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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Karlstads kommun överväger att göra i ordning en vik i västra delen av friluftsområdet
Skutberget med badstrand, en brygga med bastu och badramp. I viken ska dessutom
finnas faciliteter för Karlstads segelsällskap och Karlstads Kappseglingsförening för att
genomföra segeltävlingar. Önskemål är att dessa ska omfatta:

· Brygga med vågbrytare, förtöjning av arrangörs- och tävlingsbåtar i sjölä innanför
vågbrytare

· Ramp i sjölä som möjliggör sjösättning och upptagning av båtar från trailer eller
kranbil, minsta djup 2 m.

· Uppställningsytor där jollar kan förvaras i anslutning till sjösättningsplatsen

1.2 Uppdrag

Denna kusthydrauliska utredning ska ge svar på följande frågor:

· Är det möjligt att anlägga en strand på platsen eller skulle sanden snart försvinna
eller täckas av annat material?

· Behövs muddring? Hur mycket?

· Hur beständig är en muddring, skulle det grunda upp snart igen?

· Vilka våghöjder och riktningar kan det bli på den föreslagna platsen?

· Vad krävs för att få tillräckligt våglä?

· Kan flytande vågbrytare användas, eller krävs fasta vågbrytare?

· Hur långa bryggor behövs?

· Fasta bryggor eller flytbryggor?

· Går det att anlägga sjösättningsmöjligheter via trailer och kranbil?
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2 Föreslagen plats
Skutbergets friluftsområde ligger väster om Karlstads tätort, öster om Lövnäsudden.

Figur 1. Den föreslagna platsen visas med en röd pil. (Bildkälla: Eniro kartor)

Strandområdet utgörs av en långgrund sandstrand och ett låglänt strandplan med flera
flikiga vikar. Det grunda området är kraftigt vassbevuxet. Vassen bildar stora våtmarks-
områden med en diffus övergång mellan land och vatten.
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Figur 2. Aktuellt strandområde. (Bildkälla: Karlstads kommun)

Om man jämför flygfoton från olika tider ser man att omfattande vassröjning har utförts i
vikarna.

Figur 3. Flygfoto från 2008 (Bildkälla: Google Earth)
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Figur 4. Flygfoto från 2012 (Bildkälla: Google Earth)

Figur 5. Flygfoto från 2018 (Bildkälla: Google Earth)
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3 Föreslagen anläggning
I detta avsnitt visas ett förslag från White Arkitekter AB. Det är inte den slutliga
utformningen och heller inte nödvändigtvis den bästa layouten.

Figur 6. Idéskiss. (Bildkälla: White Arkitekter AB)

Arkitektförslaget visar en badstrand med sand i mitten av viken. En brygga och sjö-
sättningsramp föreslås på sandstrandens västra sida, och en brygga med bastu på
vikens östra sida.
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Figur 7. Idéskiss. (Bildkälla: White Arkitekter AB)

Figur 8. Illustration. (Bildkälla: White Arkitekter AB)
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4 Geologiska och geotekniska förhållanden
Den geologiska kartan, upprättad av SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) visar att
området vid den aktuella viken och dess bakland består av sand (orange område med
vita prickar). Området närmast öster om viken utgörs av berg (rött område).

Figur 9. SGU:s geologiska karta. (Källa: SGU)
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Geotekniska fältundersökningar har utförts av Sweco. Borrpunkter framgår av planen i
Figur 10.

Figur 10. Geotekniska undersökningspunkter. (Källa: Sweco)

Resultaten av de geotekniska undersökningarna visar att jordlagerföljden utgörs av cirka
1 meter sand, underlagrad av silt eller lera.
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I geotekniskt laboratorium har även siktanalys utförts på prover av sanden för att
bestämma dess kornstorlek.

Figur 11. Siktanalys av bottenmaterialet visar en relativt ensgraderad sand. (Källa: Sweco)

Siktanalysen visar att materialet utgörs av en relativt ensgraderad sand med en
kornstorlek på runt 0,2 mm.
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5 Meteorologi och hydraulik

5.1 Vindar

Vindriktningarna på en plats brukar redovisas i form av en vindros. Här visas en vindros
för Karlstad, framtagen med data från SMHI.

Figur 12. Vindros för Karlstad. (Källa: SMHI)

Den vanligaste vindriktningen är vindar från sektorn mellan syd och sydväst. Vindar från
sydost uppträder relativt sällan.

5.2 Vågor

5.2.1 Vindgenererade vågor

Hur stora vågor som vinden kan skapa på en viss plats beror på vindstyrka, stryklängd
(den fria vattenyta till motsatt strand där vinden kan bygga upp vågor), vindens
varaktighet (hur länge det blåser) samt vattendjup. Längsta stryklängd på den aktuella
platsen är cirka 3,6 sjömil, drygt 6,6 km, i sydsydostlig riktning (se Figur 13). Detta är
dock en vindriktning som det sällan blåser från.
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Figur 13. Stryklängd i sydsydostlig riktning (Bildkälla: Eniro sjökort)

Det är inte bara vinden från huvudriktningen som bidrar till att skapa vågor, utan alla
vindar i en sektor +/- 45 grader. Därför räknar man fram en sk effektiv stryklängd, som är
en sammanvägning av stryklängderna i denna sektor. Figur 13 ovan visar de sträckor
som ingår i beräkningen av effektiv stryklängd för sydsydostlig vind.
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alfai cosalfai Xi Xicosalfai
40 0,766 2,8 2,14
30 0,866 3,3 2,86
20 0,94 3,5 3,29
10 0,985 3,5 3,45

0 1 6,6 6,60
10 0,985 1,3 1,28
20 0,94 0,9 0,85
30 0,866 0,5 0,43
40 0,766 0 0,00

8,114 20,90

Den sammanvägda, effektiva stryklängden (Feff) för den aktuella platsen är 20,9/8,114 =
2,5 km.

Med dessa förutsättningar kan följande teoretiska våghöjder uppstå på platsen vid olika
vindstyrkor (förutsatt att det blåser tillräckligt länge för att full våghöjd ska utbildas):

Vindstyrka Karaktäristisk våghöjd Hs Vågperiod Ts Våglängd L
   [m/s]                        [m]          [s]          [m]

     15 0,55          2,6          10

     20 0,7          3,0          14

     25 1,0          3,5          19

Detta är de våghöjder som kan bildas på djupt vatten vid SSO-vind, utanför den
långgrunda stranden.
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En flygbild visar hur vågor vid vind får sydsydost faller rakt in i viken:

Figur 14. Vågor från SSO. (Bildkälla: Google Earth)
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5.3 Vattenstånd
Uppgifter på Vänerns medelvattennivå samt högsta högvatten och lägsta lågvatten har
hämtats från Karlstads kommuns hemsida:

Enligt uppgift från kommunen har dock den normala vattennivån under de senaste åren
legat cirka 30 cm under MV +44,71, det vill säga på den ungefärliga nivån +44,4.
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5.4 Sanddrift
En våg med en viss höjd förmår påverka bottnen ner till ett visst vattendjup. Ju högre våg,
desto djupare ner i vattnet kan den påverka sandbottnen. I princip är förhållandet mellan
vågens höjd och det kritiska vattendjupet detsamma som det djup där en våg bryter när
den kommer in på grundare vatten. Förhållandet mellan våghöjd (H) och vattendjup (d) är
ungefär d=H*1,3. Det betyder att en våg som är 0,5 meter hög kan orsaka sanddrift där
vattendjupet är 0,65 meter eller mindre.

I viken kan man se ett tydligt randmönster i sanden, det ser ut som om bottnen var
krattad. Detta kallas ripples eller böljeslagsmärken och indikerar att sandtransport äger
rum. Ripples bildas vinkelrätt mot sandtransportriktningen på samma sätt som sanddyner
i en öken. Mönstret är i huvudsak parallellt med stranden, vilket visar att sandtransporten
är av så kallad onshore/offshore-karaktär, det vill säga vinkelrät mot stranden.

Figur 15. Ripples. (Foto: Sweco)
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Figur 16. Ripples i SSO-riktning, mot Skoghall. (Foto: Sweco)

Sandtransport äger rum när sydsydostliga vindar skapar vågor som faller rakt in i viken.

Sanden rör sig i stort sett bara in mot/ut från viken och inte i öst-västlig riktning till kring-
liggande vikar eller stränder.

Efter en sydsydostlig kuling eller storm kan man se att strandkanten i vattenbrynet blivit
brant och att det är lite djupare nära strandkanten. Då har själva strandlinjen eroderats
och sand vandrat ut från stranden till djupare vatten. Efter en tid men lugnare väder och
lägre våghöjder återskapas en flack strand som är grundare vid vattenbrynet. Sanden har
då vandrat tillbaka in igen, från djupare till grunt vatten. Man kan säga att den eroderade
stranden ”självläker”.
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Det är i stort sett bara då vågor faller in från sydsydost som det sker någon sandvandring
i viken.

Man kan alltså konstatera att sydsydost är den dimensionerande vind- och vågriktningen.

Figur 17. Dimensionerande vind- och vågriktning. (Bildkälla: Eniro sjökort)
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5.5 Batymetri
Batymetri är vad man kan kalla för topografin på sjöbottnen.

Viken är mycket långgrund, med en flack bottenlutning. Detta framgår tydligt av sjökortet,
se Figur 18 nedan.

Figur 18. Detalj ur sjökort (Källa: Eniro sjökort)

Det mörkare blå området betecknar vattendjup som är mindre än 3 meter, medan det ljust
blå området visar vattendjup mellan 6 och 3 meter.

Sjökortet visar stranden i bukten mycket schematiskt. För att tydligare illustrera var den
aktuella viken ligger har sjökortet lagts in ovanpå ett flygfoto, se Figur 19.
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Figur 19. Djup från sjökort inlagt på flygfoto (Källa: Eniro flygfoto och sjökort)

I samband med den geotekniska undersökningen har bottnen i viken mätts in i ett antal
punkter. Med hjälp av dessa har en enkel batymetrisk karta upprättats, se Figur 20.

Bottennivåkurvorna visar vattendjup under Vänerns medelvattennivå med 0,5 meters
ekvidistans.

Man kan konstatera att i läget för den östra piren enligt arkitektförslaget (visad med gröna
linjer) är vattendjupet ungefär 1 meter.

I vikens västra kant, där en sjösättningsramp är föreslagen, är vattendjupet cirka
0,5 meter.
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Figur 20. Batymetri (Ritning: Sweco)
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5.6 Topografi
Områdets topografi är intressant för att se hur högt Vänerns vatten når vid högsta
högvattennivå, +45,98 (den nivå Vänern hade 11 januari 2001).

Nivåkurvan för +46 i RH 2000 har markerats med en röd streckad linje i Figur 21 här
nedanför.

Figur 21. Batymetri och topografi (Ritning: Sweco)

Observera att i Figur 21 är nivåkurvorna på land uttryckta i höjdsystemet RH 2000 medan
kurvorna i vatten visar djup under medelvattenytan (+44,71 i RH 2000).
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6 Föreslagna anläggningar

6.1 Allmänt
Här nedanför diskuteras för- och nackdelar med de olika funktioner som man önskar
lokalisera till den föreslagna viken. Badstrand och jollehamn ställer olika krav. Att få
optimala förhållanden för båda två, med de förutsättningar platsen har, är svårt.

6.2 Badstrand
Viken har goda naturliga förutsättningar för en badstrand. Bra sand finns redan, med fin
färg och en lämplig kornstorlek. Idag har sanden ett visst organiskt innehåll på grund av
de stora vassområdena. Sedan viken röjts från vass kommer detta material relativt
snabbt att vaskas ur av vågorna, så att bara en ren mineralsand blir kvar. Det finns därför
ingen större anledning att transportera hit ny sand, den som redan finns på platsen bör
fungera alldeles utmärkt.

Det förekommer sanddrift på platsen, men den är av onshore/offshore-karaktär, det vill
säga att sanden rör sig in mot eller ut från stranden. Det medför att sanden kommer att
stanna kvar i viken, men den kommer som sagt att röra sig fram och tillbaka. Den
begränsade sanddriften är positiv genom att den hjälper till att hålla sanden ren.

Idag råder jämvikt på den långgrunda stranden, både i plan och profil. En viss kornstorlek
som exponeras för ett visst vågklimat intar en viss profil. Som beskrivits tidigare i
rapporten ändrar profilen utseende beroende på om det varit höga vågor eller lugna
förhållanden, men det är ändå en jämvikt som varierar lite mellan dessa lägen.

Om riktningen på infallande vågor skiftar uppstår en strandparallell sanddrift som gör att
sanden flyttar sig längs strandlinjen så att dess läge i plan förändras. I den aktuella viken
kan vågor av någon nämnvärd storlek bara komma från ett håll, sydsydost. Därför blir det
knappast någon strandparallell sanddrift här, utan stranden förblir stabil i plan.

Om man muddrar inom en del av det långgrunda området rubbar man jämvikten. Det
muddrade området blir då en sandfälla, som successivt kommer att fyllas av sand igen.

Lämnar man en ”hylla” av den långgrunda bottnen och muddrar till större djup utanför
denna, rubbar man jämvikten. Först kommer bottenprofilen att bli brantare, så att man får
en relativt jämn bottenlutning istället för ett ”trappsteg”. Därefter kommer sanden att
sträva efter att återta den tidigare flacka lutningen, den som innebar ett jämviktsläge.
Strandlinjen kommer då att erodera och flyttas bakåt tills jämvikten är återställd.
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6.3 Vågbrytare
Vågbrytare placeras lämpligen på vikens östra sida. Det är bara vid vindar från syd-
sydostlig riktning som större vågor kan uppstå, i övriga riktningar ligger viken i lä av land.
Då ger en vågbrytare på östra sidan bäst lä. Det är också på denna sida som det största
naturliga vattendjupet finns, vilket ger bäst förhållanden för förtöjning i lä av vågbrytaren.

Vågbrytare kan vara antingen fasta eller flytande. Om flytande vågbrytare är lämpliga på
ett visst ställe beror på hur stora vågor det kan bli på den platsen. Vågornas höjd spelar
roll, men mest avgörande är våglängden, det vill säga avståndet från en vågtopp till
nästa. Om vågornas längd är för stor i förhållande till pontonernas bredd ligger dessa
bara och ”svänger med” i vågorna. De ger då ingen nämnvärd dämpning och alltså inget
gott skydd för båtarna i hamnen. Om de infallande vågorna har en våglängd som är större
än dubbla bredden på pontonen avtar den vågdämpande effekten markant.

Flytande vågbrytare är normalt inte bredare än 5 meter. Det betyder att när våglängden
är större än 10-12 meter ger vågbrytaren inte längre lika bra skydd.

Vågberäkningarna i tabellen i avsnitt 5.2 visar att 10 m våglängd kan uppträda vid 15 m/s
och att om det blåser kraftigare under viss tid blir våglängden ännu längre. Hade det varit
en småbåtshamn med permanenta båtplatser hade flytande vågbrytare inte givit
tillräckligt skydd för de förtöjda båtarna vid en storm.

Här är det dock fråga om vågbrytare som ska ge skydd för förtöjda tävlingsbåtar i
samband med segeltävlingar. Vindstyrka 15 m/s är kuling. Blåser det så mycket ställs
segeltävlingar sannolikt in, så då är det kanske inte avgörande om vågbrytaren ger fullt
skydd. Om båtar behöver kunna ligga förtöjda i fullgott vågskydd även vid styv kuling och
storm krävs fasta vågbrytare.

Fasta vågbrytare ger gott vågskydd oavsett våglängd. En fast vågbrytare görs ofta i form
av en sprängstensslänt. Om vattendjupet är stort kan en sprängstensvågbrytare bli dyr att
anlägga, eftersom det går åt stora mängder fyllnadsmassor. Här är vattendjupet bara
2 meter, då är mängden sten som går åt till en vågbrytare relativt begränsad.

6.4 Bryggor/pirar

6.4.1 Vattendjup vid bryggor

Segelklubbarna har framfört önskemål om 2 meters vattendjup vid bryggorna. Vattendjup
räknas normalt från medelvattenytan. Ett djup på 2 meter räcker med god marginal även
vid lägre vattenstånd, både för de segelbåtar som normalt används vid segeltävlingar och
för följebåtar. Typiska tävlingsbåtar är J70 som har centerbord med 1,45 m djupgående
och Starbåt, som är en kölbåt med djupgående på 1,01 m. Följebåtarna är motorbåtar,
vanligen med utombordare, som behöver cirka 1 m djup.
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6.4.2 Flytbryggor

Flytbryggor fungerar mycket bra tillsammans med jollar, eftersom både brygga och båt
har ungefär lika högt fribord. Förhållandet mellan brygga och båt är ju dessutom alltid
konstant.

En svårighet med flytbryggor över en långgrund botten där det är stor skillnad mellan
hög- och lågvatten är att bryggan inte får ha bottenkänning vid lågvatten. Normalt
djupgående för en flytbrygga är 30-40 cm. Med lite marginal för vågrörelser bör man ha
åtminstone 10-20 cm fritt under bryggan vid lågvatten. Djupet vid medelvattenstånd
behöver därför vara cirka 1,5 meter för att bryggan ska flyta fritt även vid lägsta lågvatten.

6.4.3 Pålade bryggor

En pålad brygga bärs upp av parvis slagna pålar med en ok-balk på. Ovanpå oket vilar
längsgående balkar som bär upp bryggdäcket. Detta kan exempelvis bestå av trätrall.

För att bryggan inte ska skadas av is vintertid bör påloket ligga på en nivå högre än
högsta högvatten. Bryggdäcket kommer att ligga ytterligare minst 0,8 m över denna nivå.

Detta innebär att bryggdäcket ligger på nivå +46,8 (HHW +46 +0,8 m). Bryggdäcket
kommer då att ligga 2,1 m över medelvattenytan. Det fungerar dåligt att förtöja jollar vid,
och är också högt för en badbrygga.

Det är teknisk möjligt att göra pålar och ok som står emot islyftning, men det kräver en
kraftigare konstruktion och blir dyrare. Ett bryggdäck av trätrall bör dock ligga över högsta
högvattenytan, såvida man inte lyfter bort trallen på vintern.

Jorden är pålningsbar med spetsbärande pålar och innehåller såvitt känt inga block.

En möjlighet är att bygga en pålad brygga och längs med denna en flytbrygga där djupet
är 1,5 meter eller mer. Den fasta bryggan förbinds med flytbryggan med rörliga ramper.
Från flytbryggan kan man då på ett bekvämt sätt nå jollar eller bada.

Längst ut kan man lägga en flytande vågbrytare vinkelrätt mot bryggan, så att det blir en
L-form. En flytande vågbrytare är en kraftig flytbrygga som består av en helbetongponton.
Den kan ha skärmar på sidorna som ökar den vågdämpande effekten. Dessa gör
samtidigt vågbrytarens djupgående större. Vattendjupet bör därför vara 2 meter under
medelvattenytan

6.5 Utfylld pir
En pir kan byggas i form av en vägbank av fyllnadsmassor med erosionsskydd av
ytskyddande stenblock. Byggs den östra piren enligt arkitektförslaget på detta sätt, kan
den ges en L-form med en yttre del som fungerar som en fast vågbrytare. Denna yttre del
kan även rymma plats för bastu och andra faciliteter. Piren skulle bli relativt hög. Den
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långa delen ut från land skulle ligga på nivån för högsta högvatten plus minst 0,7 m för en
dränerad vägöverbyggnad. Färdig yta skulle då ligga på minst +46,7.

Den yttre delen, som ska fungera som vågbrytare, bör ligga på nivån för högsta hög-
vatten plus 1 meter, vilket motsvarar signifikant våghöjd vid storm, för att förhindra
överspolning av vågor. Det betyder att den skulle ligga på +47.

De geotekniska undersökningarna visar att sanden underlagras av lera, vilket gör marken
sättningsbenägen. Den beskrivna, höga banken är tung, vilket gör att grundförstärkning
måste utföras under den. Sådan förstärkning kan bestå av KC-pelare. Behovet av
grundförstärkning gör att kostnaden för banken blir relativt hög.

Utmed piren och på vågbrytardelens läsida kan flytbryggor anläggas där vattendjupet är
större än 1,5 meter. Flytbryggorna förbinds med piren med rörliga ramper. Från flyt-
bryggorna kan man då på ett bekvämt sätt nå jollar eller bada.

6.6 Sjösättningsramp
Sjösättningsrampen är till för att bilar med en båt på trailer ska kunna backa ner trailern i
vattnet och sjösätta båten. Rampen ska ha en lämplig lutning, mellan 7 och 12 grader är
idealiskt. Fordonstillverkare anger ofta att deras bilar klarar att starta med maximal
släpvikt vid just 12 graders lutning, vid brantare lutning är det inte säkert att bilen orkar
dra upp trailern. Det handlar även om bromsar; eftersom trailern har en påskjutsbroms så
saknar den broms när man backar ner på rampen, en tung trailer kan då dra med sig
bilen nerför rampen. Det stoppar när båten börjar flyta men blir en obehaglig upplevelse.
Ramper flackare än 7 grader kan skapa farliga situationer om inte båten flyter ut från
trailern. Detta gäller för trailers som är utformade som en vagga i stället för att vara
försedd med rullar. 7–12 graders lutning motsvarar ungefär 1:10.

Att viken är så långgrund skapar problem vid anläggande av en sjösättningsramp. På
vikens västra sida, som förslås för sjösättningsramp på arkitektförslaget, är bottnens
lutning cirka 1:60. Även på vikens östra sida är det flackt, cirka 1:45. Det går inte att
backa ut i så flack lutning, då är bilen dränkt innan båten flyter.

Man vill inte slänta ner rampen i skärning på bottnen. Det skulle inte räcka att dra ner
rampen till det djup där båten på trailern går flott (1,5-2 m), utan man skulle få fortsätta att
muddra en ”farledsränna” tills det är tillräckligt naturligt vattendjup. En ramp i skärning
och urschaktning framför denna skulle skapa en sandfälla som snabbt fylls igen. Detta
skulle kräva återkommande underhållsmuddringar med täta intervall, troligen varje
säsong. Det skulle till och med kunna behövas efter en enda kraftig storm.

Den möjlighet som återstår är att bygga en väg, antingen på en utfylld bank eller på en
bro/brygga, ut till ett naturligt vattendjup på 1-1,5 meter. I änden på denna anläggs en
ramp i lutning 1:10. Beträffande förutsättningar för bank och brygga, se avsnittet om
bryggor/pirar här ovanför.
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En sådan väg blir mycket lång. Även om den anläggs på vikens östra sida skulle den bli
närmare 100-150 meter lång. Det är för svårt att backa en så lång sträcka med släp. Man
skulle därför behöva kunna köra ut, vända ekipaget och backa ner för rampen. Det gör att
anläggningen blir utrymmeskrävande.

En ytterligare konflikt är om bilar till rampen ska samsas med badande och bastugäster
på piren, då krävs en bredd som ger utrymme för alla.

6.7 Kaj för sjösättning med kranbil
Att anordna en kaj för sjösättning av båtar med kranbil är kostsamt. Man behöver bygga
väg cirka 100 meter ut från strandlinjen för att nå ett naturligt vattendjup på 2 meter.
Eftersom jorden är sättningsbenägen krävs omfattande grundförstärkning för att få
tillräcklig bärighet för en lastbil. Ute vid sjösättningskajen krävs det tillräcklig yta för att
vända en lastbil.

En kranbil ger stora stödbenstryck på kajen, vilket kräver en kraftig och därmed dyr
kajkonstruktion.

På samma sätt som för sjösättningsrampen kan det bli en utrymmeskonflikt mellan fordon
och fotgängare/badande.
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7 Möjliga utformningar

7.1 Allmänt
Här visas ett par möjliga sätt att bygga pir och vågbrytare i östra delen av viken.

7.2 Pålad pir med flytande vågbrytare och bryggor

Figur 22. Pålad pir med flytande vågbrytare och bryggor. (Skiss: Sweco)

Förslaget visar en pålad pir från strandlinjen ut till cirka 1,5 meters vattendjup. Vid den
pålade pirens yttre del leder en ramp ner till en flytbrygga som fortsätter i samma riktning
ut till cirka 2 meters vattendjup. Vinkelrätt mot änden på flytbryggan ligger en flytande
vågbrytare. Pirens längd är cirka 80 m. Den flytande vågbrytaren ligger ytterligare cirka
25 m längre ut.

På land har en vägbank markerats från strandlinjen upp till en punkt där marken ligger på
en nivå över +46 (=HHW).
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Piren grundläggs på parvis slagna pålar med ett ok som bär längsgående balkar och
trädäck. Däcket ligger på en nivå av minst cirka +46,8. Även vägbankens färdiga yta
ligger på denna nivå. Banken antas behöva grundförstärkas med KC-pelare.

En nackdel med denna utformning är att vågbrytaren inte ger fullgott våglä vid vindstyrkor
över kuling.

En fördel är att den pålade bryggan tillåter full vattenomsättning i badviken och inte stör
sandvandringen alls.

Den flytande vågbrytaren är bara cirka en halvmeter hög över vattenytan och följer
vattenståndets variationer. Den skymmer därför inte utsikten från stranden över sjön
speciellt mycket.

7.3 Utfylld pir med fast vågbrytare och bryggor

Figur 23. Utfylld pir med fast vågbrytare och bryggor. (Skiss: Sweco)

Detta förslag visar en utfylld pir och vågbrytare hela vägen från strandlinjen ut till cirka
2 meters vattendjup. I lä av vågbrytaren ligger flytbryggor där vattendjupet är större än
1,5 m. Flytbryggorna nås via ramper från piren. Pirens längd från strandlinjen är cirka
100 m och färdig yta ligger på nivå +46,7. Pirens yttre L-formade del, som samtidigt



29(36)

KUSTHYDRAULISK UTREDNING
2019-05-10

RS \\seksdfs002\projekt\22363\12705267_karlstad,_skutberget_förstudie_båt_bad_brygga\000\10_arbetsmaterial\skutberget kusthydraulisk utredning.docx

re
po

00
1.

do
cx

20
15

-1
0-

05

fungerar som vågbrytare, har en nivå på +47. Denna yta kan göras tillräckligt stor för att
rymma bastu och andra funktioner.

På land har en vägbank markerats från strandlinjen upp till en punkt där marken ligger på
en nivå högre än +46 (=HHW). Piren och vägbanken antas behöva grundförstärkas med
KC-pelare.

En fördel med denna utformning är att vågbrytaren ger fullgott våglä vid alla vindstyrkor.
Den yttre delen kan göras tillräckligt stor för att rymma flera verksamheter. Om man
dimensionerar piren för fordonstrafik, både vad gäller bärighet och bredd, är det även
möjligt att anordna en sjösättningsramp i lä av vågbrytare.

En nackdel är att den täta piren och vågbrytaren minskar vattenomsättningen i badviken.
Banken kan förses med kulvertar, men genomströmningen blir ändå inte densamma som
med en pålad pir. Utfyllnaden kan också ge en viss störning på sandvandringen.

Den utfyllda, fasta vågbrytaren är hög, +47. Den skymmer därför utsikten från stranden
över sjön. Däremot har man fin utsikt över sjön från själva vågbrytaren.

7.4 Diskussion
De beskrivna konstruktionerna ligger på en nivå som säkerställer att bärande delar ligger
över högsta högvattennivå och därmed också över högsta nivå för is. Det är tekniskt
möjligt att utforma anläggningarna så att de kan översvämmas eller frysa in, men det
kräver kraftigare och dyrare konstruktioner.

Teknisk livslängd i förhållande till återkomsttider för olika vattennivåer kan diskuteras. Det
är en sannolikhets- och riskbedömning där man får väga anläggningskostnad mot
eventuell reparations- och underhållskostnad. Man kan dock notera att högsta uppmätta
vattenstånd i Vänern inträffade så sent som 2001.

Denna tidiga utredning har fokuserat på att beskriva vad som är möjligt att bygga. Olika
överväganden kan göras som påverkar utformningen och höjdsättningen av
anläggningarna.
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8 Teknisk utformning

8.1 Allmänt
I det följande ges en utförligare beskrivning av hur de båda utformningsalternativ som
visades i föregående kapitel är uppbyggda. I dessa alternativ är piren inte körbar. Ingen
sjösättningsramp eller kaj för sjösättning med kranbil ordnas heller i viken, sjösättning av
båtar förutsätts ske på annan plats. Det är däremot möjligt att anordna en tillgänglighets-
anpassad badramp.

8.2 Pir med pålad brygga

8.2.1 Grundförstärkning

Först utförs en grundförstärkning i form av KC-pelare under den 70 m långa bank som
ska fyllas upp, för att förhindra sättningar. Den bottenyta som berörs (bankens
”fotavtryck”) är cirka 600 m2.

8.2.2 Vall/bank

En 70 m lång bank anläggs från nivå +46 till strandlinjen vid medelvatten. Banken har en
nivå på +46,7, krönbredd på 3 m och en släntlutning på 1:2. Volymen fyllnadsmassor
uppgår till cirka 650 m3. Utsidan av vallen täcks med ett erosionsskydd av sprängsten i
fraktionen 250-350 mm. Vallen och erosionsskyddet läggs på ett materialskiljande lager
av geotextil. Krönet förses med slitlager av exempelvis grus, asfalt eller marksten. I
kostnadsuppskattningen antas asfalt.

8.2.3 Pålad brygga

Från banken anläggs en 80 m lång, pålad brygga. Bryggan består av 2*17 st parvis
slagna pålar förbundna med pålok. På påloken vilar längsgående balkar, förslagsvis av
Azobéträ. Längden på varje spann är cirka 5-6 m. På balkarna ligger trätrall med en
bredd på 3 m.

Pålarna kan vara stålrörspålar. Pålar förses med isskydd av PEH-rör.

Bryggan har ett 1,2 m högt räcke på östra sidan.
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Figur 24. Tvärsektion genom pålad brygga (Bild: Sweco)

8.2.4 Flytbryggor

Vid yttre delen av den pålade bryggan, från 1,5 m vattendjup vid medelvatten, anläggs en
cirka 30 m lång flytbrygga. Den utgörs av sammankopplade flytbryggor med bredd 3 m
och längder mellan 10 och 20 m. I kostnadsuppskattningen har antagits helbetong-
pontoner, men det finns även träbryggor med flytelement av betong. Flytbryggedelen
förbinds med den pålade bryggan genom en rörlig ramp.

Figur 25. Flytbrygga av helbetongtyp. (Bild: rixobryggan.se)
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Figur 26. Flytbrygga med flytelement av betong och däck av trä. (Bild: rixobryggan.se)

8.2.5 Flytande vågbrytare

Längst ut, vinkelrätt mot vågriktningen, placeras en flytande vågbrytare. Den består av en
30 m lång helbetongponton med 5 m bredd. Flytande vågbrytare har ett större
deplacement än flytbryggor. De har också skärmar på sidorna som sticker djupare ner i
vattnet och bidrar till att dämpa vågorna.

Figur 27. Flytande vågbrytare. (Bild: rixobryggan.se)
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8.2.6 Förankring

Flytbryggor och flytande vågbrytare förankras med betongankaren och kätting.

8.2.7 Arbetsmetodik

För att komma ut med pålkran och slå pålar till den pålade bryggan anläggs en tillfällig
arbetsbank av fyllnadsmassor som maskinen kan gå på. Fyllnadsmassorna läggs på en
väl tilltagen geotextil. Det blir då lättare att separera fyllnadsmassorna från den sand som
ska ligga kvar på botten. Det föreslås att fyllnadsmassor, då den temporära banken
schaktats bort, om möjligt används för uppfyllnad av den nya banken/vallen innanför den
pålade bryggan. Härigenom minimeras transportarbete.

8.3 Pir med utfylld bank

8.3.1 Grundförstärkning

Först utförs en grundförstärkning i form av KC-pelare under den 165 m långa bank som
ska fyllas upp, samt vågbrytardelen längst ut, för att förhindra sättningar. Den bottenyta
som berörs (bankens och vågbrytarens ”fotavtryck”) är cirka 1700+675=2375 m2.

8.3.2 Vall/bank

En 165 m lång bank anläggs från nivå +46 till strandlinjen vid medelvatten. Banken har
en nivå på +46,7, krönbredd på 3 m. Den inre delen, på land, har en släntlutning på 1:2.
Den yttre, 100 m långa delen har en släntlutning på 1:1,5. Volymen fyllnadsmassor
uppgår till cirka 3000 m3. Utsidan av vallen täcks med ett erosionsskydd av sprängsten i
fraktionen 250-350 mm. Vallen och erosionsskyddet läggs på ett materialskiljande lager
av geotextil. Krönet förses med slitlager av exempelvis grus, asfalt eller marksten. I
kostnadsuppskattningen antas asfalt.

8.3.3 Vågbrytare

Pirens yttre, vinklade del fungerar som vågbrytare och yta för bastu och uppställning.
Ytan antas vara 40x10 m exklusive slänter, med färdig mark på nivå +47. Volymen
fyllnadsmassor uppgår till cirka 3500 m3. Den bottenyta som berörs (vågbrytarens
”fotavtryck”) är cirka 675 m2. Slänterna antas ha en lutning på 1:1,5. De täcks med ett
erosionsskydd av sprängstensblock på lovartsidan. I kostnadsuppskattningen antas ytan
vara belagd med marksten.
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8.3.4 Flytbryggor

Vid yttre delen av den pålade bryggan, från 1,5 m vattendjup vid medelvatten, samt på
läsidan av vågbrytaren anläggs två cirka 30 m långa flytbryggor. De utgörs av samman-
kopplade flytbryggor med bredd 3 m och längder mellan 10 och 20 m. I kostnads-
uppskattningen har antagits helbetongpontoner. Flytbryggedelen förbinds med banken
och vågbrytaren genom en rörlig ramp.
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9 Myndighetsfrågor

9.1 Vattenverksamhet
Båda åtgärderna, utfyllnad och anläggande av brygga, utgör vad som kallas vatten-
verksamhet i Miljöbalken och kräver godkännande av en prövningsmyndighet. Det kan
vara antingen länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen.

Vattenverksamhet som omfattar en bottenarea på högst 3 000 kvadratmeter kan hanteras
av länsstyrelsen som ett så kallat anmälningsärende. Är ytan större, eller om läns-
styrelsen av annan anledning bedömer att arbetet innebär en betydande miljöpåverkan,
krävs tillstånd i form av dom från Mark- och miljödomstolen.

De föreslagna åtgärderna vid Skutberget omfattar en yta som är mindre än 3 000 m2,
såvida ingen muddring eller sandfyllning utförs och förutsatt att inte vassröjning räknas
som vattenverksamhet.

9.2 Strandskyddsdispens
Åtgärden planeras inom ett område som omfattas av strandskydd. Detta innebär att det
inte kan uteslutas att åtgärden kräver en dispens från strandskyddet. En ansökan om
strandskyddsdispens hanteras av kommunens bygglovsenhet.
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10 Kostnadsuppskattning
En mycket preliminär uppskattning ger följande totala projektkostnad, inklusive
byggherrekostnader, oförutsett och diverse:

Utförande med pålad brygga: 8,5 miljoner kronor.

Utförande med utfylld bank: 13,5 miljoner kronor.

Göteborg 2019-05-10

Sweco Civil AB

Hamnar & kusthydraulik

Svante Roupé


