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Sammanfattning
I samband med den planerade tillbyggnaden av Göteborgsoperan vill Fastighetskontoret
bedöma tillståndet för Packhuskajen sydväst om befintlig operabyggnad, utanför den
tilltänkta utbyggnaden.
Packhuskajen uppfördes under 1860-talet och består av stenmurar som vilar på rustbädd
som i sin tur ligger på pålgrupper i celler med timrade väggar. Generellt sett är kajens
underhåll kraftigt eftersatt och Fastighetskontoret har ombesörjt en
undervattensinspektion.
För att kajen fortsatt ska ha kvar sin funktion är det av stor vikt att alla i kajen ingående
elementen har god integritet och anliggning. Dykinspektionen visar att pålarna i många
fall saknar anliggning mot rustbädden, att rustbäddens yttersta del (närmst kajlinjen) är i
mycket dåligt skick där den inte saknas helt och att stenarna därmed saknar upplag i
många fall. Inspektionen visar också att fogarna är undermåliga och att nedbrytningen av
kajen även har nått stenarna som uppvisar stora skador. Ojämna sättningar av både
kajkonstruktionen och omgivande mark har med tiden utbildats utmed den aktuella
sträckan. Sättningsdifferenser med upp mot 0,5 m kan tydligt urskiljas och skillnaderna
inom området kommer att öka med tiden.
Befintlig kajmur har idag en undermålig funktion och behöver inom en snar framtid
genomgå omfattande reparationer för att få en fullgod och säker funktion. Det är svårt att
uttala sig om när nedbrytningen av kajen kommer att innebära att kajen behöver avlysas.
Utan åtgärd kan läget snabbt förvärras och bli akut även om kajen kan hålla i ett antal år
till.
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För att uppnå en fullgod funktion av Packhuskajen bedöms flera alternativ vara möjliga.
Om kajen är bevarandevärd trots sin ålder på dryga 150 år bör ett reparationsalternativ
väljas annars kan en ny kajmur ersätta den befintliga. Oavsett alternativ bör arbetet
samordnas med planering och utförande av tillbyggnaden till Göteborgsoperan. I
samband med tillbyggnaden kommer spontning-, pålning- och schaktningsarbeten att ske
i närheten av den befintliga kajmuren och bedöms medföra risk för rörelser som kan ge
upphov till permanenta skador på befintlig alternativt ny kajkonstruktion och som kan bli
svåra att reparera. Dessutom kan byggtrafik, upplag mm att ytterligare påverka kajmuren.
Tillbyggnaden bör därför samordnas med åtgärder för kajmuren.
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1. Bakgrund och syfte
I samband med den planerade tillbyggnaden av Göteborgsoperan har Fastighetskontoret
ombesörjt en undervattensinspektion av en del av Packhuskajen. Den aktuella sträckan ligger
sydväst om befintlig operabyggnad, utanför den tilltänkta utbyggnaden och omfattar ca 120m
kaj (längdmätning 0/200 – 0/320), se Figur 1.
Packhuskajen uppfördes under 1860-talet. Kajen har principiell uppbyggnad enlig Figur 2 med
stenmurar som vilar på rustbädd som i sin tur ligger på pålgrupper i celler med timrade väggar.
Området innanför kajen, ca 16 m, är bankpålat med korta träpålar. Ovanpå pålningen ligger
flera lager risfasciner som skall motverka ojämna sättningar samt kompensera för den tunga
fyllningen.
Kajen i stort har reparerats och byggts om i ett par omgångar men generellt sett är kajernas
underhåll kraftigt eftersatt. Senaste reparationerna ägde rum i mitten av 1990-talet i samband
med uppförandet av Operan och baserades på besiktning och bedömning utförd av Skanska
1991 och på handlingar upprättade av Gatubolaget, se Figur 3.
Dykinspektion utfördes 2014 av Under Ytan och redovisas i rapport daterad 2014-06-16, se
bilaga 1. Underlag för Swecos bedömning av Packhuskajen har varit nu utförd dykinspektion
samt Besiktningsrapport av Packhuskajen Etapp 1 och Lilla Bommens kaj i Göteborg utförd av
Skanska Teknik 1991-04-26. Arbetet har skett i nära samarbete med Andris Vilumson,
Geotekniker på Fastighetskontoret.

Figur 1, Flygfoto över den aktuella sträckan av Packhuskajen.
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Figur 2, Packhuskajens ursprungliga sektion

2. Murkonstruktion
2.1 Allmänt
Vid dykinspektionen kunde endast de två främre pålraderna samt den utstickande delen av
rustbädden mot älven inspekteras, övriga delar var oåtkomliga på grund av befintlig träspont
samt innanförliggande fyllning. Det är därmed omöjligt att med nu utförda inspektioner få en helt
klar helhetsbild om hela kajkonstruktionens kondition och skick.
För att kajen fortsatt ska ha kvar sin funktion är det av stor vikt att alla de ingående elementen
har god integritet och anliggning. Dykinspektionen visar att pålarna i många fall saknar
anliggning mot rustbädden, att rustbäddens yttersta del (närmst kajlinjen) är i mycket dåligt
skick där den inte saknas helt och att stenarna därmed saknar upplag i många fall.

2.2 Pålar
Endast 20-30% av pålarna i den yttre pålraden (A-pålen) bedöms ha anliggning mot
rustbädden. Pålskallarna är generellt något rundade och av sämre kvalitet. Pålarnas kvalitet har
inte utretts vidare vid den senaste dykinspektionen men var tämligen god i samband med
provtagningarna 1991. Bristande anliggning fanns redan vid inspektionen 1991 och skulle enligt
uppgift ha åtgärdats i samband med den senaste reparationen, se Figur 3 beteckning A.
Resultatet förefaller dock bristfälligt alternativt utfördes ingen åtgärd.
För att kajmuren och pålarna ska återfå sin funktion måste pålarna få kontakt med muren via
rustbädden igen. Detta förutsätter dock att pålarna fortsatt är av god kvalitet och inte varit utsatt
för någon större nedbrytning. Hur pålen ska återfå kontakt med rustbädden och murstenarna
och hur långt ner på pålen som det finns tillräckligt friskt trä behöver utredas vidare och ett
relevant åtgärdsförslag projekteras fram.
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Figur 3, Packhuskajens reparerad sektion

2.3 Rustbädd
Rustbädden består av korslagda plank där det undre lagret ligger i kajens längdriktning.
Rustbädden har som funktion att sprida lasten från enskilda stenblock jämnt till de
underliggande pålarna. Den undre yttre längsgående plankan i rustbädden är generellt mycket
eroderad och på många ställen helt lös. Det övre planklagrets ändar är kraftigt eroderade. Även
dessa brister fanns redan vid inspektionen 1991 men åtgärdades troligen inte i samband med
den senaste reparationen.
För att kajmuren ska återfå en tillfredställande funktion måste pålarna via rustbädden få kontakt
med muren igen. Fortsatt projektering får avgöra hur den bästa tekniska och ekonomiska
lösningen ser ut.

2.4 Stenmur
Kajens frontmur består av 5 skift där det första skiftet vilar på rustbädden. På sträckan 0/2000/281 förekommer sprickor och spjälkningar i de fyra nedre stenskiften (troligen bestående av
sandsten).
Fogarna är generellt sett undermåliga. Diverse växter har etablerat sig i fogarna och påskyndar
nedbrytningen av stenen eftersom rotsprängningen vidgar fogarna och underlättar att
innanförliggande fyllning rinner ut, se Figur 4.
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Figur 4, Kajmuren från älvsidan uppvisar två skilda utseenden utmed aktuell sträckning.

Vissa förstärkningsarbeten på sträckan utfördes i mitten av 1990-talet där stenskiften förbands
med genomgående stag, se Figur 5.
På sträckan 0/281-0/320 är frontmuren ovan vattenytan putsad med cementbruk vilket bl a
medför att muren utmed aktuell sträcka har fått ett varierande utseende, se Figur 4. Bruket
användes även för att fylla i håligheter och saknade stenar samt att foga om alla fogar runt
stenarna, se Figur 3 beteckning C
Nedbrytningshastigheten hos stenarna på sträckan 0/200-0/281 verkar ha ökat eftersom
stenarna enligt inspektionen 1991 endast hade problem på enstaka ställen. Om nedbrytningen
tillåts fortsätta i nuvarande hastighet kommer det att skada stenarna ytterligare vilket därmed
påverkar hela kajmurens funktion negativt. Det är svårt att uttala sig om när detta inträffar. Läget
kan snabbt förvärras och bli akut även om kajen kan hålla i ett antal år till.
Stenarna i det nedre främre stenskiftet bedöms ha måtten ca 0,5m x 0,5m x 0,8m
(djup x höjd x längd). Eftersom stenarna delvis saknar underliggande rustbädd och kontakt med
pålar på längre sträckor än en stenlängd (0,8m) bedöms stenarna när som helst kunna falla ner
och orsaka stora problem med kajmurens integritet. Detta har redan inträffat på enstaka ställen
utmed muren och behöver därmed åtgärdas omgående. Även krönstenen av granit uppvisar
skador vilka till stor del beror på att olika stålämnen är inborrade i stenen.
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Figur 5, Stag igenom rustbädd och mur på sträckan 0/200-0/281

2.5 Plankvägg
Den ursprungliga träväggen som utgörs av den yttre sidan av den gamla timmerkistan saknas
helt eller delvis ovan botten på den inspekterade sträckan. Den gamla träväggen har i senaste
reparationerna ersatts med en ny plankvägg som bedöms vara i gott skick, se Figur 3
beteckning B.
Planken bör underhållas regelbundet så att väggen förblir intakt.

2.6 Botten och stödfyllning
Botten består längs hela den inspekterade sträckan av lera med på vissa ställen ett tunt
gruslager på överytan. Sticksondering visar på ett löst sedimenterat lerlager med ett fastare
lager 1,5-1,7 meter under bottens överyta. Detta lager förefaller vara ganska tunt och består av
grus. Under lagret kan sticksondering ned till 2 meter ske utan större besvär. Bottennivån
innanför plankväggen (kring pålarna) är ca 1 meter högre vilket är fördelaktigt för pålarna.
Det förefaller därmed att den stödfyllning som visas utanför träsponten i både Figur 2 och
Figur 3 som skall stabilisera kajkonstruktionen mot älven saknas helt. Detta bör även beaktas
om vattendjupet utmed muren skulle komma att förändras.

repo001.docx 2012-03-29

9 (14)
RAPPORT PACKHUSKAJEN –
TILLS TÅNDSBEDÖMNING

2014-09-0

SEJAVH \\segotfs002\projekt\2321\2305639_packhuskajen,_kajmur\000\10_arbetsmaterial\140901 rapport

packhuskajen.docx

3. Övriga aspekter
3.1 Sättning
Ojämna sättningar av både kajkonstruktionen och omgivande mark har med tiden utbildats
utmed den aktuella sträckan. Sättningsdifferenser med upp mot 0,5 m kan tydligt urskiljas.
Nivåerna inom aktuellt område framgår av avvägningsplan, se bilaga 2.
Utmed sträckan ca 0/200 – 0/250 är sättningsdifferensen av kajen tydligast och för att ta upp
den uppkomna nivåskillnaden har en lägre stödmur och trappor anlagts mot den högre liggande
marken i söder, se Figur 6. Sättningsdifferensen syns även tydligt längs vattenlinjen utmed det
första skiftet av kajmuren, se Figur 7.

Figur 6, Stödmuren som minskar i höjd mot väster

Figur 7, Understa skiftet av kajmuren försvinner successivt under vattenytan mot öster

Sättningar med ca 1-4mm/år kan förväntas pågå inom kajområdet och kajkonstruktionen vilket
innebär att sättningsdifferensen med tiden kommer att öka ytterligare.
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Orsaken till sättningarna har i detta skede inte närmare kunnat utredas på grund av mycket
begränsad tillgänglighet av befintliga konstruktioner. Sättningarna beror sannolikt på en
kombination av flera olika faktorer som bl. a. dålig anliggning mellan pålar och rustbädd (se kap
2.2), variationer av lerans geotekniska egenskaper, varierande lerdjup och belastningshistorik,
för korta pålar mm.
En del av orsaken till vissa av sättningarna kan eventuellt vara att delar av befintlig
kajkonstruktion av trä är i dåligt skick eller delvis har eller är på väg att kollapsa. Om så skulle
vara fallet kan situationen snabbt bli allvarlig. Exakt orsak till de stora uppkomna
differenssättningarna och övriga skador är svårt att utreda utan större insatser som
provgropsgrävning och delvis rivning av befintlig kaj för åtkoms av befintliga konstruktioner och
grundläggning.

3.2 Underminering
På ett flertal ställen av den aktuella sträckan uppvisar stenläggningen inom kajområdet på att
det förekommer en viss underminering. Med största sannolikhet transporteras/spolas delar av
befintlig underliggande fyllning bort och ner i Göta älv, det bildas försänkningar och hålrum i
stenläggningen, se Figur 8. Lokalt kan undermineringen vara större än vad som syns på ytan
då gatstenarna låser varandra till en viss grad då den underliggande fyllningen försvunnit. Vid
en mindre belastning på ett sådant område kan stenläggningen kollapsa och ett hål bildas i
stenläggningen.

Figur 8, Försänkning/underminering av gatstensbeläggningen
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3.3 Stabilitet
Stabilitetskontroll utfördes samband med detaljplanearbetet och visar att stabiliteten är
tillfredsställande för befintliga förhållanden. Se vidare i PM Geoteknik, Detaljplan
Göteborgsoperan, upprättad av Sweco och daterad 2012-10-26 (uppdragsnummer 2305 495).

3.4 Pollare och fendrar
Träinklädnaden bör skyddas med fendrar om kajen ska användas för fartygstilläggning.
Separata pollare (ej integrerade i kajmuren) skall då ordnas vid behov.

3.5 Ytavlopp och rörgenomföringar
Ytavlopp och rörgenomföringar finns på ett flertal ställen och bör ses över om kajen ska
behållas i sin nuvarande utformning.

3.6 Göteborgsoperans framtida tillbyggnad
Göteborgsoperans nya tillbyggnad kommer troligen att pålgrundläggas. Delar av byggnaden
kommer att förses med källare. Underlagsmaterialet har varit knapphändigt och byggnaden har
inte projekterats klart.
Spontning-, pålning- och schaktningsarbeten kommer att ske i närheten av den befintliga
kajmuren och bedöms medföra risk för rörelser som kan ge upphov till permanenta skador på
befintlig kajkonstruktion och som kan bli svåra att reparera. Som närmast är fasaden ca
10 meter från kajmuren, se Figur 9. Förändrad markanvändning och markhöjder kommer att
påverka kajmuren negativt. Dessutom kan byggtrafik, upplag mm att ytterligare påverka befintlig
kajmur. Påverkan av dessa arbeten bör klargöras om kajmuren beslutas behållas med sin
nuvarande utformning och tillbyggnaden förverkligas. Tillbyggnaden bör samordnas med
åtgärder för kajmuren.
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Figur 9, Antagen sektion där kajmuren är som närmast utbyggnaden

4. Samlad bedömning
Befintlig kajmur har idag en undermålig funktion och behöver inom en snar framtid genomgå
omfattande reparationer för att få en fullgod och säker funktion.
För att uppnå en fullgod funktion av Packhuskajen bedöms flera alternativ vara möjliga. Nedan
presenteras fyra olika alternativ. Om kajen är bevarandevärd trots sin ålder på dryga 150 år bör
ett reparationsalternativ (alternativ 1 eller 2) väljas. Oavsett alternativ bör arbetet samordnas
med planering och utförande av tillbyggnaden till Göteborgsoperan.

4.1 Alternativ 1, minsta reparation av befintlig kaj
Alternativet innebär nödvändiga minsta reparationsarbete av befintlig kajkonstruktion med
bibehållet befintligt utseende. Denna åtgärd bedöms tidsmässigt kunna vara tillfyllest under en
15-20 års period innan nya reparationsarbeten sannolikt blir nödvändiga.
Anliggning mellan befintliga pålar och rustbädd/stenmur måste säkerställas. Vissa av pålarna
som är åtkomliga (generellt de två yttersta åtkomliga pålraderna) kapas en bit nedanför den
eroderade/skadade pålskallen. Detta förutsätter dock att pålarna nertill fortsatt är av god
kvalitet. Kontakt mellan pålarna och rustbädden/stenskiften kan ordnas genom att varje enskild
påle förlängs upp till lämplig nivå, alternativt att hela hålrummet mellan pålarna och stenskiften
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fylls med betongmadrasser som injekteras. Reparationer av de åtkomliga delarna av
rustbädden som är skadade kommer också att bli nödvändiga.
Stenskiften förses med genomgående stag på den del som saknas ca 70 m, se Figur 5, för att
ytterligare säkerställa muren. Befintliga fogar rengörs från växtlighet och fogas igen med nytt
bruk. Markstensbeläggningen läggs om där det behövs och ytavlopp och rörgenomföringar ses
över.
De flesta arbetena för alternativ 1 måste utföras under vatten av dykare vilket är tid- och
resurskrävande och många gånger besvärligt.

4.2 Alternativ 2, omfattande reparation av befintlig kaj
Alternativet innefattar en mer omfattande reparation där bl a uppkomna differenssättningar
åtgärdas. Denna åtgärd bedöms tidsmässigt kunna vara tillfyllest upp mot en 50 års period
innan nya reparationsarbeten sannolikt blir nödvändiga. Ett visst underhåll kommer dock att
krävas under den perioden.
Reparationen omfattar nedmontering av stenmur, återställande av rustbädd och pålanliggning,
viss pålkomplettering för justering av rustbäddsnivån, vissa stenkompletteringar och
återmontering av stenmur. Markstenbeläggningen höjdjusteras och läggs om där det behövs
samt ytavlopp och rörgenomföringar ses över.
Arbetena görs i torrhet vilket medför att en tätspont måste monteras mot älven. Alternativ 2
bedöms kostnadsmässigt vara likvärdig med anläggning av en helt ny kajkonstruktion.

4.3 Alternativ 3, ny kajmur i befintlig kajlinje
Befintlig kajmur med tillhörande grundläggning rivs och ersätts med en ny pålad kajkonstruktion.
Den nya kajen kan utformas på många olika sätt. Kajmuren kan göras helt i betong alternativt
döljas av en stensättning på ett sätt som gör att den påminner om den befintliga Packhuskajen.
Alternativt kan de befintliga murstenarna återanvändas även om det sannolikt innebär att en del
stenar kommer att behöva bytas ut. Arbetena görs i torrhet vilket medför att en tätspont måste
monteras mot älven.
En ny kajkonstruktion har fördelen att den kan anpassas och höjas mht prognosticerade
framtida förhöjda vattennivåer.
En ny kajmur bedöms tidsmässigt kunna vara tillfyllest upp mot 100 år med begränsat
underhåll.

4.4 Alternativ 4, ny kajmur i utanför befintlig kajlinje
Alternativet innebär anläggning av en ny kaj likt alternativ 3 dock utanför den befintliga kajlinjen.
Anläggningen av den nya kajmuren kommer att förenklas jämfört med alternativ 3. Tillstånd
behöver sökas för den nya kajlinjen men i övrigt är alternativet likvärdigt med alternativ 3.
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1. Sammanfattning
Vi har kunnat konstatera att 1991 års rapport som utfördes av Skanska teknik är mycket
noggrant utförd, vi har kunnat följa i princip varje enskild påle, förutom där det varit
oåtkomliga av plankväggen eller på annat sätt övertäckta. Även noteringar om rustbäddens
utseende såsom ”dåliga partier” etc. överensstämmer väl med nuvarande status, även om de
gångna 23 åren naturligtvis ytterligare påverkat konstruktionen. Vi har inte på några ställen
påträffat kilar mellan pålarna och rustbädden, vilket talar för att denna sträcka ej är åtgärdad
bortsett den ”nya” plankväggen under rustbädden. Plankväggen bedöms vara i gott skick,
med ett generellt inträngningsdjup med kniv på 3-5 mm. Bultarna som planken är fästade i
pålarna med består av galvade franskskruv, dessa är något korroderade på bultskallar och
brickor som är fritt exponerade i vattnet, men bedöms ändå vara i bra skick. På pålarna saknas
generellt anliggning mellan den yttre pålraden (A-pålen) och underkant på rustbädden. På
grund av plankväggen har vi endast i undantagsfall kunnat känna på B pålen. Resultaten har
då i stort överensstämt med 1991 år inspektion, dvs även B pålarna saknar till stor del
anliggning. Hålrummet som uppstått mellan pålskallen och rustbädden beror främst på att
rustbäddens yttre del är eroderad och den undre längsgående plankan (bärlinan) till stora
delar är lös. Möjligen i kombination med den teori som framläggs i 1991 års rapport där
fyllnadsmaterialet är bortspolat och kajen på grund av tung belastning i bakkant låter
sig ”rotera runt en axel parallellt med längdriktningen” och därmed ”lyfter” något i framkant.
Vi har endast på 2 ställen kunnat konstatera rörelse i det nedre stenskiftet, på dessa ställen har
stenen i första skiftet glidit ned något, (0/231,6 samt 0/276,1 meter). I frontmuren som består av
5 skift sten konstateras spruckna och delvis spjälkade stenar. I krönstenen som består av granit
består dessa spjälkningar förmodligen av mekanisk påverkan från den tid då kajen användes
kommersiellt, i de fyra nedre skiften som består av sprödare sandsten beror förmodligen
skadorna på frostspjälkningar som initierats av sprickor i stenarna samt på ställen där
förtagningsjärn borrats fast.

2. Bakgrund
Under Ytan Dyk & Inspektion AB har fått i uppdrag av Andris Vilumson, fastighetskontoret
Gbg att utföra dykinspektion av Packhuskajen sekt 0/200 – 0/350. Syftet med inspektionen är
att konstatera aktuell status på kajen samt notera förändringar gentemot de undersökningar
som utfördes av Skanska teknik 1991 ” Besiktning av Packhuskajen Etapp 1 och Lilla
Bommens kaj i Göteborg” Litteranummer 3124-980.85. Denna rapport jämte bilagor fungerar
som underlag för 2014 års undersökning.
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Figur 1 – Utdrag ur inspektionsrapporten från 1991 med den tillkommande plankväggen inritad.

Efter 1991 års rapport åtgärdades kajen genom att hålrummet mellan botten och rustbädden
plankades in med 45x145 mm tryckta plankor som skruvades direkt i den yttre träpålen. Syftet
med inplankningen var att förhindra ytterligare erosion under kajen. Vintern 1997-98 fogades
och putsades dessutom frontmuren fr o m 0/280 m ända tills kajens västra ände.
Kajen åtgärdades delvis med en ny plankvägg som ersatte den gamla sponten, dessa arbeten
utförde troligen mellan 1995-1998 och utfördes på uppdrag av Trafikkontorets Emil Sandberg
av Dyk & sjötjänst AB i Uddevalla. På kajens västra del fogades och putsades frontmuren,
detta skedde under 1998 -99 också av Dyk & sjötjänst genom Emil Sandbergs försorg. Även på
ställen där stenar saknades i muren ersattes dessa av betong. Produkten som användes var
Bemix high tech 310 med PP fibrer.
Längst västerut, (vid nuvarande casinot) undergjöts dessutom kajen med lättbetong, detta
utfördes av Göteborgs dykeriteknik ca år1999.
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3. Inspektion
Inspektion utfördes den 16-18 juni 2014 från landbaserat dyksläp som okulärinspektion. Som
underlag för inspektionen användes 1991 års rapport. Bitvis rengjordes rustbädden med
högtryckstvätt och området dokumenterades med film.
För att kunna orientera sig längs kajen och kunna referera till det måttsystem som använts i
1991 års rapport mättes kajen upp med måttband. Måttbandet som var 50 meter långt lades
med 0 punkten i kajens östra ände och flyttades fram tills vi nådde 0/200 meter som är denna
inspektions startpunkt. Från vår startpunkt lades därefter måttbandet ut och dykarens läge
registrerades utefter detsamma.

0/200
0/320
0/000

För att systematiskt kunna genomför inspektionen utfördes den i 10 meters sektioner mellan
0/200 till 0/320, vilka redovisas var för sig. Vid varje sektion mättes höjden på kajen. Måttet
togs från överkant krönsten och ned till underkant det sista stenskiftet. Vidare mättes även
måttet från överkant krönsten ned till befintlig botten. Samtliga mått togs med måttband. För
att kontrollera fyllnadsgraden innanför inplankningen mättes även skillnaden mellan
bottennivåerna innanför och utanför plankväggen (befintlig botten). Måttet kontrollerades
med hjälp av tumstock.
Sticksondering i botten har utförts med ett 2 meter långt armeringsjärn.
Utöver okulär kontroll av träet utfördes med jämna mellanrum provhugg med morakniv i
träet och inträngningsdjupet noterades.

4. Resultat av dykinspektion
4.1.

Generell beskrivning

4.1.1. Botten
Botten består längs hela den inspekterade sträckan av lera med på vissa ställen ett tunt
gruslager på överytan. Gruset kommer förmodligen från snöröjning. Sticksondering visar på
ett löst sedimenterat lerlager med ett hårdare lager 1,5-1,7 meter under bottens överyta. Detta
lager förefaller vara ganska tunt och bestå av grus, under lagret kan sticksondering ned till 2
meter ske utan större besvär. Innanför plankväggen är botten generellt högre vilket också
framgår av tabell D i 1991 års rapport.
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4.1.2. Plankvägg (trävägg)
Den ursprungliga träväggen som utgörs av den yttre sidan av den gamla timmerkistan saknas
helt eller delvis ovan botten på den inspekterade sträckan. Där rester av den gamla träväggen
är synlig har de saknade delarna ersatts av en ny plankvägg, det har då uppstått ett hålrum i
övergången mellan den gamla och nya träväggen som beror på att de nya planken är fästade i
träpålarna som står en bit innanför den gamla
plankväggen.
Där den ursprungliga träväggen helt saknas går den nya
träväggen (plankväggen) ända ned mot botten. Den ”nya”
plankväggen bedöms vara i gott skick med ett
inträngningsdjup med kniv på endast 3-5 mm. Endast ett
fåtal plankor visade sig vara lösa, men detta torde bero på
brister i monteringen. De varmgalvaniserade franskbult
som använts för att fästa planken i pålarna är något
korroderade i de synliga delarna men bedöms vara i
tämligen gott skick.
Bild 2 – fotot visar bultskalle och
bricka på losstagen franskskruv

4.1.3. Mellanvägg
Träväggarna som utgörs av gavlarna på de gamla timmerkistorna, benämns mellanvägg i 1991
års inspektion, är endast synliga i ytterkant där de syns som halvtomhalvt förband i de
ursprungliga timmerkistorna samt i överkant där översta plankan är synlig. Tidigare
nämnd ”inplankning” medför att mellanväggen inte åtkomstbar för närmare inspektion.

4.1.4. Pålar
Pålarna är endast synliga i överkant där inte
plankväggen täcker dem. Pålskallarna är generellt
något rundade och upplevs som något mjuka med ett
generellt insticksdjup med morakniv på 10-20 mm.
Huruvida insticksdjupet gäller för hela pålen eller
enbart ändträet går inte avgöra vid en ren okulär
inspektion utan borttagning av plankväggen. Baserat
på tidigare erfarenheter kommer träet längre ned i
pålen vara av bättre kondition men måste fastställas
genom provtagning. Dock saknar i likhet med 1991 års
inspektion övervägande delen av pålarna anliggning
mot rustbädden.

Bild 3 – Exempelbild på provhugg i träpåle.

Sida 6 av 27

4.1.5. Rustbädd
Rustbädden som består av 2 lager plank där det undre lagret ligger i kajens längdriktning och
skall fungera som en bärlina uppe på pålskallarna. Det övre lagret ligger tvärs kajens
längdriktning. Den undre yttre längsgående plankan i rustbädden är generellt mycket
eroderad och på många ställen helt lös. Det övre planklagrets ändar är kraftigt eroderade och
mellanrum mellan planken på upp till 0,08 m förekommer, på vissa ställen saknas den yttre
delen helt.

Bild 5 – Exempelbild på eroderad längsgående planka

Bild 4 – Exempelbild på kraftigt eroderad tvärgående
plank.

4.1.6. Dragstag (genom kajmur)
I mitten på 1990 talet förstärktes kajen genom att dragstag borrades igenom frontmuren i kajen.

Figur 2 – Utdrag ur ritning (Diarie nr 518/93) som visar hur stagen är monterade.
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Dessa dragstag återfinns längs den inspekterade sträckan på följande ställen:
0/200,5, 0/203,7, 0/205,8, 0/207,5, 0/209,7, 0/211,9, 0/213,4, 0/214,5, 0/214,9, 0/218,7, 0/220,6,
0/222,1, 0/223,9, 0/225,8, 0/227,2, 0/229,2, 0/231,8, 0/234,4, 0/236,9, 0/240,1, 0/242,4, 0/245, 0/247,0,
0/248,6, 0/250,3, 0/252,3, 0/255,1, 0/257,6, 0/260,2, 0/260,8, 0/263,6, 0/265,6, 0/268,1, 0/269,3,
0/271,8, 0/273,8, 0/275,8, 0/277,7, 0/279,6, 0/281,2 meter.
På endast ett ställe var dragstagets undersida synligt, och det var på det sista dragstaget
(0/281,2 m), på övriga ställen doldes stagen av den monterade plankväggen.

Bild 6 – fotot visar dragstagets undersida

Bild 7 – visar dragstaget placering uppe på kajen

4.1.7. Kajmur
Kajens frontmur består av 5 skift där det första skiftet vilar på rustbädden. De fyra nedre
skiften består av sandsten och det femte skiftet (krönstenen) utgörs av ett skift med granitsten.
I de fyra nedre skiften förekommer sprickor och spjälkningar i sandstenen. På flera sträckor
visar växtlighet i fogarna på ett bristande underhåll. Från 0/281 meter är frontmuren ovan
vattenytan putsad med cementbruk av typen Bemix 310 High tech med PP fibrer. Detta bruk
användes även för att fylla i håligheter och saknade stenar samt att foga om alla fogar runt
stenarna.

Bild 8 – visar spjälkade hörn och sprickor i de nedre stenskiften.
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Bild 9 - visar växtlighet som gror i fogarna mellan stenskiften.

Bild 10 – visar var den pustade delen av kajen börjar, 0/281 m.

5. Resultat av inspektionen i måttkedjan
5.1.

0/200-0/210

5.1.1. Höjd från ök kaj till befintlig botten
3,19 m, ca 2 meter ut från kajlivet ökar vattendjupet med en meter.

5.1.2. Höjd samt status på kajens frontmur
Kajens höjd är 2,44 m.
Fogbruk saknas generellt, inga rörelser kan noteras men stenar med spjälkade hörn noteras.
-

203,5 m, ett fyrkantigt hål 0,3x0,3 meter noteras i första stenskiftet

-

205,5 m, i det fjärde skiftet noteras en sönderspjälkad sten.

Bild 11 – Sönderspjälkad sten pga. förtagningar som korroderar.
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5.1.3. Bottenbeskaffenhet
Lera med inslag av sand och grus övergår i lera ca 2 meter från kaj. Sticksondering 2 meter
ned i botten utan motstånd. Bottennivån innanför inplankningen går i nivå med densamma
och är ca 1,1 meter högre än på utsidan och botten består av lera med ett tunt lager sand och
grus uppå.

5.1.4. Kondition på inplankning
Planken känns stumma vid bomknackning med ett inträngningsdjup med kniv på 3-5 mm.
Franskskruven uppvisar gravrost på skallar och brickor men förefaller ändå vara i ganska bra
kondition.

5.1.5. Rustbädd
I plankbädden är de tvärgående plankorna eroderade i ändträet. Generellt går plankorna
något utanför kajstenen, men det förekommer även ställen där de slutar innanför.
På 2 ställen noteras det att den nedre längsgående plankan är lös.
-

199-201,3. m Den nedre längsgående plankan i rustbädden är lös.

-

201,3 m. Mellanvägg nr 108 verkar till stor del vara borteroderad.

-

205,6 – 207,9 Den nedre längsgående plankan i rustbädden är lös, 0,35 m mitt på denna
sträcka är det övre tvärgående plankorna något korta och slutar ca 0,2 meter innanför stenen.

5.1.6. Träpålar
Påle
NR

Tidigare
status/anliggning

Aktuell status/
anliggning

323

Delvis

324

Nej

Nej, 0,02 m glapp

325

Nej

Nej

326

Nej, 0,02 m glapp

Nej, 0,03 m glapp

327

Nej

Nej, 0,05 m glapp

328

Delvis

Delvis, ca 50 %

329

Delvis

Delvis, ca 30 %

330

Ja

Delvis, ca 20 %

331

Delvis

Nej, 0,02 m glapp

332

Nej

Nej, 0,04 m glipa

333

Nej 0,04 m glapp

Nej, 0,04 m glapp

334

Nej 0,02 m glapp

Nej, 0,02 m glapp

Kommentar

Står innanför

Står innanför
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335

Ja

Delvis, 70 %

336

Nej, 0,04 m glapp

Nej, 0,05 m glapp

337

Delvis

Delvis, 30 %

338

Nej

Nej, 0,06 m glapp

5.2.

0/210-0/220

5.2.1. Höjd från ök kaj till befintlig botten
3,78 m (ca 1 meter djupare 2 meter ut från kaj)

5.2.2. Höjd samt status på kajens frontmur
Kajens höjd är 2,44,m. Mellan stenarna noteras generellt avsaknad av fogbruk samt i mindre
omfattning spjälkade hörn på stenarna.

5.2.3. Bottenbeskaffenhet
Lera med inslag av sand och grus övergår i lera ca 2 meter från kaj. Sticksondering 2 meter
ned i botten utan motstånd. Bottennivån innanför inplankningen 0,8 meter högre än på
utsidan och botten består av lera.

5.2.4. Kondition på inplankning
-

213,9- 215,7 m, den översta och den tredje plankan uppifrån räknat saknas.

5.2.5. Rustbädd
Generell status.
-

0/210,0, rustbädden saknas på en sträcka av 0,4 meter, yttre delen av stenen på ett djup av
0,05-0,1 m saknar upplag.

-

0/213,8 – 0/215,6, den längsgående plankan i rustbädden är lös

5.2.6. Träpålar
Påle
NR

Tidigare
status/anliggning

Aktuell status/
anliggning

339

Ja

Ja, 100 %

340

Delvis

Delvis, 20 %

341

Ja

?

342

Nej, påle ”kantad”

?

-//-

343

Nej, 0,03 m glapp

?

-//-

Kommentar

Inplankning ansluter mot uk rustbädd,
svårt att kontrollera pålar mellan 0/211,10/213,8
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344

Delvis

?

-//-

345

Nej, 0,04 m glapp

?

-//-

346

Nej, 0,02 m glapp

?

-//-

347

Nej,

Delvis, 20 %

348

Nej, mkt dålig i
topp

Nej, 0,05 m glapp

349

Nej

Nej, 0,04 m glapp

350

Delvis

Ja

351

Nej, 0,03m glapp

Nej, 0,03 m glapp

352

Delvis

Delvis

353

Delvis

Delvis, 50 %

354

Nej

Delvis, 10 %

355

Nej

Nej, 0,02 m glapp

5.3.

Längsgående plankan i rustbädden lös.

(lokalt lite anliggning längts in på pålen)

Längsgående planka i rustbädden saknas
delvis

0/220-0/230

5.3.1. Höjd från ök kaj till befintlig botten
3,98 m

5.3.2. Höjd och status på kajens frontmur
Kajens höjd är 2,44 m.
- 0/223,2 m, I det första (nedersta) stenskiftet kommer ett 500 mm runt stålrör ut ur kajen.
- 0/225 m, I kajen börjar växtlighet förekomma, från det 3:e skiftet och uppåt.

5.3.3. Bottenbeskaffenhet
Botten består av lera med ett övre tunt lager av sand. Sticksondering visar på 1,5 meter med
mjuk botten därefter ett lager med hårdare material därefter återigen mjuka massor ned till 2
meters sedimentdjup. Bottennivån innanför inplankningen 1,25 meter högre än på utsidan och
botten består av lera.

5.3.4. Kondition på inplankning
Plankningen är intakt och den generella beskrivningen gäller.

5.3.5. Rustbädd
Inträngningsdjup med kniv i rustbädd och pålar är 5-10 mm med kniv.
-

0/227,0 – 0/230, rustbädden yttre del mycket dålig såväl längsgående som tvärgående plank
saknas om vartannat vilket medför att anliggningen mot kajmuren är bristfällig.
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5.3.6. Träpålar
Påle
NR

Tidigare
status/anliggning

Aktuell status/
anliggning

356

Nej

Delvis, 10 %

357

Nej, 0,03 m glapp

Delvis, 15 %

358

Nej

Nej, 0,09 m glapp

359

Nej

Nej, 0,08 m glapp

360

Delvis

Delvis, 10-20%

361

Nej, 0,02 m glapp

Delvis, 5 %

362

Nej, ”dålig i topp”

?

363

Nej

?

364

Delvis

Delvis 10-20 %

365

Nej

Nej, 0,04 m glapp

366

Nej, 0,03 m glapp

Nej, 0,04 m glapp

367

Nej, 0,06 m glapp

Nej, 0,08 m glapp

368

Ja

Ja

369

Nej, ”dålig i topp”

Nej, 0,02 m glapp

370

Nej

Nej,

Rustbädd trasig, tvärgående plank saknas

371

Nej

Nej

Ingen anliggning, rustbädd saknas

372

Delvis

Nej

Ingen anliggning, rustbädd saknas

5.4.

Kommentar

Dålig rustbädd

Pålar ej synliga då botten är täckt av sand
pga. av SS Marieholms landgång som
förmodligen sandas.
-//-

0/230-0/240

5.4.1. Höjd från ök kaj till befintlig botten
4,61 meter.

5.4.2. Höjd och status på kajens frontmur
Kajens höjd är 2,41 m.
Generellt förekommer mycket växtlighet i fogarna längs hela frontmuren på detta avsnitt.
Stenar med spjälkade hörn förekommer.
-

0/230,0 m, i det första skiftet noteras en fyrkantig 0,3x0,3 m stor öppning.
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-

0/231,6 m, Misstänkt rörelse på ca 0,02 m i en sten det nedre skiftet, stenen har spruckit i övre
vänstra hörnet, en mindre bit av stenens hörn saknas.

-

0/238,8 m, i det första skiftet noteras en fyrkantig 0,3x0,3 m stor öppning.

5.4.3. Bottenbeskaffenhet
Botten består av lera med ett övre tunt lager av sand. Sticksondering visar på 1 meter med
mjuk botten därefter ett lager med hårdare material därefter återigen mjuka massor ned till 2
meters sedimentdjup. Bottennivån innanför inplankningen 1,8 meter högre än på utsidan och
botten består av lera.

5.4.4. Kondition på inplankning
I generellt bra skick.

5.4.5. Rustbädd
Insticksdjup med kniv i rustbädden är 10-20 mm.
-

0/230- 0/233,1, både längsgående och tvärgående plank saknas eller är kraftigt eroderade i
rustbädden vilket medför begränsad bärighet i stenmuren. Lokala håligheter på upp till 0,35
meter förekommer under nedre stenskiftet.

-

0/237,7- 0/240,0, rustbädden i dåligt skick, tvärgående planken kraftigt eroderade och den
längsgående plankan är lös. Instick under nedre stenskiftet är 0,1-0,2 meter.

5.4.6. Träpålar
Insticksdjup med kniv i pålarnas toppar är 10-20 mm.
Påle NR

Tidigare
status/anliggning

Aktuell status/
anliggning

Kommentar

373

Nej ”dålig i topp”

?

Kan ej identifieras

374

Delvis

Delvis, 5-10%

375

Nej

Nej, 0,02 m glapp

Bristfällig rustbädd då de tvärgående ej når
den längsgående.

376

Nej

Nej

Pga. dålig rustbädd

377

Nej, ”påle
sprucken”

Nej, 0,04 m glapp

378

Nej, ”påle
sprucken”

Nej,

379

Delvis

Delvis, 30-40%

380

Delvis

Nej, 0,04 m glapp

381

Ja

Delvis, 50 %

pålen sprucken
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382

Nej

Nej, 0,01 m glapp

383

Nej

?

384

Nej 0,04 m glapp

Nej, 0,04 m glapp

385

Nej

Nej, 0,02 m glapp

386

Nej

Nej, 0,05 m glapp

387

Nej 0,03 m glapp

Nej, 0,03 m glapp

388

Nej

Nej, 0,02 m glapp

5.5.

Pålen ej synlig pga. hög plankvägg

0/240-0/250

5.5.1. Höjd från ök kaj till befintlig botten
4,0 m

5.5.2. Höjd och status på kajens frontmur
Kajens frontmur är 2,46 m hög. I muren förekommer mycket växtlighet i fogarna och generellt
förekommer spjälkade hörn på murstenarna.
-

0/247,7 m, i det första skiftet noteras en fyrkantig 0,3x0,3 m stor öppning.

5.5.3. Bottenbeskaffenhet
Botten består av lera. Sticksondering visar på mjuka massor ned till 2 meters sedimentdjup.
Bottennivån innanför inplankningen 1 meter högre än på utsidan och botten består av lera.

5.5.4. Kondition på inplankning
-

0/247 En planka i anslutning till botten är lös i uppströmsändan.

5.5.5. Rustbädd
-

0/240,0- 0/241,0, rustbädden i dåligt skick, tvärgående planken kraftigt eroderade och den
längsgående plankan är lös. Instick under nedre stenskiftet är 0,1-0,2 meter.

-

0/244,2-0/246,0 , Den längsgående plankan i rustbädden är lös och de tvärgående är kraftigt
eroderade vilket medför 0,05-0,08 m glipor mellan plankorna och insticksdjup på upp till 0,35
m under nedersta stenskiftet.

-

0/247,3- 0/248,2, Den längsgående plankan i rustbädden är lös och de tvärgående är kraftigt
eroderade vilket medför 0,05-0,08 m glipor mellan plankorna och insticksdjup på upp till 0,35
m under nedersta stenskiftet.

5.5.6. Träpålar
Påle NR

Tidigare
status/anliggning

Aktuell status/
anliggning

389

Nej

Nej, 0,02 m glapp

Kommentar
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390

Delvis

Delvis, 10 %

391

Nej, 0,04 m glapp

Nej, 0,04 m glapp

392

Nej, 0,12 m glapp

?

393

Delvis

Delvis, 30-40%

394

Nej

?

Ej åtkomlig pga. hög plankvägg

395

Nej

?

Ej åtkomlig pga. hög plankvägg

396

Nej, 0,06 m glapp

?

Ej åtkomlig pga. hög plankvägg

397

Nej

?

Ej åtkomlig pga. hög plankvägg

398

Nej, 0,05 m glapp

?

Ej åtkomlig pga. hög plankvägg

399

Delvis

?

Ej åtkomlig pga. hög plankvägg

400

Ja

?

Ej åtkomlig pga. hög plankvägg

401

Nej, 0,04 m glapp

?

Ej åtkomlig pga. hög plankvägg

402

Nej, 0,04 glapp

Nej, 0,04 glapp

403

Ja

Ja

404

Nej, 0,04 m glapp

?

5.6.

Ej åtkomlig pga. hög plankvägg

Ej åtkomlig pga. hög plankvägg

0/250-0/260

5.6.1. Höjd från ök kaj till befintlig botten
3,89 m

5.6.2. Höjd och status på kajens frontmur
Frontmurens höjd är 2,43 m.
Stenarna i frontmuren är något mer trasiga med bortspjälkade hörn och sprickor både under
och över vatten. Växtligheten i stenfogarna är något mindre än i föregående sektion.
-

0/254,2- 0/255,3 m, mindre sättning i kajens överyta. I fjärde stenskiftet, (skiftet under
krönstenen) noteras en spräckt sten med en hålighet på ca 0,2 m.
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Bild 12 – Spräckt sten pga. förtagning som korroderar.

-

0/257,0 m, i det första skiftet noteras en fyrkantig 0,3x0,3 m stor öppning. Öppningen
sammanfaller med en sättning i kajens överyta som är belägen mellan 0/256,2 – 0/257,2 m.
Den fyrkantiga öppningen är ca 2 meter djup och grus kan kännas på botten av öppningen.

5.6.3. Bottenbeskaffenhet
Botten består av lera. Sticksondering visar på ett fastare lager ca 1,5 meter ned därefter mjuka
massor ned till 2 meters sedimentdjup. Bottennivån innanför inplankningen 0,5 meter högre
än på utsidan och botten består av lera.

5.6.4. Kondition på inplankning
Generellt i bra skick.

5.6.5. Rustbädd
-

0/250- 0/253,5, den liggande plankan i rustbädden är lös och de tvärgående är mycket
eroderade samt saknas delvis vilket medför glipor på 0,05- 0,2 meter mellan planken.
Insticksdjupet under första stenskiftet är upp till 0,6 meter.

-

0/256,6 – 0/259,0, En glipa noteras mellan den liggande rustbäddsplanken och de tvärgående
plankorna. Den liggande planken upplevs svikta något.

5.6.6. Träpålar
Påle NR

Tidigare
status/anliggning

Aktuell status/
anliggning

405

Nej, 0,04 m glapp

Nej, 0,06 m glapp

406

Ja

Nej, 0,05 m glapp

407

Delvis

Nej, 0,02 m glapp

408

Nej, 0,04 m glapp

Nej, 0,08 m glapp

409

Nej, 0,04 m glapp

Nej, 0,06 m glapp

410

Delvis

Nej, 0,06 m glapp

Kommentar
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411

Nej, 0,02 m glapp

Nej, 0,06 m glapp

412

Nej

?

413

Delvis

Delvis, 30 %

414

Delvis

Delvis, 30 %

415

Nej

Delvis, 10-20%

416

Nej 0,04 m glapp

?

417

Nej 0,04 m glapp

Nej, 0,05 m glapp

418

Delvis

?

Påle ej synlig pga. hög plankvägg

419

Nej, 0,02 m glapp

?

Påle ej synlig pga. hög plankvägg

420

Delvis

?

Påle ej synlig pga. hög plankvägg

421

Nej

?

Påle ej synlig pga. hög plankvägg

5.7.

Påle ej synlig pga. hög plankvägg

Påle ej synlig pga. hög plankvägg

0/260-0/270

5.7.1. Höjd från ök kaj till befintlig botten
4,35 m

5.7.2. Höjd och status på kajens frontmur
Frontmuren är 2,38 m hög.
Växtligheter har ökat i denna sektion och grövre växtlighet förekommer jämte de generella
spjälkade hörnen.
-

0/263,2 m, i det första skiftet noteras en fyrkantig 0,3x0,3 m stor öppning.

-

0/265,7 m, i det fjärde skiftet (under krönstenen) noteras en 1,2 meter lång sten där den yttre
delen spjälkat loss och efterlämnat ett 1,2 meter lång och 0,2-0,3 meter djupt hålrum.

Bild 13 – Spjälkad sten i fjärde skiftet.
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5.7.3. Bottenbeskaffenhet
Botten består av lera. Sticksondering visar på ett fastare lager ca 1,5 meter ned därefter mjuka
massor ned till 2 meters sedimentdjup. Bottennivån innanför inplankningen 0,75 meter högre
än på utsidan och botten består av lera.

5.7.4. Kondition på inplankning
Planken på denna sektion ansluter i nivå med rustbädden i övrigt generellt gott skick.

5.7.5. Rustbädd
I rustbädden där den inte är trasig förekommer generellt ett 0,05 m stor glipa mellan den
undre längsgående plankan och de övre tvärgående. Glipan är störst i ytterkant på grund av
att träet är eroderat, möjligen finns det anliggning i bakkant då den längsgående plankan är
stum.
-

0/260,0 – 0/261,3 m, den längsgående plankan är helt lös och 4 tvärgående plankor saknas
varvid ett 0,6 meter djupt hålrum noteras under nedersta stenskiftet.

5.7.6. Träpålar
Påle NR

Tidigare
status/anliggning

Aktuell status/
anliggning

Kommentar

422

Delvis

?

Påle ej synlig pga. hög plankvägg

423

Ja

Ja

424

Delvis

Nej, 0,02 m glapp

425

Nej, 0,02 m glapp

Nej, 0,04 m glapp

426

Nej

Delvis, 5 %

427

Delvis

Delvis, 30 %

428

Nej, 0,02 m glapp

Nej, 0,04 m glapp

429

Nej

Nej, 0,04 m glapp

430

Nej

?

Påle ej synlig pga. hög plankvägg

431

Nej, 0,03 m glapp

?

Påle ej synlig pga. hög plankvägg

432

Nej, 0,03 m glapp

?

Påle ej synlig pga. hög plankvägg

433

Nej 0,02 m glapp

?

Påle ej synlig pga. hög plankvägg

434

Nej

?

Påle ej synlig pga. hög plankvägg

435

Nej

Nej, 0,04 m glapp

436

Nej, 0,05 m glapp

Nej, 0,04 m glapp

Rustbädd trasig
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437

Ja

Nej, 0,06 m glapp

438

Delvis

Ja

5.8.

0/270-0/280

5.8.1. Höjd från ök kaj till befintlig botten
4,63 m

5.8.2. Höjd och status på kajens frontmur
Frontmuren är 2,36 m hög.
-

0/270,8 m, i det första skiftet noteras en fyrkantig 0,3x0,3 m stor öppning.

-

0/276,2 m, en sten i nedre skiftet har satt sig ca 0,025 m nedåt.

-

272,7- 273,4, rörelse i en sten i första (nedre) stenskiftet. Stenen har rört sig ca 0,07 m nedåt
på grund av att rustbädden är trasig. Uppe på gångbanan kan mindre sjunkgropar iakttagas i
området

Bild 14 – Rörelse i muren. Närbilden visar stenens sättning i nederkant.

-

0/278,7 m, i det första skiftet noteras en fyrkantig 0,3x0,3 m stor öppning.

5.8.3. Bottenbeskaffenhet
Botten består av lera. Sticksondering ned till 2 meters sedimentdjup utan problem.
Bottennivån innanför inplankningen 1,1 meter högre än på utsidan och massorna består av
lera och grus.

5.8.4. Kondition på inplankning
Plankväggen är i generellt gott skick
- 0/270,5 – 0/276,5 m noteras en ca 0,15 m hög glipa mellan den ”nya” och den ursprungliga
plankväggen.
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5.8.5. Rustbädd
Rustbädden är kraftigt eroderad, generellt så ligger rustbäddens plankbädd 0,05 – 0,1 m
innanför frontmurens liv, större instick förekommer lokalt. Enligt tabell C i Skanska tekniks
rapport från 1991 års inspektion skall rustbädden plankbädd ligga i linje med kajlivet.
-

0/270,5 m, rustbäddsplanken börjar ligga innanför kajlivet.

-

0/272,2 -0/276,6 m, rustbädden är på denna sträcka i än sämre skick, med upp till 0,35 m djupt
instick under nedre stenskiftet i kajmuren.

-

0/276,6 – 279,3 m, den längsgående yttre plankan är helt lös.

5.8.6. Träpålar
Påle NR

Tidigare
status/anliggning

Aktuell status/
anliggning

439

Nej, 0,04 m glapp

Nej, 0,06 m glapp

440

Nej, 0,1 m glapp

Nej, 0,03 m glapp

441

Delvis

Delvis

442

Nej, 0,02 m glapp

?

Påle ej synlig pga. hög plankvägg

443

Delvis

?

Påle ej synlig pga. hög plankvägg

444

Nej, 0,02 m glapp

?

Påle ej synlig pga. hög plankvägg

445

Nej, ”dålig i topp”

?

Påle ej synlig pga. hög plankvägg

446

Nej, 0,03 m glapp

Delvis, 10 %

447

Nej

Nej, 0,04 m glapp

448

Delvis

Delvis, 30 %

449

Nej, 0,02 m glapp

Nej, 0,04 m glapp

450

Nej 0,02 m glapp

Nej, 0,02 m glapp

451

Delvis

Delvis

452

Nej, 0,04 m glapp

Nej, 0,02 m glapp

453

Nej, 0,06 m glapp

Nej, 0,1 m glapp

454

Nej, 0,02 m glapp

Nej, 0,04 m glapp

455

Delvis

Delvis, 30-40%

Kommentar
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5.9.

0/280-0/290

5.9.1. Höjd från ök kaj till befintlig botten
4,78 m

5.9.2. Höjd och status på kajens frontmur
Frontmuren är 2,35 m hög.
-

0/281,0 m Frontmuren är över vattenytan putsad och därmed har växtligheten som gror i
fogarna upphört

-

0/281,2 m Dragstagen som binder ihop frontmuren upphör.

-

0/284,9 m, i det första skiftet noteras en fyrkantig 0,3x0,3 m stor öppning.

5.9.3. Bottenbeskaffenhet
Botten består av lera. Sticksondering visar ett fastare lager 1,7 meter ned därefter mjuka
massor ned till 2 meters sedimentdjup. Bottennivån innanför inplankningen 0,45 meter högre
än på utsidan och massorna består av lera och grus.

5.9.4. Kondition på inplankning
Inplankningen är i generellt bra kondition.

5.9.5. Rustbädd
-

0/280,0 – 0/282,0 Rustbädden i mycket dåligt skick, den längsgående plankan saknas och tvär
gående plank har ingen anliggning mot det nedre stenskiftet, insticksdjup på 0,5 m under
stenen förekommer.

-

0/282,0 – 0/287,5 m, de tvärgående planken i rustbädden slutar i linje och upp till 0,1 meter
innanför kajlivet

5.9.6. Träpålar
Påle NR

Tidigare
status/anliggning

Aktuell status/
anliggning

456

Nej, 0,03 m glapp

Nej, 0,03 m glapp

457

Nej, 0,02 m glapp

Nej, 0,18 m glapp
till sten

458

Nej, 0,02 m glapp

Nej, 0,02 m glapp

459

Nej, 0,02 m glapp

Delvis, 10 %

460

Delvis

Nej, 0,02 m glapp

461

Nej, 0,02 m glapp

Nej, 0,1 m glapp

462

Delvis

Delvis, 20 %

Kommentar

Längsgående plankan i rustbädden vriden
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463

Nej

?

Ej åtkomlig för inspektion

464

Ja

Delvis, 30 %

465

Nej

Nej, 0,02 m glapp

466

Delvis

Delvis, 30 %

467

Nej 0,02 m glapp

Nej, 0,03 m glapp

468

Nej

Delvis, 20 %

469

Nej, 0,02 m glapp

?

Ej åtkomlig för inspektion

470

Nej, 0,02 m glapp

Nej, 0,05 m glapp

Längsgående plank i rustbädden helt lös

471

Nej, 0,17 m glapp
till sten

Nej, 0,17 m glapp
till sten

5.10. 0/290-0/300
5.10.1. Höjd från ök kaj till befintlig botten
4,78 m

5.10.2. Höjd och status på kajens frontmur
Frontmuren är 2,34 m hög. Frontmuren är fogad under vatten och fogad och putsad över
vatten.
-

0/291 m, i det första skiftet noteras en fyrkantig 0,3x0,3 m stor öppning.

5.10.3. Bottenbeskaffenhet
Botten består av lera. Sticksondering visar ett fastare lager (grus) 1,5 - 1,7 meter ned därefter
mjuka massor ned till 2 meters sedimentdjup. Bottennivån innanför inplankningen 0,95 meter
högre än på utsidan och massorna består av lera och grus, den fria höjden mellan befintlig
botten och undersida rustbädd är ca 1,2 meter.

5.10.4. Kondition på inplankning
Generellt i bra skick.

5.10.5. Rustbädd
I rustbädden är de tvärgående plankorna ändar bort eroderade vilket ger ett generellt instick
under nedre stenskiftet på 0,05-0,1 m.
-

0/290,0-0/292,0 m– den längsgående plankan i rustbädden är sprucken och sitter endast
delvis fast.

-

0/ 295,4 – 0/295,9 m samt på 0/297,8 – 0/304,0 Den tvärgående rustbäddsplankorna saknas
helt (borteroderade), insticksdjup under stenen är 0,5 m. Den längsgående plankan är lös.
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5.10.6. Träpålar
Påle NR

Tidigare
status/anliggning

Aktuell status/
anliggning

472

Nej, 0,06 m glapp

Nej, 0,1 m glapp

473

Delvis, ”påle
sprucken”

Delvis, ”påle
sprucken”

474

Nej, 0,03 m glapp

Nej, 0,05 m glapp

475

Delvis

Delvis, 10 %

476

Nej, 0,03 m glapp

Nej, 0,06 m glapp

477

Ja

Ja

478

Nej, 0,03 m glapp

Nej, 0,04 m glapp

479

Ja

Ja

480

Nej, 0,06 m glapp

Nej, 0,06 m glapp

481

Delvis

Delvis, 20-30%

482

Nej, 0,02 m glapp

Nej, 0,04 m glapp

483

Nej, 0,04 m glapp

Nej, 0,02 m glapp

484

Delvis

Delvis, 10 %

485

Ja

Delvis, 50 %

486

Nej 0,03 m glapp

Delvis, 30 %

487

Nej, 0,06 m glapp

Nej, 0,10 m glapp
till sten

Längsgående plankan (bärlinan) i
rustbädden är helt lös

488

Nej, 0,21 m glapp
till sten

Nej, 0,21 m glapp
till sten

Längsgående plankan (bärlinan) i
rustbädden är helt lös

Kommentar

5.11. 0/300-0/310
5.11.1. Höjd från ök kaj till befintlig botten
4,49 m.

5.11.2. Höjd och status på kajens frontmur
Frontmurens höjd är 2,53 m.
-

0/300,7 m, i det första skiftet noteras en fyrkantig 0,3x0,3 m stor öppning.
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-

0/308,8 m, i det första skiftet noteras en fyrkantig 0,3x0,3 m stor öppning.

5.11.3. Bottenbeskaffenhet
Botten består av lera. Sticksondering visar ett fastare lager (grus) 1,7 meter ned därefter mjuka
massor ned till 2 meters sedimentdjup. Bottennivån innanför inplankningen 0,95 meter högre
än på utsidan och massorna består av lera och grus, den fria höjden mellan befintlig botten
och undersida rustbädd är ca 0,5 meter.

5.11.4. Kondition på inplankning
Inplankningen är i generellt bra kondition.

5.11.5. Rustbädd
Rustbäddens översida är generellt täckt med överbliven betong från tidigare fogningsarbete,
detta har möjligen en viss skyddande effekt mot erosion.
-

0/300-0/302,5 m den längsgående plankan i rustbädden är lös.

-

0/302,5 m, 0,3 meter öppning i rustbädden, stenskiftet undersida helt frilagd, möjligen
gammalt utlopp? Stenen i första skiftet är ca 0,6 meter djup, stenen vilar på en pålskalle ca 0,6
meter in.

-

0/300 - 301,4 m, den tvärgående rustbäddsplankorna saknas helt (borteroderade), insticksdjup
under stenen är 0,5 m.

-

0/308,0 – 0/309,5 m, den yttre längsgående plankan är lös.

5.11.6. Träpålar
Påle NR

Tidigare
status/anliggning

Aktuell status/
anliggning

Kommentar

489

Nej, 0,18 m glapp
till sten

Nej, 0,1 m glapp
till sten

Längsgående planken i rustbädden är lös.

490

Nej, 0,21 m glapp
till sten

Nej, 0,2 m glapp
till sten

491

Nej, 0,23 m glapp
till sten

Nej, 0,17 m glapp
till sten

492

Nej, 0,21 m glapp
till sten

Nej, 0,2 m glapp
till sten

Ligger en lös planka uppe på pålen.

493

Nej, 0,23 m glapp
till sten

Nej, 0,23 m glapp
till sten

Ligger en lös planka uppe på pålen.

494

Nej, 0,18 m glapp
till sten

?

Pålarna ej synliga pga. hög plankvägg.

495

Nej 0,02 m glapp

?

Pålarna ej synliga pga. hög plankvägg.
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496

Delvis

?

Pålarna ej synliga pga. hög plankvägg.

497

Ja

Ja

498

Ja

Ja

499

Delvis

Delvis, 30-50%

500

Delvis

Delvis, 20 %.

501

Nej 0,02 m glapp

Nej 0,04 m glapp

502

Nej, 0,04 m glapp

Nej 0,04 m glapp

503

Nej, 0,02 m glapp

?

Pålarna ej synliga pga. hög plankvägg.

504

Nej 0,03 m glapp

?

Pålarna ej synliga pga. hög plankvägg.

505

Nej 0,04 m glapp

?

Pålarna ej synliga pga. hög plankvägg.

5.12. 0/310-0/320
5.12.1. Höjd från ök kaj till befintlig botten
4,43 m

5.12.2. Höjd och status på kajens frontmur
Frontmuren är 2,6 m hög.
Muren är fogad under vattenytan och fogad och putsad över vattenytan. Fogningen i de grova
fogarna är i gott skick, däremot saknas det lite fog i den fina fogarna under vattnet.
-

0/305,3 m, i det första skiftet noteras en fyrkantig 0,3x0,3 m stor öppning där den omgivande
stenen är något spjälkad (0,2x0,2x0,5m) och saknas delvis.

5.12.3. Bottenbeskaffenhet
Botten består av lera. Sticksondering visar mjuka massor ned till 2 meters sedimentdjup.
Bottennivån innanför inplankningen 1,1 meter högre än på utsidan och massorna består av
lera och grus.

5.12.4. Kondition på inplankning
Inplankningen är i generellt gott skick.

5.12.5. Rustbädd
Där rustbädden är synlig förekommer generellt glipor mellan de tvärgående
rustbäddsplanken på 0,05-0,08 m, med insticksdjup mellan plankorna på upp till 0,3 meter. De
tvärgående plankornas yttre del kragar ut ca 0,1-0,15 m utanför frontmuren.
-

0/310,0 – 0/313,50 m, rustbäddens är ej synlig då den är helt täckt av betong som kommer
från fogningsarbete på muren.
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-

0/313,1 – 0/315,9 m, den längsgående plankan i rustbädden är helt lös.

5.12.6. Träpålar
Påle NR

Tidigare
status/anliggning

Aktuell status/
anliggning

506

Delvis

Delvis 30 %

507

Delvis

?

Pålarna ej synliga pga. betongöverfyllnad i
kombination med hög plankvägg

508

Nej, 0,04 m glapp

?

Pålarna ej synliga pga. betongöverfyllnad i
kombination med hög plankvägg

509

Nej, 0,03 m glapp

?

Pålarna ej synliga pga. betongöverfyllnad i
kombination med hög plankvägg

510

Nej, 0,03 m glapp

?

Pålarna ej synliga pga. betongöverfyllnad i
kombination med hög plankvägg

511

Nej, 0,03 m glapp

Nej, 0,04 m glapp

512

Delvis

Delvis

513

Nej, 0,03 m glapp

Nej, 0,04 m glapp

514

Nej, 0,06 m glapp

Nej, 0,06 m glapp

515

Nej, 0,16 m glapp
till sten

Nej, 0,16 m glapp
till sten

516

Delvis

Delvis, 10 %

517

Nej 0,07 m glapp

Nej 0,07 m glapp

518

Nej, 0,02 m glapp

Nej 0,06 m glapp

519

Nej, 0,02 m glapp

Nej 0,04 m glapp

520

Nej, 0,04 m glapp

Nej 0,08 m glapp

Kommentar

Med vänlig hälsning
Jan Nyvall/Johan Skoglöf
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