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Hej Karl-Magnus, 

 
Mycket positivt att arbetet nu skall sätta igång och tur att veckans storm bara hann 

spola ner en liten del av vägen i hamnbassängen. 
  
Om jag tolkade vårt senaste telefonsamtal rätt så avser ni att tillämpa samma teknik 

som den i Viken. Det skulle innebära att den sten som idag ligger som fyllning tas bort 
och läggs sedan tillbaka när en ny fyllning av mindre fraktioner byggts upp. Vi har 

diskuterat detta förfaringssätt och kommentarer från yrkesfiskarna har varit: ”Då kan 
man lika gärna sätta rullskridskor på de stora stenarna”.  
  
Som ordförande i Hamnföreningen hoppas jag att arbetet kommer att utföras på ett 
sådant sätt att hamnen skall bli säkrare för gästande och egna båtar. Samt att vi inte 

mera skall behöva få hamnbassängen fylld av överspolad sten. 
  
Mina egna funderingar som Väg- och Vattenbyggare är: 

1.   För det första är stryklängder och vattendjup helt olika i Viken och i Arild. Vid NV 
stormar är stryklängderna mycket längre och bottenlutningen mycket skarpare i 

Arild vilket innebär att vågornas höjd och deras kinetiska energi blir mycket 
större. Vi har ju på senare år fått bevittna hur de våldsamma krafterna utan 
vidare kunnat förflytta stenar upp mot 1 m3 stora. 

2.   Den tekniska utredning som gjorts:  http://arild.se/pdf-

dokument/HF/Dimensionering%20vagskydd%20Arilds%20hamn%20signerad.pdf 

rekommenderar en uppbyggnad av stenar som väger minst 3 ton vilket innebär 
en storlek av drygt 1 m3 som skall byggas upp i två lager 0,5m högre än piren. 

Denna slutsats är dock ett resultat av att Kommunen  givit utredarna 
ingångsparametrar med alldeles för låga värden. Man har t.ex. sagt att 
vattenytan stiger som mest med 50cm när verkligheten är 120-130cm över 

medelvattenståndet. Man har också till utredarna uppgivit att våghöjden är 3,5 
m vilket endast är att betrakta som ett antagande med okänd grund. 

3.   Många av stenarna i den nuvarande stenfyllningen är avsevärt mindre än den 
föreskrivna storleken på drygt 1 m3. Om de används i topplagret kommer de lätt 
att flyttas. 

4.   Om det skydd som beskrivs i utredningen skall uppnås måste stenfyllningen 
teoretiskt göras 120-130 cm högre än piren.  

5.   Om stenfyllningen höjd bara kommer att bli pirens plus 0,5m så måste dess 
bredd göras så mycket större dvs. större än vad som föreskrivs i utlåtandet så 
att vågorna slås sönder tidigare. 

6.   I båda fallen vore det nog klokt att sätta den översta raden stenar i en 
betongfyllning så att de förbinds med piren. 

  
Förhoppningsvis är många av mina funderingar redan förutsedda i den upphandling av 

arbetet som gjorts. Både hamnkapten Henrik Wettin och jag själv kommer att vara på 
plats när arbetet inleds och kan vara till hjälp. 
  
Bästa hälsningar 
//Jan  
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