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1 Bakgrund och uppdrag
Karlstads kommun arbetar med att ta fram ett planprogram för 13 bryggor i Klarälvens
västra gren genom Karlstad. Denna rapport syftar till att belysa frågor som rör flod-
hydraulik, sanddrift, farled och navigation, och hur de påverkas av de föreslagna
bryggorna.

2 Hydraulik i älven

2.1 Allmänt
Mycket förenklat kan man säga att i ett slingrande flodlopp pressas huvudströmmen utåt i
”ytterkurvorna” av centrifugalkraften. Om man betraktar det aktuella avsnittet av älven på
ett satellitfoto kan man anta att huvudströmmen skulle ta ungefär den bana som indikeras
i Figur 1.

Figur 1. Schematisk bild av huvudströmmen. (Bild: Google Earth)
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Detta är dock en förenklad och generaliserad bild. I verkligheten kan huvudströmmen ta
andra vägar, exempelvis om materialet på botten är mer lätteroderat på somliga avsnitt,
så att vattnet gräver en djupare strömfåra där. Det kan också finnas fasta bryggor, pirar
eller andra konstruktioner som styr ut strömmen från land på vissa ställen.

2.2 Sandtransport
I ett vattendrag där bottnen består av lösa sediment sker en materialtransport i större eller
mindre utsträckning. Vattenströmmen utövar en friktionskraft mot bottnen som drar med
sig material. Är bottenmaterialet finkornigt som lera eller silt kan det suspenderas och
”sväva” med i det strömmande vattnet. Större korn som sand eller grus däremot är tyngre
och ”hoppar” fram över bottnen. Ju starkare strömmen är desto större korn kan den
förflytta.

Bottenmaterialet i Klarälven genom Karlstad består huvudsakligen av sand.

Som sagts ovan pressas huvudströmmen utåt i ”ytterkurvorna” av centrifugalkraften. Där
blir strömmen som starkast och materialtransporten som störst. Stranden och bottnen kan
eroderas så att vattendjupet blir större. I ”innerkurvan” däremot blir vattenhastigheten
lägre och material som har transporterats av strömmen sedimenterar. Om botten-
materialets egenskaper är likartade över älvens bredd kommer djupet att bli störst där
strömmen är kraftigast, samtidigt som det grundar upp där strömmen är svagare. Dock
kan variationer i bottenmaterialets kornstorlek och packningsgrad ge lokala avvikelser
från detta generella mönster.

Det är dessa mekanismer som kan få floder i flacka, låglänta områden att meandra och
successivt bli allt slingrigare.

Om man betraktar en sjömätning av det aktuella avsnittet av älven kan man i stora drag
känna igen detta mönster, se Figur 2 på nästa sida. I figuren visar brun och orange färg
var vattendjupet är störst och mörkare blått var det är som grundast.

Den gula streckade linjen visar djupfårans och huvudströmmens väg. Den stämmer i
huvudsak med den teoretiska strömbanan i Figur 1.
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Figur 2. Sjömätning. (Bild: Planprogram)
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Det ställe där strömmens och djupfårans läge framför allt avviker från vad man teoretiskt
kunde förvänta sig är i kröken allra längst söderut i figuren. Där är det inte djupast i
”ytterkurvan” som man kunde tro, utan på motsatt sida.

En förklaring kan vara att bottenmaterialet är mer lätteroderat i ”innerkurvan”, så att djup-
fåran och därmed strömmen sökt sig dit. Historiska flygfoton visar att det i denna krök på
älven funnits en stor uppsamlingsanläggning för flottimmer, med dykdalber och ledverk
som styrde in timret i älvens västra del. Det är troligt att stillaliggande timmer bromsade
vattenströmmen på denna sida så att en sedimentering och uppgrundning skedde. Det är
också tänkbart att bottenmaterialet armerats av sjunktimmer och därför blivit svårare för
strömmen att erodera även sedan flottningen upphört. Möjligen har det funnits hinder
även i kröken längst upp mot norr, exempelvis sjunktimmer som gjort att det nu har
grundat upp och växer vass. Annars borde strömmen gått längre ut i ”ytterkurvan” idag.

Figur 3. Jämförelse mellan historiskt och aktuellt flygfoto. (Bilder: Eniro kartor)

Det är som nämnts ovan mest sannolikt att sandbankar avsätts i älvens ”innerkurvor” där
vattenhastigheten minskar och sedimentationen blir större. Bankar kan dock bildas även i
älvfårans mitt. Sandbankarna kan vara dynamiska och flytta sig då vattenflödet varierar.
Om sandbankarna får vattenströmmen att slingra sig fram mellan avsättningarna kan
bottnen få en levande dynamik, så att bottenmorfologin snabbt kan förändras på ett
ibland oförutsägbart sätt.

På nedströmssidan av öar och holmar uppstår ett strömlä där det oftast sker större
sedimentation. Bakom markanta uddar eller utstickande strukturer (exempelvis en
stenpir) kan det bildas en bakström, så kallad bakeda, där också transporterat material
sedimenterar.
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2.3 Is
På samma sätt som beskrivits för vattenströmmen ovan trycks is som transporteras med
älven ut i krökarna och pressas samman till högre vallar som kan bilda isproppar.
Drivande is fångas också upp och packas ihop på uppströmssidan av öar, uddar och
utstickande konstruktioner som bryggor, pirar och dykdalber.

2.4 Flöde och vattenstånd i älven
Ur rapporten Miljökonsekvensbeskrivning - Förstudie till muddringsplan för västra
älvfåran, Klarälven, Karlstads kommun, daterad 2012-02-06, hämtas följande beskrivning:

Klarälvens vattennivå är resultatet av samspelet mellan älvens aktuella vattenflöde,
dess möjlighet att transportera vattnet samt Vänerns vattennivå. Normala år kommer
det två vårfloder i Klarälven, dels "Värmlandsfloden" i april och dels "Fjällfloden" i maj.
Klarälvens vattennivå vid Sandgrund i Karlstad kan variera med över tre meter.
Nivåskillnaden mellan Klarälvens yta i Karlstad och Vänern kan också variera från
flera meter vid höga flöden till nästan noll vid låga flöden. För att ge en känsla för hur
mycket Klarälven ”lutar” i en högflödessituation kan nämnas att vid vårfloden 1995 var
nivåskillnaden mellan Klarälven i Skåre och Vänern 3,39 m.

Klarälven har en relativt låg regleringsgrad. Det enda betydande magasinet i
huvudfåran, Höljesdammen, kan bara magasinera ca 10 % av en normal
årsmedelvattenföring. Detta innebär att Klarälvens flöde bara till en begränsad del kan
styras med vattenreglering.

Flödet i Karlstad uppvisar stora variationer, med en medelvattenföring på 166 m3/s
och en medelhögvattenföring på 760 m3/s. Lägsta uppmätta flöde är 17 m3/s, och
högsta flöde var ca 1600 - 1700 m3/s under översvämningen år 1916. Karlstads
kommun har under åren 2008 och 2009 genomfört mätningar av flödesfördelningen
mellan olika älvgrenar i deltat. Resultatet har jämförts med mätningar från 1970-talet.
Medelvärdet av de genomförda mätningarna visar att ca 43 % av vattnet går i den
västra älvgrenen och ca 57 % av vattnet går i den östra älvgrenen. Mätningarna från
1970-talet visar på ca 41 % i västra och ca 59 % i östra. Datamaterialet har ännu inte
genomgått någon djupare analys men det tycks inte gå att påvisa några dramatiska
förändringar de senaste 30 åren. Skillnaden bedöms ligga inom felmarginalen för
mätningarna.
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2.5 Sjömätningar
En ekolodning utfördes i Klarälven år 2009:

2.6
Figur 4. Ekolodning 2009. (Bild: Karlstads kommun)
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En motsvarande ekolodning utfördes 10 år senare, 2019:

Figur 5. Ekolodning 2019. (Bild: Karlstads kommun)
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En jämförelse mellan dessa två mätningar visar i stora drag att djupfåran går på samma
ställe, men är mindre djup. De djupaste hålorna har fyllts igen, bottnen har ”slätats ut”.

Figur 6. Ekolodningar 2009 och 2019. (Bild: Karlstads kommun)
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3 Dimensionerande fartyg och båtar

3.1 Båtbussarna
Trafiken med de så kallade båtbussarna bedrivs av Karlstad Sjötrafik AB. Rederiet har
sex fartyg. Fyra av dem används som Karlstads båtbussar under sommarmånaderna,
de övriga går att boka för privata evenemang.

Figur 7. m/b Per Persa. (Bild: Karlstad Sjötrafik AB)

m/b Per Persa används som båtbuss. Fartyget, som tar 36 passagerare, är 11,8 meter
långt, 3 meter brett och har ett djupgående på 1,33 meter.

Figur 8. m/b Anna Lek. (Bild: Karlstad Sjötrafik AB)

m/b Anna Lek används som båtbuss. Hon tar 67 passagerare. Fartyget är 15,9 meter
långt, 3,3 meter brett och har ett djupgående på 1,30 meter.
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Figur 9. m/b Stina Stursk. (Bild: Karlstad Sjötrafik AB)

m/b Stina Stursk används som båtbuss. Hon tar 60 passagerare, är 15,9 meter lång,
3,2 meter bred och har ett djupgående på 1,0 meter.

Figur 10. m/s Storholmen. (Bild: Karlstad Sjötrafik AB)

m/s Storholmen används som båtbuss. Fartyget tar 96 passagerare, är 17,9 meter långt,
4 meter brett och har ett djupgående på 1,23 meter.
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Figur 11. m/s Hulda III. (Bild: Karlstad Sjötrafik AB)

m/s Hulda III är normalt charterfartyg, men kan även användas som båtbuss. Hon tar 60
passagerare, är 17,9 meter lång, 4,1 meter bred och har ett djupgående på 1,2 meter.

Figur 12. m/b Zarah Leander. (Bild: Karlstad Sjötrafik AB)

m/b Zarah Leander används normalt inte som båtbuss, men kan utnyttja bryggorna i
chartertrafik. Fartyget tar 60 passagerare. Hon är 15,2 meter lång, 3,75 meter bred och
har ett djupgående på 1,2 meter.
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De båda fartygen m/s Hulda III och m/b Zarah Leander har två propellrar, medan de
övriga har en propeller. Två propellrar gör fartygen mer lättmanövrerade och gör att de
inte behöver lika stort utrymme för att vända.

Fartygen har alltså ett djupgående på 1,0 – 1,33 meter. Vilket vattendjup de behöver
styrs i första hand av vattenståndsvariationerna i älven. Det finns också ett mått som
kallas UKC, Under Keel Clearance. Det är en säkerhetsmarginal som tar hänsyn till
faktorer som sjöhävning, slagsida, squat (en effekt som gör att fartyget sugs ner när det
passerar en markant grundtröskel) och andra rörelser hos fartyget. Man brukar ha högre
krav på UKC om bottnen består av berg eller stenar som kan skada skrov och propellrar,
än om bottnen är mjuk. Ett rimligt mått på UKC för båtbussarna är cirka 0,5 meter.

Utöver säkerhetsaspekten med UKC är det så att ett fartygs propeller har bättre
verkningsgrad om det finns ett visst mått av fritt vatten mellan båten och bottnen.

3.2 Fritidsbåtar

Det sägs i förutsättningarna för planprogrammet att de planerade bryggorna och små-
båtsplatserna bara är avsedda för mindre motorbåtar, medan segelbåtar och större
motorbåtar hänvisas till marinor längre nedströms. De båtar som är aktuella har ett
mycket begränsat djupgående.
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4 Farled
Det finns ingen utprickad eller exakt definierad farled i älven. Var båtar väljer att navigera
beror delvis på vilket vattenstånd som råder. Vid lågt vattenstånd är det säkrast att gå i
djuprännan.

Vid färd uppströms har man bäst styrförmåga i strömfåran där vattenhastigheten är störst,
men det är samtidigt långsammast att gå mot den kraftigaste strömmen. Det är också så
att en båts propeller får bäst verkningsgrad om det inte är alltför grunt, utan att det finns
visst avstånd mellan propellern och bottnen.

Vid färd nedströms måste båten hålla en högre hastighet än strömmen för att inte förlora
styrförmågan. Att då gå mitt i strömfåran är snabbt och bränsleeffektivt, men farten får
inte bli så hög att sjösäkerheten äventyras.

Båtar kan alltså navigera var som helst i älven så länge vattendjupet är tillräckligt, men
viktigast är att djuprännan är utan hinder och tillgänglig för navigation.

Om det är strömt längs med en brygga sker tilläggning med stäven mot strömmen, inte
med strömmen i sidan på båten eller akterifrån.

I föregående avsnitt beskrevs dimensionerande fartyg och båtar samt deras djupgående.

Farleden bör i hela sin längd kunna trafikeras av båtbussarna. Ett rimligt krav på minsta
tillgängliga vattendjup för dem är cirka 1,7 – 2 meter. Detta djup behöver även finnas vid
de båtbusshållplatser som ska angöras.

För de fritidsbåtar som är aktuella bör ett vattendjup på en dryg meter vara fullt tillräckligt,
speciellt som bottnen består av mjuk sand.

Vid bryggorna är det viktigt att inga betongankaren eller kättingar kan vara ett hinder för
båtar och propellrar.

Figur 13. Hållplats på brygga där båtbussarna angör. (Bild: Planprogram)
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5 Bryggor

5.1 Allmänt

Bryggor kan vara konstruerade på många olika sätt. Det kan vara massiva mur-
konstruktioner av sten, betong eller stålspont. Det kan också vara något lättare fasta
konstruktioner som bärs upp av pålar som står i vattnet eller vilar på konsoler som kragar
ut över vattnet. Slutligen kan det vara flytande konstruktioner. Här nedanför ges
översiktliga beskrivningar av några konstruktionstyper.

5.2 Pålad brygga
En pålad brygga är den vanligaste, traditionella typen av brygga. Pålarna kan vara av trä,
betong eller stål.

En nackdel med en pålad brygga jämfört med en flytbrygga är att den inte följer med i
vattenståndsvariationer. Vid mycket högt vattenstånd kan den översvämmas och vid lågt
vattenstånd står den högt över vattenytan.

Bryggan kan enkelt tillgänglighetsanpassas till marken innanför.

Pålarna påverkas av det strömmande vattnet. Drivande föremål som träd och is kan
stoppas av pålarna. Drivande is nöter på pålarna i vattenlinjen. De måste därför förses
med isskydd, som vanligtvis görs av rostfritt stål eller rör av PE-plast. Om isen fryser fast
kring en bryggpåle och vattenståndet sedan stiger, vill isen dra upp pålen. Pålen måste
därför slås tillräckligt djupt för att stå emot sådana lyftkrafter. Ett isskydd som består av
ett PE-plaströr kring pålen har en lite ”fet”, glatt yta som gör att isen inte får så starkt
fäste. Det förekommer också att man hindrar isen från att frysa genom att ha en
bubbelslang på bottnen, där man pumpar ut komprimerad luft. Detta är dock svårt i
strömmande vatten.

Figur 14. Traditionell brygga på träpålar. (Bild: Bryggkompaniet.se)

En träbrygga på träpålar har begränsad livslängd.
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5.3 Konsolbrygga
En konsolbrygga vilar på horisontella balkar, vanligtvis av stål eller betong, som är
förankrade i marken innanför och hänger ut som en hylla över vattnet.

Konsolbryggan har precis som en pålad brygga en fast höjd och följer således inte med i
vattenståndsvariationer. Vid högt vattenstånd kan den översvämmas och vid lågt vatten-
stånd ligger den högt över vattenytan.

Bryggan kan enkelt tillgänglighetsanpassas till marken innanför.

Så länge konsolbryggan inte är översvämmad påverkas den inte av det strömmande
vattnet. Drivande föremål som träd och is hindras inte av bryggan.

Förankringen av konsolbalkarna kan bli relativt kraftiga konstruktioner och bryggan kan
inte hänga ut alltför långt över vattenytan.

Figur 15. Konsolbrygga. (Bild: Svenska marinvaror)
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5.4 Flytbryggor
Flytbryggor finns i olika kraftiga utföranden. De tyngsta och kraftigaste är helbetong-
pontoner, som har ett sammanhängande skrov av betong. En sådan brygga visas i
Figur 16.

Figur 16. Flytbrygga av helbetongtyp. (Bild: rixobryggan.se)

Helbetongbryggor är vanligast i havet och i större sjöar, eftersom de genom sin tyngd har
en viss vågdämpande effekt. De står också emot vridande krafter från snett infallande
vågor.

Den stora tyngden gör att pontonerna normalt får ligga kvar i vattnet under vintern.
Bryggorna är kraftiga och står emot is bra. Dock kan även helbetongpontoner skadas av
kraftig is. I Arvika vreds kraftiga helbetongpontoner sönder av isen under en sträng
isvinter.

Istället för att lyfta upp bryggorna på vintern kan man, om man är rädd att de ska skadas
av isen, bogsera bort och förtöja dem på ett mer skyddat ställe. Det finns även andra
metoder att skydda både bryggor och vinterliggande båtar mot sönderfrysning,
exempelvis strömbildare eller bubbelslangar som placeras på botten. Dessa drar viss
elenergi, dock inte speciellt mycket. Det kan dock vara svårt att få effekt av sådana
anordningar i strömmande vatten.
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Något enklare än helbetongbryggor, men fortfarande kraftiga flytbryggor har separata
flytelement av betong, vilka sammanbinds med ett trädäck. Denna typ visas i Figur 17.

Figur 17. Flytbrygga med flytelement av betong och däck av trä. (Bild: rixobryggan.se)

Även dessa bryggor står emot is relativt bra, men de är inte lika kraftiga som
helbetongpontoner. Genom att de är lättare är det möjligt att lyfta upp dem på vintern,
men de är fortfarande tunga konstruktioner.

Denna typ av flytbrygga har använts i Klarälven, exempelvis vid Sommarro, se Figur 18.
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Figur 18. Befintlig flytbrygga vid Sommarro. (Bild: Planprogram)

Det finns också ännu lättare typer av flytbryggor, som har ett trädäck och flytelement av
plast. Sådana bryggor tas normalt upp på vintern.

Flytbryggan förbinds med land genom en rörlig ramp. Tillgänglighetskrav kan uppfyllas
om rampen görs tillräckligt lång. Normalt sett väljer man att inte uppfylla kraven vid
extrema hög- och lågvatten eftersom det kan medföra att rampen blir orimligt lång och
tung. Istället väljer man att tillgodose tillgänglighet inom ett spann mellan medelhög- och
medellågvatten.

Det vanligaste sättet att anordna båtplatser vid en flytbrygga är med Y-bommar. Man kan
också ha akterförtöjning med två pålar, en boj eller en lina från bryggan som sitter i en
bojsten på bottnen. Den senare lösningen är dock vanligast i gästhamnar.

Y-bommens längd brukar vara cirka ¾ av båtens längd. Båtens aktertampar kommer då
att gå framåt, samtidigt som förtamparna går bakåt, se Figur 19.
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Figur 19. Förtöjning mellan Y-bommar. (Bild: batturist.se)

Den befintliga flytbryggan vid Sommarro har Y-bommar monterade i vinkel, för att
underlätta tilläggning mot strömmen.

Figur 20. Flytbrygga vid Sommarro med Y-bommar i vinkel. (Bild: Eniro kartor)



20(39)

RAPPORT

re
po

00
1.

do
cx

20
15

-1
0-

05

RS \\seksdfs002\projekt\22363\12706271_karlstad._romstad_sommaro._bryggor\000\10_arbetsmaterial\hydraulik, sanddrift, navigation\bryggor i klarälven -
hydraulik, sanddrift och navigation.docx

Ett vanligt sätt att förankra flytbryggor är med kätting och betongankaren som ligger på
bottnen.

Figur 21. Flytbrygga med betongankaren och kätting. (Bild: Rixöbryggan)

Denna typ av förankring kan vara svår att utföra om vattendjupet är litet.

En effekt av denna slags förankring är att kättingen ligger och släpar över bottnen, se
Figur 22. Detta kan vara negativt ur miljösynpunkt om det skadar bottenvegetation eller
grumlar upp förorenade sediment.

Figur 22. Förankringskätting på botten. (Bild: Svenska marinvaror)
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För att undvika dessa negativa miljöeffekter har man utvecklat förankringssystem där
förtöjningen består av en spänd lina och en elastisk fjäder. Principen illustreras i
Figur 23 – 25 nedan.

Figur 23. Elastisk förtöjning. (Bild: Seaflex.net)

Figur 24. Elastisk förtöjning. (Bild: Seaflex.net)
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Figur 25. Elastisk förtöjning. (Bild: Seaflex.net)

Detta system bedöms dock inte vara möjligt att använda i Klarälven i Karlstad. Det kräver
ett stort vattendjup och begränsade vattenståndsskillnader.

Ett annat vanligt sätt att förankra flytbryggor är med rörpålar som drivs ned i bottnen.
Bryggan glider då upp och ner längs pålen med någon typ av gejder. I sin enklaste form
kan en sådan förankring se ut som i Figur 26 nedan.

Figur 26. flytbrygga med rörpålar.

Denna typ av förankring finns på några av de befintliga flytbryggorna i älven.
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Gejdrar eller glidbeslag kan se ut som i Figur 27.

Figur 27. Glidbeslag. (Bild: Svenska marinvaror)

Om krafter av ström eller förtöjda båtar är stora eller om de geotekniska förhållandena så
kräver, kan man behöva kraftigare förtöjningspålar, som i Figur 28.

Figur 28. Flytbrygga med rörpålar. (Bild: SF Pontona)
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En variant på förankring med en gejder i form av rullar som glider längs en H-balk infäst i
en kajvägg visas i Figur 29.

Figur 29. Infästning med gejdrar. (Bild: SF Pontona)
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Ytterligare sätt att förankra flytbryggor kan vara med länkarmar i form av ledade balkar
som är fästa i fundament i land. Nedan visas ett exempel från Tjuvholmen i Oslo.

Figur 30. Flytbrygga förankrad med ledade balkar. (Bild: SF Marina)

Figur 31. Förankring med ledade balkar. (Bild: SF Marina)
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På många platser i världen, i floder med kraftig ström och stora vattenståndsvariationer,
finns flytande kajer av den typ som visas i Figur 32. De gula strecken är vajrar som är
förankrade i fundament i land. När strömmen vill dra pontonen med sig blir det drag i
vajrarna på uppströmssidan. Då vill pontonen pressas in mot stranden. Rampen mellan
pontonen och land är förankrad både i pontonen och landfundamentet med kraftiga
gångjärnsleder. Rampen i sig är tillräckligt kraftig för att hålla emot tryckkraften inåt.

Figur 32. Pontonbrygga på Themsen i London. (Bild: Google Earth)
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Bilden i Figur 33 visar en liknade pontonbrygga i Rio Huallaga i Peru, som är ett biflöde till
Amazonfloden. Lägg märke till hur kraftig strömmen är.

Figur 33. Pontonbrygga på Rio Huallaga, Yurimaguas i Peru. (Bild: Google Earth)
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6 Föreslagna brygglägen
I Planprogram för brygganläggningar i Klarälven längs Romstad och Sommarro – Utkast
– daterat 2020-05-19, pekas 13 stycken föreslagna brygglägen ut.

I följande avsnitt kommenteras dessa lägen ur hydraulisk, anläggningsteknisk och
navigationsmässig synpunkt.

Detta är de föreslagna lägena:

Figur 34. Föreslagna brygglägen. (Bild: Planprogram)
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Följande beteckningar används i planprogrammets illustrationer:

Läge 1.

Här föreslås en mindre vistelsebrygga. Vattendjupet är enligt planförslaget 2,6 –
4,5 meter. Bryggans läge är i eller alldeles intill ett vassområde.

Figur 35. Läge 1. (Bild: Planprogram)

Läget är ett stycke utanför djuprännan och huvudströmmen. Bryggan är inte utsatt för
kraftig ström. Den är inget hinder för passerande båtar. Det är relativt lätt för en båt som
vill angöra tillfälligt att lägga till långsides. Möjligtvis kan vattendjupet vara begränsat vid
mycket lågt vattenstånd. Alla bryggtyper är möjliga att använda, men en pålad brygga kan
vara den typ som lämpar sig allra bäst. Väljer man en flytbrygga kan förtöjning med
ankaren vara besvärlig på grund av det begränsade djupet, pålförtöjning kan vara bättre.
Det finns en liten risk att bryggan får bottenkänning vid extremt lågvatten.

Risken för ansamling av is torde inte vara överhängande. Vassområdet kan bidra till att
styra ut drivande is i strömfåran.
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Läge 2

Här föreslås en mindre vistelsebrygga med möjlighet till tillfällig angöring samt en
småbåtsbrygga med max 10 platser. Vattendjupet är enligt planförslaget 4,1 meter.

Figur 36. Läge 2. (Bild: Planprogram)

Bryggan som syns på den högra bilden ligger precis uppströms de föreslagna nya
bryggorna.

Läget är relativt nära djuprännan och huvudströmmen. Bryggan är utsatt för viss ström.
Den är dock inget hinder för passerande båtar. Fasta båtplatser bör utrustas med Y-
bommar, inte med akterpålar eller bojar som skulle kunna vara ett hinder mot farleden.

Alla bryggtyper är möjliga att använda, men för de fasta båtplatserna kan en flytbrygga
vara den typ som lämpar sig bäst.

Båtplatser med Y-bommar kan lämpligen vara vinklade söderut för att underlätta
tilläggning då det är strömt.

Drivande is kan påverka bryggan. Y-bommar måste tas upp på vintern.
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Läge 3

Här föreslås en mindre vistelsebrygga med möjlighet till tillfällig angöring, inga fasta
båtplatser. Vattendjupet är enligt planförslaget 4 meter.

Figur 37. Läge 3. (Bild: Planprogram)

Läget är intill djuprännan och huvudströmmen. Bryggan är utsatt för relativt kraftig ström.
Den är inget hinder för passerande båtar.

Idag finns här en pålad brygga. Vill man bygga en ny brygga kan alla bryggtyper
användas, men med tanke på ström och drivande is kan man överväga att anlägga en
konsolbrygga.

Drivande is kan påverka bryggan såvida den inte är av konsoltyp.

Läge 4

Här föreslås en mindre vistelsebrygga med möjlighet till tillfällig angöring, inga fasta
båtplatser. Vattendjupet är enligt planförslaget 3,9 meter.

Figur 38. Läge 4. (Bild: Planprogram)

Läget är relativt långt från djuprännan och huvudströmmen. Bryggan är inte utsatt för
kraftig ström. Den är inget hinder för passerande båtar. Det är lätt för en båt som vill
angöra tillfälligt att lägga till.
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Idag finns här en flytbrygga som är förankrad med enkla rörpålar. Vill man bygga en ny
brygga kan alla bryggtyper användas.

Risken för ansamling av is är liten.

Läge 5

Här föreslås en småbåtsbrygga med max 10 platser. Vattendjupet är enligt planförslaget
3,6 meter.

Figur 39. Läge 5. (Bild: Planprogram)

Läget är långt från djuprännan och huvudströmmen. Bryggan är inte utsatt för kraftig
ström. Den är inget hinder för passerande båtar.

Alla bryggtyper är möjliga att använda, men för fasta båtplatser kan en flytbrygga vara
den typ som lämpar sig bäst.

Det är relativt lätt för båtar att lägga till. Möjligen är strömmen så begränsad att båtplatser
med Y-bommar inte behöver vara vinklade i strömmens riktning utan kan vara vinkelräta
mot bryggan. Detta bör dock studeras vid en detaljprojektering.

Vid extremt lågvatten kan djupet för båtarna eventuellt vara otillräckligt. Risken är inte
överhängande, men bör ändå studeras vid en detaljprojektering

Risken för ansamling av is är liten. Y-bommar bör ändå tas upp på vintern.
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Läge 6

Här föreslås en liten vistelsebrygga kombinerad med båtbusshållplats. Vattendjupet är
enligt planförslaget 3,6 meter.

Figur 40. Läge 6. (Bild: Planprogram)

Här finns en pålad brygga idag. Denna bryggtyp är lämplig med tanke på förtöjnings-
krafter från båtbussarna.

Bryggan ligger relativt nära djuprännan och huvudströmmen. Den är utsatt för ström. Den
är inget hinder för passerande båtar.

Drivande is kan påverka bryggan.

Läge 7

Här föreslås en mindre vistelsebrygga. Vattendjupet är enligt planförslaget 4 meter.

Figur 41. Läge 7. (Bild: Planprogram)

Läget är intill djuprännan och huvudströmmen. Bryggan är utsatt för relativt kraftig ström.
Den är inget hinder för passerande båtar.

Idag finns här en liten brygga på enkla rörpålar. De klena rören står i slänten på grunt
vatten.
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Vill man bygga en ny brygga kan antingen en pålad brygga eller en konsolbrygga
användas, men med tanke på ström och drivande is kan man överväga att anlägga en
konsolbrygga. En flytbrygga är mindre lämplig.

Drivande is kan påverka bryggan såvida den inte är av konsoltyp.

Läge 8

Här föreslås en mindre vistelsebrygga. Vattendjupet är enligt planförslaget 3,4 meter.

Figur 42. Läge 8. (Bild: Planprogram)

Läget är intill djuprännan och huvudströmmen. Bryggan är utsatt för relativt kraftig ström.
Den är inget hinder för passerande båtar.

Idag finns här en flytbrygga som är förankrad med enkla rörpålar. Vill man bygga en ny
brygga kan alla bryggtyper användas.

Drivande is kan påverka bryggan.

Läge 9

Här föreslås en längsgående småbåtsbrygga med max 10 platser. Vattendjupet är enligt
planförslaget 3 meter.

Figur 43. Läge 9. (Bild: Planprogram)
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Läget är ett stycke utanför djuprännan och huvudströmmen. Bryggan är inte utsatt för
kraftig ström. Den är inget hinder för passerande båtar.

Alla bryggtyper är möjliga att använda, men för fasta båtplatser kan en flytbrygga vara
den typ som lämpar sig bäst. Väljer man en flytbrygga kan förtöjning med ankaren vara
besvärlig på grund av det begränsade djupet, pålförtöjning kan vara bättre. Det finns en
liten risk att bryggan får bottenkänning vid extremt lågvatten.

Det är relativt lätt för båtar att lägga till. Möjligen är strömmen så begränsad att båtplatser
med Y-bommar inte behöver vara vinklade i strömmens riktning utan kan vara vinkelräta
mot bryggan. Detta bör dock studeras vid en detaljprojektering.

Vid extremt lågvatten kan djupet för båtarna eventuellt vara otillräckligt. Risken är inte
överhängande, men bör ändå studeras vid en detaljprojektering

Risken för ansamling av is är liten. Y-bommar bör ändå tas upp på vintern.

Läge 10

Här föreslås en mindre vistelsebrygga med möjlighet till tillfällig angöring. Vattendjupet är
enligt planförslaget 3,5 meter.

Figur 44. Läge 10. (Bild: Planprogram)

Läget är relativt nära djuprännan och huvudströmmen. Bryggan är utsatt för viss ström.
Den är dock inget hinder för passerande båtar.

Idag finns här en flytbrygga som är förankrad med bottenankaren. Vill man bygga en ny
brygga kan alla bryggtyper användas. Det är dock relativt grunt närmast stranden, vilket
kan vara en begränsning för en flytbrygga. Väljer man en konsolbrygga når den inte så
långt ut, så vattendjupet vid bryggkanten blir litet.

Drivande is kan påverka bryggan. Byggs den långt ut riskerar den att dras med av isen
under en isrik vinter.
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Läge 11

Här föreslås en mindre vistelsebrygga. Vattendjupet är enligt planförslaget 3,6 meter.

Figur 45. Läge 11. (Bild: Planprogram)

Läget är nära djuprännan och huvudströmmen. Bryggan är utsatt för relativt kraftig ström.
Den är inget hinder för passerande båtar.

Idag finns här ett gammalt brofäste som består av en kallmur. Muren har ett antikvariskt
värde och ska bevaras. Eventuella nya konstruktioner bör därför inte skymma kallmuren.

Vill man bygga en ny brygga kan alla bryggtyper användas, men med tanke på ström och
drivande is kan man överväga att anlägga en konsolbrygga.

Drivande is kan påverka bryggan såvida den inte är av konsoltyp.

Läge 12

I detta läge ligger en av de äldre bryggorna i området, Ångbåtsbryggan. Intill bryggan
finns en mindre sandstrand. Denna brygga och läge passar för en mindre vistelsebrygga
med tillfällig angöring. Inga båtplatser föreslås här.

Vattendjupet är enligt planförslaget 2 - 3,5 meter.

Figur 46. Läge 12. (Bild: Planprogram)
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Läget är relativt nära djuprännan och huvudströmmen. Bryggan är utsatt för viss ström.
Den är dock inget hinder för passerande båtar.

Den befintliga Ångbåtsbryggan är en flytbrygga som är förankrad med bottenankaren.
Tvärtemot vad namnet antyder är den inte dimensionerad för anlöp av större båtar.

Vill man bygga en ny brygga kan alla bryggtyper användas. Det är dock relativt grunt
närmast stranden, vilket kan vara en begränsning för en flytbrygga. Väljer man en
konsolbrygga når den inte så långt ut, så vattendjupet vid bryggkanten blir litet.

Drivande is kan påverka bryggan.

Läge 13

Här föreslås en småbåtsbrygga med max 10 platser. Vattendjupet är enligt planförslaget
2 meter.

Figur 47. Läge 13. (Bild: Planprogram)

Läget är långt från djuprännan och huvudströmmen. Bryggan är inte utsatt för kraftig
ström. Den är inget hinder för passerande båtar.

Bryggan kan vara en pålad brygga eller en flytbrygga. Normalt är en flytbrygga den typ
som lämpar sig bäst för fasta båtplatser. Här är dock vattendjupet så begränsat att
bryggan kan få bottenkänning vid lågvatten. Väljer man en flytbrygga kan förtöjning med
ankaren vara besvärlig på grund av det begränsade djupet, pålförtöjning kan vara bättre.

Det är relativt lätt för båtar att lägga till. Möjligen är strömmen så begränsad att båtplatser
med Y-bommar inte behöver vara vinklade i strömmens riktning utan kan vara vinkelräta
mot bryggan. Detta bör dock studeras vid en detaljprojektering. Den befintliga småbåts-
brygga som ligger strax nedströms har Y-bommar i vinkel, vilket kan indikera att detta är
lämpligt även här.

Vid lågvatten kan djupet för båtarna eventuellt vara otillräckligt. Risken bör studeras vid
en detaljprojektering

Risken för ansamling av is är liten. Y-bommar bör ändå tas upp på vintern.
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7 Diskussion och slutsatser
Detta är en teoretisk studie som utgår från underlag som är framtagna för delvis andra
ändamål.

De ekolodningar som använts visar de djup som rådde vid mättillfället, men sandbottnen i
älven är ett dynamiskt, föränderligt system. Upplösningen på ekolodningarna är tillräcklig
för att bestämma läget för djupfåran. Med utgångspunkt från djupfåran kan man göra
kvalificerade antaganden om var huvudströmmen går, men dessa är inte verifierade.

På samma sätt är antaganden om var is kan torna upp sig och bilda isproppar endast
teoretiska, utan empirisk verifiering.

Ekolodningarnas noggrannhet är inte tillräcklig för att fastställa om vattendjupet är stort
nog på de föreslagna platserna för småbåtsbryggor vid alla rådande vattenstånd.
Vattennivån i Klarälven kan skifta markant. Detta bör undersökas med platsspecifika
ekolodningar vid varje föreslaget läge. Strömmätningar bör också utföras i föreslagna
brygglägen innan dessa slutgiltigt fastställs.

I planprogrammet anges vattendjup vid de olika utpekade lägena. Sådana uppgifter blir
väldigt generaliserade, i verkligheten lutar och varierar bottnen. Det framgår inte vid vilket
vattenstånd dessa djup är mätta.

En generell kommentar är att flera av de föreslagna lägena för fasta småbåtsbryggor
ligger på relativt grunda bottnar. Det är gynnsamt eftersom strömmen sannolikt är mycket
mindre på dessa ställen än där vattendjupet är större. I ett par fall är det dock tveksamt
om djupet är tillräckligt för navigation även vid lågvatten. Det sägs i förutsättningarna att
småbåtsplatserna bara är avsedda för mindre motorbåtar, medan segelbåtar och större
motorbåtar hänvisas till marinor längre nedströms. Icke desto mindre, ska småbåtsplatser
upplåtas till båtägare bör de vara tillgängliga åtminstone under hela sommarhalvåret.

Vattendjupet vid småbåtsbryggorna påverkar också flytbryggor som kan få botten-
känning, och förankringssystem, eftersom bottenankaren kan vara svåra att använda om
det är alltför grunt.

Båtplatsers orientering i förhållande till strömmen är viktig. Att lägga till med strömmen
vinkelrätt i sidan på båten är mycket svårt. Svårast är det om man samtidigt ska fånga en
förtöjningspåle eller boj i aktern, men även att gå in mellan Y-bommar med strömmen i
sidan är riskabelt.

Att orientera bryggor vinkelrätt ut från stranden i ett vattendrag med strömmande vatten
skapar också problem. Tilläggning mot strömmen går bra, men att lägga till med stäven
mot en brygga när man har strömmen i aktern är svårt och riskabelt.

En del befintliga, längsgående bryggor i Klarälven har båtplatser där Y-bommarna är
riktade i vinkel nedströms. Det underlättar både tilläggning och losskastning.
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Det är ibland möjligt att skapa strömlä vid en brygga med en palissad uppströms bryggan.
En sådan kan dock skapa bakströmmar och andra oönskade effekter. Bäst är att
identifiera ett läge där de naturliga förutsättningarna är gynnsamma från början.

När det gäller isdrift kan bryggor som ligger nära huvudströmmen påverkas. I fall med
flytbryggor i en ytterkurva nära huvudströmmen kan det vara bra med en sned isavvisare
i form av en arm som styr undan isen. En sådan kan vara flytande för att inte onödigtvis
störa strömmen. Pålade bryggor får förutsättas ha så starka pålar att de står emot
drivande isflak och styr undan dem.

De föreslagna bryggorna skulle inte ge upphov till någon påverkan på hydrauliska
förhållanden i älven. Täta konstruktioner av sten, betong eller stålspont hade kunnat
påverka strömningsmönster, sanddrift och sedimentation. De bryggtyper som föreslås ger
dock en helt försumbar inverkan på dessa mekanismer. Pålade bryggor påverkar inte
strömmen. Flytbryggor har ett djupgående på några få decimeter, vilket inte heller hindrar
strömmen. Konsolbryggor har ingen kontakt alls med vattnet.

Palissader för att skapa strömlä skulle ha en större påverkan på strömbilden. Några
sådana konstruktioner har dock inte diskuterats i det aktuella programförslaget.

Alla de tre föreslagna bryggtyperna ger en lokal skuggning, vilket är gynnsamt för
fisklivet.


