effektiv.
Det finns tre olika typskrov som är anpassade
för olika farter och lastvikter: planande, halvplanande och deplacementbåtar.
Planande båtar har normalt en ganska utpräglad planingströskel, då båten plogar sig genom
vattnet, det vill säga en fart man inte ska
köra i. Vissa nya konstruktioner har luftsmorda
skrov som kan minska planingströskeln till ett
minimum, på så vis glider båten lättare i vattnet
genom hela fartområdet. Om man kör en planande
båt just kring planingströskelfart så går det åt
onödigt mycket energi, och vågbildningen blir
dessutom stor.

Foto: Ted Mannerfelt

upp till sin optimerade fart, därefter är de inte
bra alls. Halvplanande skrov kan vara känsliga för
tung last.
Deplacementbåtar är icke-planande båtar,
exempelvis en snipa, som går mycket energisnålt
upp till sin skrovlängdsfart. Båtar med deplacementskrov kan hantera mycket extralast utan att
energianvändningen ökar.

Halvplanande båtar är långsammare än planande båtar, men kan vara mycket energieffektiva

Här visas schematiska profiler för olika typer av skrov vad avser fart och energiåtång
Energiåtgång

Planande

Halvplanande

Snipa
Hastighet
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Material och konstruktion

Glasfiberarmerad plast
Ett tåligt och lätt material som är enkelt att laga.
Dock är det i dagsläget inte återvinningsbart.
Plasten kan energiåtervinnas, alltså brännas,
och ge energi till exempelvis fjärrvärme. Men i
och med att den är armerad med glasfiber bildas
mycket aska vid förbränning, vilket gör detta
material olämpligt för energiåtervinning. Ännu
sämre är det om plasten är armerad med metall.
Det gör den näst intill omöjlig att återvinna
eftersom det är kostsamt och komplicerat att
separera metallfibern från plasten.
Glasfiberkonstruktioner gör att man kan bygga
båtar med låg vikt, vilket kommer att minska
utsläppen vid drift. Det kommer dock inte
att kompensera för de högre utsläpp eller brist
på återvinning som produktionen medför, givet
att du inte använder båten avsevärt mer än den
genomsnittlige båtägaren.

Vilka material man använt för att tillverka
båten har inte särskilt stor påverkan på driftekonomin. Däremot kommer det ha betydelse
för miljöpåverkan under tillverkning och återvinning. Generellt kan man säga att båtar som
innehåller så få olika material som möjligt är
de bästa. Färre och mer renodlade material underlättar produktion och avfallshantering av båten,
och är därför bättre ur ett resurs- och miljöperspektiv. De tre material som vanligtvis används är
aluminum, glasfiberarmerad plast och trä.
Aluminium
Ett tåligt, lätt och återvinningsbart skrov- och
däckmaterial. Vid nyutvinning av aluminium går
det åt mycket energi, men eftersom aluminium
är värdefullt finns det idag ett bra system för
åter-vinning av aluminium i samhället. Ett aluminiumskrov kan därför materialåtervinnas
när båten skrotas. Det går åt mer energi
att göra ett skrov av nyutvunnen aluminium
än ett glasfiberarmerat plastskrov. Om man
däremot använder återvunnen aluminium så
minskar energiåtgången avsevärt. När man
återvinner aluminium behövs bara cirka tio
procent av den energi som går åt för att nyutvinna
aluminium. Ett skrov av återvunnet aluminium
skulle därför vara miljömässigt väldigt bra.

Trä
Trä kan återvinnas antingen som energi eller
tillämpas som pappersmassa, flis med mera.
Miljöbelastningen vid träproduktion och avfallshantering är låg. Viktigt att tänka på är dock
att träet ska kunna ytbehandlats på ett miljöanpassat sätt, och att själva träet kommer
från ursprungsmärkt skog, exempelvis FSCmärkning.

Energiresurser för att framställa skrovmaterial (MJ)
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Aluminiumskrov,
återvunnet

Träskrov

Återvinning av material
Många material, såsom metaller och plaster,
som vi använder oss av idag kan återvinnas och
användas i nya produkter. Ju mer återvunnet
material som båten är gjord av desto bättre. Det
är också bra om båten är byggd så att service och
byte av delar är enkelt. En båt som är lätt att serva
kommer också göra dig nöjd längre.
Någon gång kommer båten att ha gjort sitt.
Båtbranschen har inte kommit lika långt som
många andra branscher med ett lagstadgat
producentansvar. Producentansvaret innebär
att tillverkarna tar tillbaka båten när du
vill göra dig av med den för att sedan återvinna
material eller delar, naturligtvis mot att de tar ett
högre pris vid försäljning. Båtar har idag lång livslängd, vilket gör det troligt att något sådant har
införts när du väl skrotar den.
Det är svårt att idag sia om hur ett producentansvar kommer att finansieras. Därför är det
smartast att vara på den säkra sidan och köpa en
båt som har ett högt återvinningsvärde. Högt
återvinningsvärde har båten om den är lätt att
plocka isär, innehåller material som kan återvinnas eller säljas på marknaden samt om den
inte behöver brännas eller deponeras.

Motortyp och storlek
Om man kör båten i den fart som skrovet och
motorn är avsedda för, får man den bästa bränsleeffektiviteten. Det gör att man måste anpassa
styrkan hos motorn till att passa båten. En liten
motor är snål i sig, men om du sätter den på
fel båt kan det betyda att du inte kommer
över planingströskeln när du får extra last, eller
att motorn går på ett ofördelaktigt varvtal.
Om du istället garderar dig och sätter en
stor motor på en liten båt kommer den att bli
onödigt tung och gå sämre i vattnet, samtidigt
som den höga vikten och effekten gör
att den drar mer bränsle.

Direktinsprutade tvåtaktsmotorer
För att klara allt högre krav på bättre bränsleekonomi och lägre miljöpåverkan har vissa större
tvåtaktsmotorer byggts med direktinsprutning.
Det förbättrar miljöprestandan, men även dessa
motorer smörjs med tvåtaktsolja som endast delvis
förbränns i motorn. Att köra med en biologiskt
lätt nedbrytbar tvåtaktsolja och alkylatbensin
är alltså lika självklart för de här motorerna som
för de utan direktinsprutning.
Fyrtakts utombordsmotorer
Den här en motortypen har blivit allt vanligare
och går i regel att köra på vanlig blyfri 95 oktanig
bensin. Fördelarna är att den har en lägre
bränsleförbrukning, renare avgaser samt en lägre
bullernivå jämfört med äldre tvåtaktsmotorer.
Smörjning sker genom ett cirkulationssystem
liknande det för inombordsmotorer, vilket gör
att läckaget av olja blir mindre.
Nackdelen är att motorn är tyngre än

Tvåtakts bensinmotorer
Äldre tvåtaktsmotorer är lätta och enkelt konstruerade, men förbränner endast 70–80 procent
av bränslet. Resten släpps ut mer eller mindre
oförbränt och hamnar antingen i vattnet eller i
luften. I dessa motorer bör man därför använda
alkylatbensin.
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tvåtaktaren vilket gör att den passar sämre
till mindre båtar.

svenska elektriciteten har låg klimatpåverkan
jämfört med bensin och diesel.
Elmotorn är bra om du kör kortare sträckor
och har tillgång till eluttag för att ladda batteriet.
På grund av höga batteripriser, låg energidensitet
och hög vikt så begränsas elbåtens räckvidd. Körtiden är direkt beroende av båtens skrovform och
vikt.
En deplacementbåt som är sju meter lång och
väger 1,5 ton kan köra i cirka sex knop under en
timme med 100 kilo moderna batterier. Elmotorn
har också den fördelen att den är tyst, något som
många upplever höjer naturupplevelsen.

Fyrtakts inombordsmotorer
En del motorer av den här typen är konverterade
bilmotorer. Motorn arbetar dock med högre
belastning i båten vilket gör att det i vissa fall krävs
högre oktantal. En del äldre motorer har mjuka
ventilsäten som kräver smörjning. Tidigare fick
man denna smörjning från blyet i bensinen men
nu måste man köpa ett blyersättningsmedel på
bensinstationen och tillsätta till bensinen. Det gör
denna motor till ett miljömässigt dåliga alternativ.
Vissa nya motorer har katalysator, vilket är bra.

Hybrid
En hybrid är en lösning som kombinerar två
olika motorer med olika egenskaper och passar
därför den båtägare eller yrkesförare som kör
många och korta sträckor, men ibland behöver
köra längre sträckor. Med en hybriddrivlina får
man ta del av elmotorns fördelar samtidigt som
båtens räckvidd garanteras av förbränningsmotorn.
Eftersom det krävs mycket material och elektronik för att tillverka både förbränningsmotor,
elmotor samt batteri är det viktigt att bara välja en
sådan lösning om man ska köra mer än 40 timmar
per säsong. En elmotor och ett batteri gör dessutom båten mycket tyngre, vilket innebär extra
vikt, och ökad bränsleförbrukning.

Dieselmotorer
Verkningsgraden i en dieselmotor är omkring 30
procent bättre än en bensinmotor, men den är
mycket tyngre, vilket bidrar till båtens vikt och
bränsleförbrukning. Det gör att dieselmotorerna
bättre kommer till sin rätt i större båtar eller de
som är byggda för att frakta tung last i lägre fart.
Elmotorer
En helt annan typ av motor är elmotorerna, som
numera finns som både små utombordare och
som inombordare. Elmotorn har en mycket hög
verkningsgrad men begränsas av vikten och energidensiteten på dagens batterier. Att använda
en elmotor är bra ur miljösynpunkt eftersom den

Klimatpåverkan för att tillverka materialet i olika bensindrivna motorlösningar
(Kg CO2-ekvivalenter)

1500
32 hk +
elmotor
och batteri

1200
900

70 hk
Elmotor
och batteri

600
25 hk

300
0

7

Klimatpåverkan per säsong, 15 och 50 timmar driftstid. (Kg CO2-ekvivalenter)
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Val av bränsle
Under en båts livscykel står bränsleförbrukningen för det absolut största bidraget till klimatpåverkan, förutsatt att du faktiskt använder
båten. Därför är det av stor vikt vilket bränsle du
använder i din förbränningsmotor.

30 hk 50%
bensin
3
och el 30%

El 4100%

tanken under vintern utan att degradera, till skillnad från vanlig bensin, vilket minskar spill och
bränslekostnader.

Bensin
Bensin kan innehålla upp till fem volymprocent
etanol, men miljömässigt är ”vanlig” bensin fortfarande inte något bra val. Förutom utsläppen av
fossilt koldioxid kommer 25 procent av bränslet
att släppas ut i vattnet oförbränt om du använder
en tvåtaktsmotor. Bensin i havet är inte bra.
Tester har visat att redan vid låga halter av
kylvatten från motorn i havsvatten, fick
negativa effekter på mer än hälften av mikroorganismerna i vattnet.

Etanol E85
Etanol E85 består av cirka 85 procent etanol
och 15 procent bensin och innehåller på så sätt
mindre andel fossil råvara än standardbensin
och alkylatbensin. Det finns idag inga båtmotorer
godkända för Etanol E85, även om det är fullt
möjligt för den händige att konvertera sin
motor till etanoldrift. Detta kan dock påverka
livslängden på motorn.
I jämförelse med standardbensin är etanolen
avsevärt mindre giftig för kräftdjur, bakterier
och alger när motorn är i drift, men vid tomgångskörning visade det sig att alger påverkades i större
utsträckning än de gjorde av standardbensin.

Alkylatbensin
Alkylatbensin är en renare form av bensin, som
framställs av fossil råvara. Den innehåller i stort
sett inga av de skadligaste kolvätena vilket gör
att påverkan, vid utsläpp i havet, minskar betydligt.
I tester utförda på små kräftdjur har man kunnat se mellan två till tio gånger lägre toxicitet än
med standardbensin. En annan positiv egenskap
som alkylatbensin har, är att den kan förvaras i

Dieselbränsle
Sedan början av 90-talet finns i Sverige diesel
miljöklass 1. Det som ingår i miljöklassningen
är att den är svavelfri och har ett lågt innehåll
av aromatiska kolvärden. Den är fortfarande
framställd av fossil råvara. Från den 1 augusti
2006 blev det möjligt att blanda i upp till
fem procent förnybar FAME (se nästa sida)
i diesel miljöklass 1. Kylvatten från drift med
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både MK 1 diesel och RME hade skadliga effekter
på utvecklingen av fiskembryon och yngel vid tre
procent kylvatten från motorn i havsvatten.

därför blir det bättre för den lokala miljön.

Båtbottenfärger
Mycket av diskussionen kring båtliv och miljö
har de senaste åren handlat om båtbottenfärger.
Det har lagts ner mycket arbete på att forska fram
nya färger och medel som är mindre skadliga
för miljön. Det bästa är dock om man kan undvika användandet av båtbottenfärger helt och
hållet, eftersom det i samtliga fall innebär att man
tillför kemikalier där de flesta av dem är giftiga
på något sätt för organismer i hav och sjö. Det
är dessutom kostsamt att applicera dessa färger, och påväxt kommer att ske på skrovet trots
behandling.
Istället för att använda båtbottenfärger är det
bättre att mekaniskt rengöra båten från påväxt
i en högtryckstvätt och skrubba den vid behov,
precis som man gör med sin bil. Många båthamnar
erbjuder idag båtbottentvätt. De delar av säsongen då påväxten är extra kraftig, vanligen i början
av augusti, kan man ta upp båten på land. På internet erbjuds även havstulpanvarnare som skickar
ett sms då påväxt börjat rapporteras. Med båtbottentvätt och upptag på land vid behov kan du
undvika problemet med påväxt i princip helt.
Om inte botten görs ren så kommer påväxten
efter ett tag att ha stor inverkan på båtens bränsleekonomi eftersom friktionen mellan skrov och
vatten ökar.

Biodiesel
FAME är förkortningen för fettsyrametylester
som kan baseras på olika oljeväxter. Den vanligaste råvaran i Sverige är rapsolja som förestras
till rapsmetylester, RME. Användning av FAME
istället för traditionell diesel ger lägre utsläpp
av partiklar och kraftigt minskade emissioner av
fossil koldioxid. Hur mycket lägre beror på vilken
råvara som används. Dock kan inte FAME lämnas
i tanken över vintern på grund av risk för tillväxt av bakterier. Egentligen lever organismerna
i vatten, som också finns i tanken, men de använder
den lätt nedbrytbara dieseln som föda för tillväxt.
Här har alltså de goda miljöegenskaperna en
oönskad effekt.
Smörjolja
I de avgaser som kommer ut från tvåtaktsmotorn utgör tvåtaktsoljan en betydande del. Ett
skäl är att oljan inte förbränns i samma grad som
bränslet. Det är alltså viktigt att man till tvåtaktsutombordare använder biologiskt lätt nedbrytbara tvåtaktsoljor, oavsett om man blandar själv
eller om motorn gör det. Fyrtaktsmotorer har
ett slutet smörjsystem vilket innebär att oljan
inte följer med avgaserna ut i luft och vatten,

Vilken båt är då mest miljövänlig?
Slutsatsen blir att beroende på hur du använder din båt finns det olika typer
som är den miljömässigt bästa båten.
• Om du kör många och korta sträckor med mycket last och många gångtimmar
per år så kan en båt med deplacementsskrov och elmotor vara ett mycket bra alternativ.
• Om du kör långa sträckor men inte så ofta, då passar en båt med planande skrov och
en effektiv förbränningsmotor med miljöbränsle bäst.
• Om du är ute efter en dagtursbåt där du blandar korta och långa sträckor med relativt
många gångtimmar per år, kan en båt med hybriddrivlina vara ett bra alternativ.
• Om du är ute efter en liten öppen båt för kortare körsträckor så är återvunnen
aluminium alternativt trä i skrovet bäst. Till den en bränslesnål förbränningsmotor
som går på miljöbränsle.
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Varför denna guide?
Sverige är ett av de länder i världen med flest fritidsbåtar – var sjunde person har en båt. Långa kuster,
tusentals öar och ett stort antal insjöar ligger till grund för ett relativt enkelt båtliv med många nyanser. Traditionellt har svenskarna till stor del använt sina båtar under industrisemestern då väderförhållandena, för det mesta, varit bra. Miljömedvetandet har blivit högre med åren, både bland båtägare
och tillverkare. Och det är just bland tillverkarna som frågan tagit fart. Hur gör man en båttyp som är
miljömässigt bra och samtidigt prisvärd?
När IVL Svenska Miljöinstitutet fick frågan om att utföra detta projekt så fanns det ingen tvekan. För
oss är det här en viktig fråga. Vi insåg snabbt att det inte räcker med att bara göra en båt bränsleeffektiv,
utan man måste se till hela livscykeln. Projektet ledde till denna guide, som på ett enkelt sätt guidar
båtköparen till rätt val. Vad nästa steg blir återstår att se. Tillverkning av en miljöanpassad båt står så
klart högt upp på listan.

IVL Svenska Miljöinstitutet är Sveriges ledande institut för tillämpad miljöforskning. Vi är Sveriges äldsta miljöforskningsinstitut med både unik och bred kompetens. Vi bedriver både forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.
Verksamheten inbegriper bland annat klimatfrågor, miljöteknik, innemiljö, avfallshantering, arbetsmiljö, miljömätningar och
miljökvalitetsbedömningar.
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