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    Sammanfattning 
Vid inspektionen fann dykaren att det befintliga erosionsskyddet generellt var i gott skick. 

Slänten fortsätter som ovan vatten, både i utformning och grovlek på material, ner i vattnet 

mellan 1,5-3 meter varierat längs hela slänten. 
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Inledning 
Frog Marine service fick i uppdrag av Geoverkstan att inspektera ca 120 meter slänt ut i 

Göta älv för att fastställa skicket på befintligt erosionsskydd. Under inspektionen skulle 

följande punkter fastställas: 

• Om ett erosionsskydd faktiskt fanns

• Erosionsskyddets utbredning

• Erosionsskyddets djup

• Kornstorleken på materialet som utgör erosionsskyddet

Inspektionen utfördes till största delen okulärt med dykare. Dykaren hade även med sig ett 

sonderingsjärn för att kunna fastställa om erosionsskyddet fortsatte ner under leran. 

Vattendjupet i området vid slänten var under inspektionen ca 1-2 meter. Vattenståndet i älven 

var vid närmsta pegelmätare -20 centimeter (Tingstad). Sikten för dykaren var ca 0,5-1 meter 

men på grund av det grunda vattendjupet var det svårt att ta bilder utan att röra upp botten och 

förstöra sikten.  

Bilden visar området som inspektionen innefattar. 
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Resultat 
Det vi fan under inspektionen är att det utan tvekan finns ett befintligt erosionsskydd. Det 

fortsätter på samma sätt under vattnet som man kan se över vattnet i slänten. Erosionsskyddet 

består av sten i många olika storleksfraktioner längs slänten. Det är en blandning från 

grovgrus till hela vägen upp till block av sprängsten (kornstorlek 20 till >600 millimeter).  

 

Släntens utbredning var ca 2 meter ut från där den möter vattenytan. Där slänten slutar tar lera 

vid och sträcker sig långgrunt ut mot farleden utanför. Vid sondering av leran utanför slänten 

stötte vi på stenar en bit ner i leran vilket tyder på att slänten går djupare ner men leran har 

ackumulerats över och täckt stenarna. 

 

Leran utanför är väldigt mjuk vilket tyder på att den fortfarande ackumuleras istället för att 

eroderas bort. 

 

Vad det gäller djupet på erosionsskyddet så är det omöjligt att veta samt ta reda på för hand. 

med tanke på typen av material och storleken går det varken att gräva eller sondera igenom, 

 

Under inspektionen fann vi tre områden som stack ut från det generella skicket av slänten.  

1. Område 1 är en strand där det saknas erosionsskydd, men vattnet utanför är så grunt så 

någon större påverkan på land lär inte förekomma. 

2. I område 2 består slänten av mestadels grovgrus. Det är fortfarande en slänt men inga 

större stenar. Detta område verkar ligga relativt skyddat pga landtungan som går ut 

bredvid.  

3. Område 3 är en gammal kaj eller liknande där man gått in med båt. Här finns inget 

erosionsskydd synlig då det går ner en plåt hela vägen ner i botten. Precis i 

underkanten på plåten är det lite urspolat bakom och dykaren kunde sticka in sin hand 

ca 0,5 meter in i de underspolade hålen.  
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Bilden visar djupkurvorna i vattnet utanför slänten.  

 
Principskiss som visar hur slänten generellt ser ut.  
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Exempelbilder som visar generella skicket på slänten ovan vatten. 
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Exempelbilder som visar slänten och materialet under vattnet.   
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Översiktsbilder utifrån vattnet och från land vid stranden (punkt 1) 

 
Bilden visar den gamla kajen vid den östra änden av inspektionsområdet (punkt 3). 
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