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Fler miljövänliga alternativ
till giftiga båtbottenfärger

Körtkort för vattenskoter
kan snart bli verklighet

Så stöldsäkrar
du båten
Båtbranschen spås
strålande tider

Dyviks Marina först med
att sälja fossilfria diseln HVO100
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Här kan du tanka
HVO från pump
I Stockholms skärgård finns än så
länge bara en mack
där du kan tanka
båten med den
fossilfria dieseln
HVO100 – Dyvik
Marina i Furusundsleden.
– Vi är de enda
som har det på sjömacken. Jag önskar
att det var flera, säger
vd Patric Borén.
Patric Borén tillträdde som
vd för Dyvik Marina, som
ligger på fastlandssidan
mellan Ljusterö färjeläge
och Skärgårdsstad, förra
våren. Dyvik har ett väldigt
tydligt miljöfokus och därför var det naturligt att ta
möjligheten att installera det
förnybaradieselbränsletHVO100.
Dyvik har bara en dieseltank så beslutet innebar
att den vanliga dieseln försvann från macken. Försäljningen har fortsatt som
tidigare, med varken mer
eller mindre volymer. HVO
kostar mellan en och två
kronor mer per liter än
vanlig diesel.
– Vi gick all in och det har
fungerat riktigt bra. Hållbart båtliv, det tror vi på.
Men det var inte helt
självklart att hitta en leverantör som kunde leverera.
– Det fanns ingen större
efterfrågan på HVO100 så
vi hittade ett samarbete
med Energifabriken som
även levererar till mindre
kunder. De ville nå ut till
båtfolket också, vi hade
samma synsätt.
Den första leveransen av
HVO100 skedde i maj 2020
och krävde inga anpassningar från mackens sida, eftersom den är blandbar med
vanlig diesel. De tömde den
befintliga tanken så tomt
det gick och fyllde istället
på med HVO100.
Att den är blandbar gör
också att det inte krävs
några anpassningar för båtägare heller. Volvo Penta har
godkänt HVO100 men en
del tillverkare, exempelvis
japanska, har det inte.
– Utmaningen är att få
folk att förstå det här. Båt-

folk kan vara ganska konservativa. Många har Volvomotorer, och när Volvo Penta
har godkänt det så kan man
tycka att det är säkert. Vi
har inte fått ett enda rapporterat problem under hela
sommaren, menar Patric
Borén.
De stora fördelarna är att
HVO100 minskar utsläppen
kraftigt – sammantaget upp
till 90 procent av koldioxid
och andra skadliga ämnen.
Den är inte giftig för vattenlevande organismer och inget
växer i den.
– HVO100 uppfyller mer
än väl den tekniska specen
på i princip alla områden,
kan dessutom lagras i flera
år utan att kvaliteten försämras och det finns inga
problem med tillväxt, där
kan den jämföras med
blankdiesel utan RME.
HVO innebär med andra
ord renare utsläpp och motor.
– Vill man minska båtlivets påverkan på miljön
är utsläppen viktiga att få
ner. Innan man har fler
elmotorer eller ännu bättre
rening är det snabbaste
steget att byta bränslet.
Varför är ni ensamma om
HVO100?
– Vi ligger ju på fastlandet,
men de sjömackar som är

är fyra-fem kronor dyrare
än bensin. Men vill man
ha det bästa och renaste
ska man köra på det. Vi kör
på det i alla våra hyrbåtar.
Bäst effekt av ett bränslebyte
från bensin till alkylat blir
det på äldre tvåtaktare men
den gör även nytta i moderna fyrtaktare – då båten går
bättre så den kommer längre
och du förbrukar mindre
bensin. Men alkylat har också fördelen att den klarar
att vinterförvaras och därför
märker Dyvik Marina att
många tankar det till hösten.
– Vi tycker att alkylatbensin borde vara en självklarhet för alla att ha i reservdunken.
Dyvik fortsätter att gå i
bräschen för ett hållbart båtliv och deltar i arbetet i
Sweboats miljögrupp där
de för hela branschens räkning arbetar med miljöfrågor för varv och marinor samt
branschen som helhet. Nytt
för i år är att marinan kommer att ha två laddplatser
för elbåtar och även erbjuda
LOD (Launch On Demand),
alltså förvaring av båten
på land under sommaren
och sjösättning när kunden
vill använda den.
– Enkelt och smidigt och
inte dyrare än en bryggplats
som det idag är stor brist

Utmaningen är att få folk
att förstå det här. Båtfolk
kan vara ganska konservativa.
ute i skärgården måste få
sin befintliga leverantör att
satsa på HVO100. Där är
kanske problemet just nu.
De stora leverantörerna
måste inse att det finns en
efterfrågan. Vi hoppas att
båtfolket kommer efterfråga
det så även de på öarna kan
införa det.
Dyvik Marina är också en
av få som har alkylatbensin
på pump.
– Det säljer inte lika bra
som vi vågat hoppas. Det
går nog lite hand i hand
med att de som har äldre
tvåtaktsmotorer, där alkylatbensin gör allra mest miljönytta, är priskänsligare. Den

på, säger Patric Borén.
Marinan gör även en satsning på nytt deliutbud i
sjöbutiken med bland annat
skaldjur, rökt fisk, ost, chark,
färskt bröd och grönsaker.
De har dessutom ett nytt
sommarcafé i varvsmiljö
vid namn Muddy Bay Coffee
Schack där kaffe från Rindö
kafferosteri serveras, och
ökar sin satsning på hyrbåtar
via hyrbat.se.
– Vi satsar på att göra
Dyvik ännu mer till en besöksdestination. Vi hoppas
att folk väljer att ta en omväg hit av flera skäl, säger
Patric Borén.
JOSEFINE SÄLSTRAND

Patric Boré
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én och Göran Gross

Dyvik Marina är den enda sjömacken i Stockholms skärgård som säljer HVO100 på pump.
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Muddy Bay Coffee Shack är en del i satsningen på att göra Dyvik till en besöksdestination i sig.
Alla hyrbåtar tankas med alkylatbensin. Nytt för i år är att marinan erbjuder två
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laddplatser för elbåtar.
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