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ABSTRACT 

The target for this master thesis was to study the movements of material that appears 
in direct connection to the shore as a result of ship wave influence. Of specific interest 
was to study the type of material that Daleke et al (1989) finds a compliance with – 
between their observations and an erroneous version of the Hjulström diagram – but 
also other material should be studied. The field work was performed in Furusundsleden 
fairway and in the fairway adjacent to Lidingö, where the Finland-ferry traffic is dense. 

In fairways such as this where the volume of water is confined there is a creation of 
powerful water movements, drawdowns, aside from the common ship backwash waves.  
Both these types of water movements affect the material along the shore. 

The field measurements were performed on several locations and with a variety of 
grain sizes: 

• block; above 20 cm 
• coarse grained material; 

o 8×6×5 cm 
o 6×5×3 cm 

• intermediate material; 4×3½×3 cm 
• fine grained material; 

o 2-5 mm 
o 3-15 mm.  

The transport of material was watched and could be tied to specific time and 
movement patterns. Block were transported the shortest distance, however, interesting 
that there was a transport at all. Transport was in the range of 5 cm in 4 months. Coarse 
material was transported in the range of 20-50 cm within a week and the intermediate in 
the range of 100-500 cm in six hours. Fine grained material was transported at 
maximum 600 cm during the passage of a ferry, i.e. over the duration of about 5 
minutes. 

The results clearly showed that the Hjulström diagram can’t be applied to erosion of 
the shore due to ferry induced waves. Anyhow, not without some kind of correction. It is 
possible to see that the high inclination (compared to the Hjulström experiments) and 
thus probably the gravitation has an effect on the material transport. The large 
movements must be thought to depend on the combination of the inclination and that the 
drawdown effects and the backwash creates an irregular (jerky) flow of water. This 
irregular water movement appears to be capable during the course of several days to 
weeks of transporting such material that should not be transportable at this level of 
water current according to Hjulström. Hjulström’s measurements apply to flowing water 
with no or marginal inclination and at a level of 1 m above the river bed (Granath, 1992, 
appendix 1). Also the fine grained material was transported at weaker currents than 
Hjulström shows. 
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The conclusions of this thesis are: 
• that the inclination is of major importance for shore bed transport of coarse 

material in conjunction with water currents over time. 
• that gravitation caused by the inclination has a greater impact than previously 

thought. 
• that irregular and alternately acting forces from ship waves increases the ability 

to get material in motion. 
• that the magnitude of net transport over a given time is greater the finer grain 

the material has. Its direction of the transport is mainly controlled by the travel 
direction of the ship in the cases where the shore is suitably exposed. This 
applies to a greater extent to the finer grain but also to the coarser material. 
The conditions at a water depth of between 30 and 100 cm also appear to 
stimulate a net transport towards the shore. 

• that the decreasing depth during a drawdown generates a noticeably increased 
force that affects the material. The vertex of this force varies with factors like 
distance and direction to ships as well as the geography of the shore. 

• that the depth for maximum current is considerably less than what applies to 
the Hjulström diagram. 

• that time is an important but overlooked factor when using the Hjulström 
diagram. Time in conjunction with inclination and gravitational force creates 
conditions for substantial transport of the studied material, especially when 
this is affected by these irregular forces. Material becomes more sorted with 
time. 

• that the geography in relation to the fairway and the composition of the 
material is crucial to increased erosion, especially regarding the material 
above the water level. Material above the water level is especially affected by 
displacement of sub water level material, caused by ship waves. 

• that water level variations has a marginal effect on material transport over time. 
• that it is possible to see a clear compliance between real conditions and 

simulated drawdown in a laboratory flume. 
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SAMMANFATTNING 

Examensarbetets målsättning var att studera de materialrörelser som uppkommer i 
direkt anslutning till stranden genom påverkan av fartygsvågor. Intressant var just att 
studera sådant material som Daleke et al (1989) finner en överensstämmelse med – 
mellan sina iakttagelser och en felaktig version av Hjulströmskurvan – men även annat 
material skulle studeras. Arbetet utfördes i Furusundsleden och i farleden vid Lidingö 
där trafiken av Finlandsfärjor är tät. 

I farleder som till vattenvolym är begränsade uppstår kraftiga vattenrörelser, 
sugeffekter förutom de vanliga svallvågor som bryter mot stranden. Dessa båda typer av 
vattenrörelser påverkar materialet längs stränderna.  

Mätningarna utfördes på ett flertal platser och med material av olika kornstorlek:  
• block; över 20 cm 
• grovkornigt material; 

o 8×6×5 cm 
o 6×5×3 cm 

• mellangrovt material; 4×3½×3 cm 
• finkornigt material; 

o 2-5 mm 
o 3-15 mm.  

Materialets förflyttning följdes och kunde knytas till vissa tidsförlopp samt 
rörelsemönster. Block förflyttades kortast sträcka men intressant var just att det 
förflyttades. Förflyttningen var i storleksordningen 5 cm på 4 månader. Grovt material 
förflyttades i storleksordningen 20-50 cm på en vecka och det mellangrova i 
storleksordningen 100-500 cm på 6 timmar. Det finkorniga materialet förflyttades 
maximalt runt 600 cm under en fartygspassage dvs. inom loppet av ungefär 5 minuter. 

Resultaten visar tydligt att man inte kan använda Hjulströms kurva vid stranderosion 
orsakad av fartygsalstrade vågor. I vart fall inte utan någon slags korrektion. Man kan se 
att den höga sluttningsgradienten (jämfört med Hjulströms försök) och därmed 
förmodligen gravitationen påverkar materialrörelserna. De stora rörelserna måste anses 
bero på kombinationen av gradienten och av att sugeffekterna samt svallvågorna alstrar 
en ojämn (ryckig) vattenström. Denna ojämna vattenrörelse ser ut att under loppet av 
flera dagar till veckor kunna förflytta sådant material som inte skall kunna förflyttas vid 
dessa vattenströmmar enligt Hjulström. Hjulströms mätningar avser strömmande vatten 
med ingen eller mycket låg gradient och på 1 m höjd över bottnen (Granath, 1992, 
bilaga 1). Även det finkorniga materialet förflyttades vid svagare vattenströmmar än 
Hjulström visar. 
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Slutsatserna av detta arbete är: 
• att sluttningsgradienten har stor betydelse för bottentransporten av grovkornigt 

material i samband med vattenströmmar över längre tid.  
• att tyngdkraften på grund av en gradient inverkar i större grad än man tidigare 

antagit. 
• att de oregelbundna och växelvis verkande krafterna från fartygsvågor ökar 

förmågan att sätta material i rörelse. 
• att nettoförflyttningens storlek över en given tid är större ju finkornigare 

materialet är. Dess riktning styrs huvudsakligen av fartygets färdriktning om 
stranden har gynnsam exponering. Detta gäller i högre grad finkorniga 
material men även de grövre. Förhållanden vid vattendjup på mellan 30 och 
100 cm verkar även stimulera en nettotransport in mot stranden. 

• att det minskande vattendjupet under avsänkning skapar en märkbart ökande 
kraft som påverkar materialet. Kraftpunkten varierar med faktorer som 
avstånd och riktning till fartyg samt strandgeografi. 

• att djupet för maximal strömhastighet är betydligt mindre än de som gäller för 
Hjulströmskurvan. 

• att tiden är en viktig faktor som är förbisedd vid användning av Hjulströms 
kurva. Tiden i samverkan med gradient och tyngdkraften skapar 
förutsättningar för stor förflyttning av materialet som studerats när det utsätts 
för dessa oregelbundna krafter. Materialet blir mer sorterat med tiden. 

• att geografin i förhållande till farleden och strandens materialkomposition är 
avgörande för ökad erosion, i synnerhet gällande material ovanför 
strandlinjen. Material ovan strandlinjen påverkas särskilt av att material under 
strandlinjen förs bort av fartygsvågor. 

• att vattenståndsvariationer har marginell inverkan på materialtransporten över 
tid. 

• att det går att se en tydlig överensstämmelse mellan verkliga förhållanden och 
simulerade avsänkningsprov i laboratorieränna.
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INLEDNING 

I länsstyrelsens serie “Farleder och Miljö” har man i ett antal rapporter och 
examensarbeten, både inom Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan 
studerat farledernas inverkan på miljön, särskilt det allt större tonnaget av färjetrafik. 
Dessa arbeten har behandlat skadad strand genom flygbildstolkning (L. Magnusson, 
1990), miljöeffekter (erosion) orsakade av fartygstrafiken (Daleke et al, 1989), 
vattenrörelser och mängd suspenderat material i vatten påverkat av fartygstrafik 
(Hammerfeldt, Nohrborg, 1991), skador på vegetation (bladvass) som indikation på 
bottenförändringar längs farleder (Hedén, Sannel, 1992) med mera. Hammerfeldt, 
Nohrborg, (1991) konstaterar att ingen nämnvärd materialtransport sker som suspension 
i den fria vattenmassan vid de vattenrörelser (runt 0,30 m/s till maximalt 0.52 m/s på 1 
m djup vid 1,3 m bottendjup) som orsakas av fartygspassagerna. Det betyder att eroderat 
material främst transporteras nära bottnen men ingen kunskap finns om hur stor denna 
transport är. Daleke et al (1989) konstaterar en stor överensstämmelse mellan sina 
uppmätta vattenrörelser, baserade på en Hjulströmkurva med ett 10-potensfel och 
partikeltransport iakttagen i fält. De uppmäter strömhastigheten till ≈1 m/s och 
maximalt 1,77 m/s vid Stabo udde. Granath (1992) gör mätningar vid Björnhuvud, 200 
m från farled, och finner medelvärde på 0,69 m/s med högsta på 1,2 m/s. Även vid 
Stabo udde gjordes mätningar, här 100 m från farled, och han registrerar värden mellan 
0,30 och 1,40 m/s. L. Magnusson (1990) jämför olika typer av flygbilder med 
fältkartering och ser erosion av stränder och renspolade hällar samt konstaterar i sin 
rapport inledningsvis “att mekanismerna bakom erosionsskadorna måste anses 
ofullständigt kända, och att ytterligare undersökningar är nödvändiga.” Även andra har 
undrat över hur materialet förflyttas och med vilken hastighet. Det gäller särskilt de 
långsamma rörelserna i det grövre materialet (Granath, 1992). Figur 1 nedan visar en 
typisk strand påverkad av fartygserosion. 
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Figur 1. Då en brant strand utsatts för kraftig erosion rasar även vegetationen ned. 
Stranden uppfattas då som ful och mer förstörd. 
 

Detta examensarbete syftar till att belysa denna transport som sker i direkt anslutning 
till stranden. Valet av undersökningsområden är gjort på så vis att ett sådant bör ligga i 
en sektion av farleden som är kraftigt påverkad av fartygstrafiken för att maximera 
mätningarnas utslag. Ett undersökningsområde bör också ligga något avskilt så att det 
går att arbeta med märkt material under en längre tidsperiod och minimera risken för 
mänsklig påverkan. Det bör också vara lättillgängligt landvägen för upprepade besök. 
Det bör även gå att hitta lokaler med olika materialsammansättning och olika kraftig 
fartygspåverkan inom ej alltför stort inbördes avstånd från varandra. 
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Figur 2. Furusundsledens sträckning samt mätområdenas placering. 

 
De områden som först valdes ut ligger kring Stabo udde och Björnhuvud vid 
Furusundsleden. Senare i undersökningen antogs ytterligare två områden vid den 
gemensamma leden; Kragenäsudden och Klippudden på Lidingö (se Figur 2). Med 
“gemensam” menas här farleden innan den delar sig i Sandhamnsleden respektive 
Furusundsleden; d.v.s. från Stockholms hamn till Ö. Älgögrundet vid Saxarfjärden. 
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PROBLEMBESKRIVNING 

Stränder påverkas till olika grad av vågor och strömmar från fartyg. Det är känt att 
materialtransport förekommer, i vissa fall till en större grad. Däremot saknas ingående 
studier av material och dess förflyttning i direkt anslutning till stranden. Även till vilken 
grad denna materialtransport skiljer sig från den som orsakas av naturliga processer är 
dåligt dokumentarat. 

Daleke et al (1989) finner en överensstämmelse mellan sina iakttagelser och en 
felaktig version av Hjulströmskurvan. Granath (1992) föreslår som en förklaring att 
“Vid naturliga stränder är lutningen oftast betydligt större, och det är sannolikt att 
tyngdkraften påverkar och underhåller transporten i betydligt högre grad än man 
antagit” jämfört med Hjulströmskurvan som avser strömmande vatten med ingen eller 
mycket låg gradient. För Hjulströmskurvan är strömhastigheterna dessutom uppmätta 1 
m över bottnen till skillnad från dessa mätningar 10 cm över bottnen vid 1 m djup 
(Granath 1992, bilaga 1). 

Det skulle vara intressant att se hur materialet verkligen förflyttar sig vid en strand 
påverkad av fartygstrafik och försöka förklara varför man finner denna 
överensstämmelse vid en 10 gånger större kornstorlek än teorin säger. 

Min bedömning är att det är andra mekanismer som påverkar det strandmaterial som 
är utsatt för fartygsvågor än de som den naturgeografiska ämnesteorin grundar sig på. 

Med empiri vill jag säkerställa hur materialrörelse sker och vilka samband som finns. 
Resultatet skall då förhoppningsvis kunna besvara min frågeställning (se sidan 15) samt 
ge värdefull insikt för att kunna utöka kunskapen inom detta ämnesområde. 

Målsättning 

Som nämnts i inledningen, har målsättningen med detta examensarbete varit att 
studera de materialrörelser som uppkommer i direkt anslutning till stranden genom 
påverkan av fartygsvågor. Arbetet har inriktats på att med olika materialprover kunna 
följa och på olika sätt dokumentera den transport som uppstår genom omfattande 
fältstudier. I arbetet görs en ansats att koppla materialförflyttningen vid stränder 
påverkade av fartygsvågor till relevant naturgeografisk ämnesteori. Även den skillnad 
som föreligger mellan Hjulströms kurva och verkligheten (Granath, 1992) bör om 
möjligt förklaras. 

Målsättningen har varit att förstå hur material av olika kornstorlek rör sig, vilka 
mekanismer som är inblandade och vilka tidsaspekter som gäller. Ett ytterligare mål har 
varit att finna lämpliga metoder för sådana undersökningar. Målsättningen har ej varit 
att bedöma graden av erosion eller områdenas känslighet och erosionsbenägenhet. 
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FÄRJETRAFIKENS PÅVERKAN AV STRANDMATERIAL 

I tidigare arbeten har det skrivits mycket om vågor och särskilt mycket om 
fartygsgenererade sådana. Man har både beskrivit ingående teoretiskt och hänvisat till 
laboratorieförsök. Även erosion på grund av vågor har beskrivits noga. När ett fartyg 
passerar i en farled med smalt tvärsnitt uppstår först en sugeffekt, kallad Bernoullivågor 
och sedan ordinära svallvågor. Dessa Bernoullivågor uppkommer genom 
tryckförändringar i vattenmassan då ett fartyg rör sig framåt. Om vattenmassan är 
begränsad skapas ett övertryck vid fartygets stäv och ett undertryck längs skrovsidan. 
(Granath, 1992). Bernoullivågorna skapar en avsänkning och korresponderande 
vattenström nära stranden. Svallvågorna bryter mot och överför energi till stranden. För 
en mer ingående beskrivning om detta hänvisar jag till Daleke et al, 1989, Hammerfeldt, 
Nohrborg, 1991) samt Sundborg (1963), Norrman (1967) och Norrbin (1989). 

Båda dessa vattenrörelser påverkar det material vars transport jag har studerat. 
Granath (1992) konstaterar dock att det föreligger ett fel i Dalekes et al (1989) 

tolkning av de kornstorlekar som de uppmätta strömhastigheterna förmår flytta. Felet 
består i att slutsatserna baseras på en version av den välkända Hjulströmskurvan som är 
behäftad med ett 10-potensfel. Detta gör att deras uppmätta strömhastigheter tros 
förflytta mycket större material än den korrekta kurvan visar. Det intressanta är dock att 
deras felaktiga teoretiska slutsatser stämmer överens med deras iakttagelser i fält. 

Det verkar vara på det viset att stränder med en måttlig gradient främjar förflyttning 
av grövre material än vad teorin baserad på Hjulströmskurvan säger, då det påverkas av 
fartygsvågor. Om man kan studera materialet vid stränderna i detalj i samband med 
fartygspassager och finna metoder för att följa det noga över tid skulle det möjligtvis gå 
att dra ytterligare slutsatser kring detta förhållande. Detta examensarbete har haft ett 
sådant fokus. 

Ämnesteori och frågeställning 

Material förflyttas när det utsätts för vattenströmmar eller vågverkan. Förflyttningens 
storlek och varaktighet bestäms av mängden tillförd energi, d.v.s. strömhastigheten. En 
låg strömhastighet ger en liten, eller rentav ingen, förflyttning medan en hög 
strömhastighet ger stor förflyttning. Förflyttningen upphör emellertid om 
strömhastigheten snabbt avtar. Man talar om erosion, transport och sedimentation. 
Känsligheten för strömhastigheter är olika hos material med olika densitet och 
kornstorlek. Eftersom man huvudsakligen studerar detta fenomen på bergfragment av 
olika kornstorlek vilka ju har ungefär lika densitet (≈2,65 g/cm3) kan  densiteten bortses 
ifrån. Den välkända Hjulströms kurva som beskriver dessa förhållanden mellan 
strömhastighet, erosion, transport och sedimentation, har tagits fram genom experiment. 
Dessa experiment bestod i Filip Hjulströms laborationsförsök utförda på 1930-talet och 
finns redovisade i The River Fyris 1935: Studies of the morphological activity of rivers 
as illustrated by the River Fyris. Bulletin of the Geological Institution Upsala 25. 
Sundborg tillför på 60-talet mätningar med olika koncentrationer av material för 
komplettering av kurvan. I figur 3 nedan visas Sundborgs bearbetning (1963). 
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Figur 3. Hjulströms kurva för sambandet mellan vattenhastighet och materialtransport. 
(Bearbetning av Sundborg 1963.) 

 
Om man placerar material med en given kornstorlek i en ränna med vatten och 

successivt höjer strömhastigheten kommer materialet att börja transporteras vid en viss 
strömhastighet och hålla sig i transport för att sedan sedimentera då strömhastigheten 
åter sjunker. Detta stämmer mycket väl överens med kurvans olika värden. Om man 
däremot tittar på erosionen vid en strand utsatt för fartygstrafik finner man att uppmätta 
strömhastigheter transporterar material som är upp till 10 gånger större än det som 
teorin i Hjulströmskurvan visar (Daleke et al, 1989, Granath, 1992). 

Ämnesteori 

Ett förhållande som komplicerar ämnet är att det inte finns någon väsentlig 
naturgeografisk ämnesteori som är tillämpbar på stränder i skärgårdsmiljö som 
huvudsakligen är utsatta för fartygsalstrade vågor. Det finns dock en del litteratur som 
beskriver naturliga geofysikaliska processer, men det som sker i farledsstränderna 
förefaller inte i huvudsak styras av sådana naturliga processer. 

Dyer (1985) behandlar ingående materialrörelser och sedimenttransport i kustnära och 
estuarina miljöer. Det finns en del beskrivet som angränsar till de förhållanden som 
fartygsvågor vid en moränstrand uppvisar. Framförallt är det avsnitten om sedimentens 
karakteristik, vattenflöden i gränszonen, sedimenttransport samt vågors effekter på en 
strand som är intressanta och som jag vill diskutera nedan. 

Dyer beskriver det välkända och väldokumenterade fenomenet att finare sediment är 
mera lätttransporterat än grövre samt att lera och kohesiva fraktioner intar en 
särställning med sitt högre initiella motstånd till erosion och förmåga att stanna länge i 
suspension. Även sfäricitetens och rundningens inverkan på förmågan för hur lätt ett 
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sediment kan bringas att rulla beskrivs. Dessa fysikaliska grundfaktorer har naturligtvis 
en stor betydelse vid fartygsalstrade vågor på samma vis som för naturliga vågor och 
strömförhållanden. Det Dyer beskriver ligger även helt i linje med det som kan utläsas 
ur Hjulströmskurvan. 

På grund av friktion mellan en fast yta och strömmande vatten kommer vattnets 
hastighet att bromsas (Dyer, 1985). Denna bromsande kraft är en skjuvningskraft, störst 
närmast den fasta ytan och avtar med avståndet till denna ju längre in i vattenmassan 
man kommer. Denna zon kallas gränszonen och dess tjocklek är svår att mäta då fri 
strömhastighet närmas asymptotiskt. I laboratoriemiljö definieras den därför vanligen 
som avståndet där hastigheten är 1 procent av strömhastigheten, även om detta knappt 
går att applicera i havsmiljö. I en ostörd oscillerande vattenström kan gränszonens 
tjocklek δ beskrivas som: 

 
 δ = u*m/σ 

där 
 u*m = maximala strömhastigheten 
 σ = oscillationens vinkelfrekvens 
 
I grunda vatten kan gränszonen utgöra hela den tillgängliga vattenmassan, enligt Dyer, 
något som möjligen är applicerbart på vågor invid en strand. 

Laminärt och turbulent flöde uppvisar gränszoner med olika karakteristik. Dyer 
jämför dessa men konstaterar att laminärt flöde är ovanligt i naturen och därmed att 
fokus bör ligga på turbulent flöde för naturliga vattenströmmar. Om vi tittar på 
gränszonen hos turbulent flöde i detalj så går det att urskilja flera viktiga delar. Inom 
gränszonen existerar en tunn zon närmast botten på 0,1-0,2 δ där flödet ej påverkas av 
yttre faktorer. Det är i denna del som de skjuvningskrafter som kan påverka bädden 
skapas. Ett visköst undre gränslager skiljer bottenbädden från själva det turbulenta 
vattenflödet inom gränszonen. Detta undre gränslager är i storleksordning ett par 
millimeter tjockt. Sedan följer ett övergångslager samt ett logaritmiskt lager där 
strömhastigheten ökar logaritmiskt med avståndet. Sist kommer det yttre lagret. Det 
yttre lagret utgör 80-90 % av gränszonen och påverkas till större delen av externa 
faktorer. Utanför detta är flödeshastigheten konstant, flödet icke turbulent och 
skjuvningskraften obefintlig. Dyer’s beskrivning av gränszonen och dess delar passar 
mycket bra på vattenflöden i rör och kanaler med nära konstanta eller oscillerande 
vattenflöden. Det stämmer mindre bra på de förhållanden som uppstår vid en ojämn 
moränstrand, särskilt med de oregelbundenheter och typiskt periodvisa vattenströmar 
som enstaka eller flera passerande fartyg av olika storlekar alstrar. 

Sedimenttransport i vattenflöden samt under påverkan av vågor behandlas ingående 
av Dyer och detta är i huvudsak samma teori som Sundborg (1963) beskriver. Det är 
dock signifikant att han fokuserar på tidvattenströmmars påverkan då forskningen 
huvudsakligen är inriktad på estuarina kustmiljöer. 

Ripples, dyners och antidyners uppkomst vid påverkan av strömmande vatten är 
välkända men dessa förhållanden har mycket lite gemensamt med de förhållanden som 
fartygsvågor skapar vid en strand. Den teori som är användbar är i stort sett begränsad 
till det som redovisas i Hjulströms kurva. 

Dyer beskriver även sedimenttransport av material i suspension. Suspensionstransport 
har stor betydelse i estuarier och i floder samt under påverkan av tidvattenströmmar, 
däremot har material i suspension ringa betydelse i de vattenrörelser som fartyg förmår 
skapa (Hammerfeldt, Nohrborg, 1991). 
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Sinusvågors påverkan på material i en bottenbädd går att beskriva matematiskt (Dyer, 
1985) på ett liknande sätt som ett vattenflöde och den maximala velociteten inträffar då 
accelerationen är noll. I praktiken ger havsvågor en oregelbunden acceleration för 
maximal velocitet eftersom även vågperioden måste beaktas. Konsekvensen blir av att 
tre ingående koefficienter i formeln inte går att definiera på ett bra sätt för det 
oregelbundna flödet som råder i gränszonen och därmed faller den matematiska 
modellen. Följden blir att tröskelvärdet för initierad rörelse till stor del får baseras på 
empiriskt data. Dyer fortsätter denna diskussion kring försök gjorda på plana 
bottenbäddar med olika djup-, kornstorleks- och vågförhållanden. Tyvärr passar inte 
detta särskilt bra på fartygsalstrade vågor invid en strand i mellanskärgård där det finns 
en sluttningsgradient som dessutom ofta är oregelbunden och där stranden har olika 
ingående kornstorlekar. 

Sedimenttransport i en kombination av vågor och strömmar har stor betydelse i 
grunda vatten (Dyer, 1985). Detta beror på att tidvattenströmmar kan förstärkas markant 
av vågverkan. Dyer försöker hitta modeller för att beskriva dena kombinerade rörelse 
och hur sediment påverkas. Då tidvattenströmmar saknas i hela Östersjön har sådana 
modeller ringa tillämpningsbarhet i min studie. 

Dyer diskuterar även strandprocesser men då huvudsakligen havsvågor och dess 
påverkan vid långa strandlinjer av oceankustkaraktär. Havsvågors refraktion i bukter 
och utvecklandet av strandhorn samt längsgående strömmar har mycket lite gemensamt 
med vågor i skärgårdsmiljö i allmänhet och fartygsalstrade sådana i synnerhet. Dyer 
behandlar endast kortfattat djupvattenvågors effekt när de bryter mot en strand. Han 
konstaterar att det finns en kontinuerlig sekvens av vågtyper som bryter mot stranden, 
skvättande, störtande och svallande, och att denna styrs av vågens branthet och 
strandens lutning. Skvättande vågor uppkommer när en brant våg når en strand med låg 
gradient, störtande vågor för medelbranta vågor som når en brantare strand och 
svallande då en våg med ringa amplitud når en brant strand. Han gör ingen vidare 
utredning kring energiinnehåll och erosionsförmåga hos dessa utan konstaterar endast 
att för brytande vågor kommer en del av energin att reflekteras tillbaka till havet och att 
en brantare strand generellt ger högre reflektion medan en svagt sluttande är mera 
dissipativ. Av vågors erosionsförmåga finns betydligt mera beskrivet i Daleke et al, 
1989, Hammerfeldt, Nohrborg, 1991) samt Sundborg (1963), Norrman (1967) och 
Norrbin (1989). 

Det kanske intressantaste avsnittet behandlar strandprofiler och hur naturliga 
vågprocesser samspelar med strandens profil. Dyer skriver att strandens lutning beror av 
kornstorleken på sedimentet samt av den infallande vågens branthet. Även om en 
strands lutning är svår att definiera då de sällan är plana samt att flera olika lutningar 
kan förekomma på ett strandparti. Han menar dessutom att även om det inkommande 
vågskvalpet förmår att transportera en mängd partiklar uppåt längs sluttningen mot den 
rådande gravitationen så blir inte återflödet av samma magnitud på grund av strandens 
permeabilitet som slukar en del av detta vågskvalp. Detta leder till att färre partiklar 
transporteras utåt igen trots att lutningen borde underlätta det. Som en konsekvens blir 
huvudtransporten uppåt innanför en specifik jämviktspunkt. Slutligen skapas enligt Dyer 
ett jämviktsläge där strandens profil stabiliseras för kornstorleken och våornas intensitet. 
Den här modellen är helt korrekt men anpassad för långa sandstränder och grusstränder 
av en typ som är vanlig i exempelvis Storbritannien, USA och Danmark samt södra 
Sveriges kuster. I den skärgårdsmiljö som fartygstrafiken i min studie sker passar inte 
alls denna modell in. 
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Frågeställning 

• Hur kommer det sig att material som är upp till 10 gånger större än förväntat 
kan transporteras vid stränder utsatta för fartygserosion? 

• Vad är det för mekanismer som transporterar detta material? 
• Kan någon del av den naturvetenskapliga ämnesteorin appliceras på 

fartygsvågor? 
• Är det rent av så att Hjulströms kurva inte alls gäller när man studerar 

stranderosion genererad av fartygsvågor, eller bara delvis? 
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MÖJLIGA METODER 

Det finns ett antal olika tänkbara metoder att tillämpa för att kunna studera och mäta 
hur material förflyttar sig vid en strand påverkad av fartygstrafik. Hammerfeldt, 
Nohrborg, (1991) mäter till exempel mängden suspenderat material i vattenmassor men 
det fungerar inte i detta fall. Flygbildstolkning och jämförelse av bilder från olika 
tidpunkter skulle kunna användas för att se stora förändringar längs en strand över en 
längre tidsperiod. Då det intressanta är studien av mindre rörelser förkastades även 
denna metod. Att mäta in märkt material gentemot en referenspunkt och sedan 
kontrollera materialets rörelse är den metod som, i olika former, huvudsakligen använts. 
En annan tänkbar metod skulle kunna vara att med en fast installation bestående av 
kamera på stativ och lämpligt intervall mellan exponeringar fånga hur enstaka stenar rör 
sig. Videofilmning i realtid är en liknande metod, som även användes i detta arbete. Att 
bygga en glas-bur i vattenbrynet på sådant sätt att man kan se och fotografera även 
under vattenytan vore en utmärkt metod. Dock kräver en sådan ett stort 
konstruktionsarbete och sedan övervakning under användandet varför inte heller detta 
passade undersökningen. 

En fundamental skillnad mellan hur olika metoder kan tillämpas ligger i det 
undersökta materialets storlek. Grövre material (större än ~5 cm) förflyttas långsamt och 
måste studeras under lång tid (dagar till veckor) medan finare material (~0-3 cm) 
förflyttas relativt snabbt och studeras under kort tid (sekunder till minuter). 

De metoder som kom att tillämpas i detta arbete var följande: 
• Studie av grovt material över längre tid med inmätning mot en fast 

referenspunkt. 
• Studie av finkornigt material under den korta tid som en fartygspassage varar. 
• Videofilmning under en fartygspassage. 
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STRUKTUREN PÅ ARBETET 

Arbetet strukturerades upp på följande vis. I inledningen valdes lämpliga strandavsnitt 
ut för en undersökande analys med ett material som utpekats av tidigare arbeten som 
särskilt intressant. Resultatet av denna analys gav underlag för fördjupade analyser med 
mera varierande materialsammansättning på de mest lämpliga lokalerna. Resultaten 
kompletterades med hjälp av utökade lokaler, förfinade metoder samt förbättrad 
utrustning och noggrannhet. Det var även intressant att korrelera fältmätningarnas 
resultat med laboratorieförsök under kontrollerade former. Därför preparerades en 
strömränna för att uppnå förhållanden som i möjligaste mån liknade verkligheten på 
vissa av mätlokalerna. Laboratorieförsöken utfördes endast med finkornigt material då 
det inte var möjligt att hantera grövre material i strömrännan. Dessutom utfördes 
kornstorleksanalys av material som deponerats i större mängd på en av lokalerna för att 
få en korrelering till Hjulströms kurva och de vattenströmmar som bör ha varit 
inblandade. Tabell 1 nedan sammanfattar arbetets delar. 
 
Nr Tidpunkt Mätverksamhet Ändamål Lokal

1 23/5 - 21/6 
1992

Inledande studie av grovt 
material

Skapa förståelse för rörelsen och hur 
mätningar bör planeras och genomföras

Lokal 1,2,3,5 
Stabo udde

2 6/6 1992 Inledande studie av finkornigt 
material

Hur skapas en lämplig mätuppställning 
med finkornigt material

Lokal 4, Stabo 
udde

3 18/8 1992 Referensstudie av finkornigt 
material

Bedöma hur representativa huvuddelen 
finkorniga mätningar är

Lokal 6, 
Björnhuvud

4 18/8 1992- 
14/4 1993

Fördjupad studie av grovt 
material

Förbättrad placering av mätstenar för att 
tydligt kunna se nettotransport

Lokal 5, Stabo 
udde

5 18/8 1992 - 
15/1 1995

Studie av block Undersökning av hur riktigt grovt material 
påverkas över lång tid

Lokal 1, Stabo 
udde

6 18/8 - 14/10 
1992

Fördjupad studie av finkornigt 
material

Huvuddelen av mätningarna med 
finkornigt material

Lokal 4, Stabo 
udde

7 20/9 - 27/9 
1992

Studie av teckenmärkt 
mellangrovt material

Försök med metod för att kunna följa 
individuella stenar

Lokal 8, Lidingö

8 14/10 1992 Kompletterande studie av 
finkornigt material

Utöka antalet mätningar genom att 
utnyttja närområdet

Lokal 7, Lidingö

9 14/10 1992 Kompletterande studie av 
finkornigt material 3-15 mm

Utöka antalet mätningar genom 
avvikande kornstorlek

Lokal 7, Lidingö

10 14/10 - 17/10 
1992

Studie av teckenmärkt 
mellangrovt material

Nyttja förfinade metoder för att kunna följa 
individuella stenar

Lokal 7, Lidingö

11 Under 
oktober 1992

Kornstorleksanalys Finna samband mellan Hjulströms kurva 
och deponerat material

Kvartärgeologiska 
institutionen

12 Under 
oktober 1992

Erosionsprov i strömränna Går det att efterlikna verklighetens 
vattenavsänkning i labbmiljö?

Naturgeografiska 
institutionen

Tabell 1. Arbetets olika delar. 
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FÄLTARBETET OCH VALDA LOKALER 

Fältarbetet utfördes under försommaren samt sensommaren och hösten 1992. En 
fördel med att undvika semestermånaden juli var minskad risk för störning av 
undersökningsmaterialet. 

Arbetet avser dels en studie av hur finkornigt material förflyttas momentant under en 
fartygspassage och dels hur grovt material förflyttas under en längre sammanhängande 
period. 

Märkning av material 

Det finkorniga materialet är det material man finner på 2 mm sikten, alltså 2-5 mm. 
Det härstammar från morän, av naturen ej alltför kantigt och togs fram särskilt för detta 
ändamål genom siktananys av ett moränprov från platsen. Detta skall dock inte 
sammanblandas med siktanalysen av det deponerade materialet vid lokal 4, se vidare 
avsnittet ”Kornstorleksanalys” på sidan 33. Finkornigare material än så är inte praktiskt 
att följa och identifiera med de utvalda metoderna. Materialet spraymålades rött för att 
det lättare skulle kunna följas under rörelsen och återfinnas efteråt. Det grova materialet 
har varit av något olika storlekar: ungefär 6x5x3 cm i vissa prov och ungefär 8x6x5 cm i 
andra. Några volymsbestämningar gjordes ej av materialet och stenarna har också lite 
olika karaktär. Det grova materialet är taget på den plats där arbetet sedan utfördes och 
målades också rött. I slutskedet av fältarbetet utfördes ytterligare två serier av mätningar 
baserade på de erfarenheter som tidigare gjorts. I den ena togs naturligt, någorlunda 
sorterat material, 3-15 mm på plats, målades gult och studerades under en passage i 
taget. I den andra togs material 3x3½x4 cm, också på plats, rödmålades samt märktes 
med svarta bokstäver och siffror. Detta för att läget och förflyttningen av varje enskild 
sten skulle kunna följas noga. 

Stabo udde 

Fältarbetet inleddes 23 maj 1992 vid Stabo udde med utläggning av märkt material 
6x5x3 cm samt 8x6x5 cm på fyra lokaler med olika karaktär. Materialet placerades ut 
enligt ett visst mönster som skulle underlätta att dra slutsatser gällande arbetets 
fortsättning, främst med avseende på lämpligt avstånd från vattenbrynet. Se bilaga 1 på 
sidan 65 för detaljer. Dessa kontrollerades sedan under fyra veckor och rörelsen 
noterades. Tyvärr var det stora svårigheter att hitta igen stenarna och vattenståndet 
varierade med upp till 28 cm. Detta innebar att vissa stenar stundtals befann sig över 
vattenytan. De stenar som ligger ovanför vattenytan påverkar naturligtvis ytterst lite av 
vattenrörelser, mindre och mindre ju högre ovanför de ligger. Det gäller både för 
fartygsalstrade vågor och vågor skapade av väderförhållanden. Se även avsnittet om 
Väderförhållanden på sidan 48. 
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Figur 4. Området vid Stabo udde. Lokal 1-5. 

Lokalbeskrivning 

Stranden vid Stabo udde sluttar brant mot vattnet (figur 6). Materialet består av 
sandig-siltig morän med inslag av block. Avståndet till farledens mitt är som kortast 100 
m (L. Magnusson, 1990). Vattendjupet i farleden grundar upp mitt för Stabo udde till en 
tröskel på 18 m (Hammerfeldt, Nohrborg, 1991). Strandmaterialet är nordost om fyren 
delvis sorterat, nedanför ett rejält strandhak, men med stora block här och var samt 
stenar i storleken runt 10 cm (figur 7).  

Här vid lokal 1 och lokal 2 ligger två av mätplatserna i den första mätserien samt 
platsen för en separat studie av block på ungefär 20x40 cm vid lokal 1 (figur 8, figur 9). 

Väster om fyren är strandmaterialet dominerat av stenar (klapper) runt 10 cm storlek; 
lokal 3, men blir allt finkornigare in mot bukten, där det har bildats en riktig sandstrand 
(figur 10, figur 11). 

Vid denna sandstrand; lokal 4, har många av mätningarna med finkornigt material 
utförts eftersom det är en av de få funna, lättillgängliga ytorna lämpade för studie av så 
fint material. 

Sydväst om den djupa viken med siltavlagringar är det återigen stenar (klapper) runt 
10 cm storlek som dominerar (figur 12). Här är stranden flackare och avståndet till 
farledens mitt något större. Här vid lokal 5 är en mätplats i den första mätserien placerad 
och här utfördes även några kompletterande mätningar med 6x5x3 cm och 8x6x5 cm 
stenar. Se avsnittet ”Mätförfarande; grovt material”, sidan 29. 
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Figur 5. Stabo udde. Vy från fyren mot väster. 
 

Figur 6. Stabo udde, brant moränstrand. Vy från fyren mot nordost. 
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Figur 7. Klapper vid lokal 2 i området nordost om fyren Stabo udde. 
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Figur 8. Lokal 1 och lokal 2 ligger 75-100 m nordost om fyren Stabo udde. Bilden tagen 
mot nordost. 
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Figur 9. Lokal 1, 100 m nordost om fyren Stabo udde. 
 

Figur 10. Lokal 4, väster om fyren Stabo udde. Vy mot nordost. 
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Figur 11. Lokal 4, sandstranden. 
 

Figur 12. Lokal 5, 200 m sydväst om viken. 
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Björnhuvud 

Endast ett fåtal platser är lätt tillgängliga för besök från land samtidigt som stranden 
har en lämplig orientering i förhållande till farleden. Björnhuvud är en sådan plats. 

Lokalbeskrivning 

Stranden vid Björnhuvud består av morän med inslag av lera och stranden är flack 
(figur 14). Avståndet till farledens mitt är mellan 200 och 300 m (L. Magnusson, 1990). 
Här vid lokal 6 gjordes en mätserie med finkornigt material för att få referensmaterial 
till den bättre lämpade stranden vid Stabo udde. Detta för att kunna bedöma om 
mätningarna vid Stabo udde kunde anses vara representativa. Det visade sig dock att 
avsänkningen var för liten för att ge någon nämnvärd transport. Se tabell 4 på sidan 46 
för resultaten. 
 

 
Figur 13. Området vid Björnhuvud med referenslokalen 6 
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Figur 14. Stranden vid Björnhuvud. Lokal 6. 

Lidingö 

Mot slutet av fältarbetet användes två lämpliga strandpartier på Lidingö vid den 
gemensamma farleden till några mätserier. 
 

   
Figur 15. Området vid Lidingö med lokal 7 och lokal 8. 

 
 Den ena var Kragenäsudden där en brant moränsluttning flackar ut mellan hällar till 

en stenstrand (figur 16, figur 17). Avståndet till farledens mitt är ungefär 250 m. Här vid 
lokal 8 placerades 4x3½x3 cm teckenmärkta stenar. 

Den andra platsen, lokal 7, vid Klippudden är en mycket liten sandstrand, endast 10 m 
lång och mestadels under vattenytan samt omgiven av hällar (figur 18, figur 19). Den 
var dock så pass finkornig och slät på ett ställe att den lämpade sig för mätserier med 
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finkornigt material, 2-5 mm, av den rödmärkta typen och blandat material, 3-15 mm, av 
den gulmärkta. Där placerades även den sista mätningen med 4x3½x3 cm teckenmärkta 
stenar. Den mätningen kontrollerades samma eftermiddag samt två dagar senare. 

 

 
Figur 16. Kragenäsudden, lokal 8 mot norr. Bilden tagen vid ett senare tillfälle. 
 

 
Figur 17. Kragenäsudden, lokal 8 mot söder. Bilden tagen vid ett senare tillfälle. 
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Figur 18. Klippudden, lokal 7 mot norr. 
 

Figur 19. Klippudden, lokal 7 mot söder. 
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MÄTSERIERNAS UPPLÄGG OCH PLANERING 

För att få begrepp om ungefär hurdant och hur fort material rör sig när det påverkas av 
vågor och vilka noggrannhetskrav man bör ha, men även hur inmätning kan ske gjordes 
en serie utplaceringar av sten. Till ett första prov vore det intressant med stenar av 
ungefär den storlek som tidigare visats felaktigt ha haft en överensstämmelse med 
Hjulströmskurvan (Daleke et al, 1989). Detta material valdes ut med ögonmått, att 
representera sten något mindre än dessa 100 mm, och togs från det strandavsnitt där 
mätningen skulle utföras. Materialet målades och lades ut för exponering av 
fartygsvågor vid Stabo udde; lokal 1, 2, 3 och 5. Se kartskiss figur 4, sidan 19. 

Resultatet av dessa inledande mätningar (se bilaga 1 på sidan 65) tolkades med 
avseende på hur stenarna rört sig och vilka som ej påverkats. Ytterligare en mätserie 
utfördes därefter, då med vissa korrigeringar i placering. 

Nu fanns tillräckligt med information för att bedöma hur man bäst skulle kunna 
studera rörelser av detta grova material och vilket mätområde vid Staboudde som bäst 
lämpade sig för detta. Det vore önskvärt att mäta på ett strandparti där materialet flyttar 
sig tillräckligt snabbt för att i detalj kunna följa rörelsen. Mätningarnas utförande finns 
redovisade nedan i avsnittet ”Mätförfarande; grovt material”. 

Eftersom det även var intressant att se hur finkornigt material rör sig då det utsätts för 
fartygsvågors påverkan letades en lämplig yta upp för detta. Denna hittades vid Stabo 
udde, strax väster om fyren. Se avsnittet ”Stabo udde” på sidan 18 för lokalbeskrivning. 
Det material som valdes ut var avsett att vara så lättransporterat som möjligt men 
samtidigt skulle det kunna gå att märka och följa under transport. Planen var även att 
beräkna procentuell spridning. Detta åstadkoms med korn på 2-5 mm som gick att 
spraymåla. De inledande 2-3 mätningarna syftade till att finna en lämplig mängd av 
materialet och hur man borde gå tillväga för att sedan kunna registrera rörelsen. Sedan 
skulle det gå att koncentrera sig mera på att få mätningar med olika karakteristik, såsom 
vattendjup, avstånd till stranden, fartygets färdriktning, avstånd och fart. Syftet var att få 
ett så stort antal olika mätningar att det skulle vara möjligt att dra några slutsatser om 
det finns någon trend i rörelse i förhållande till färdriktning, vattendjup och avstånd. Det 
utfördes dessutom kompletterade försök under de sista 7 mätningarna även med 
lättransporterat material på 3-15 mm. Mätförfarandet finns beskrivet i detalj nedan 
under avsnittet ”Mätförfarande; fint material”. 

Mätförfarande; grovt material 

Mätningarna av de större stenarnas rörelser gick till på följande vis. Fyra lämpliga 
avsnitt av stranden vid Stabo udde, lokal 1, 2, 3 och 5, valdes ut för en mätomgång. 
Dessa valdes med olika karaktär beträffande exponering och riktning för att få underlag 
för att kunna planera resterande mätningar. Stenarna placerades ut i linjer och 
rutmönster (se bilaga 1 på sidan 65) såväl ovan som nedanför vattenbrynet samt 
inmättes i förhållande till en fixpunkt. Utplaceringslinjerna låg normalt på en linje i rät 
vinkel mot vattenbrynet, på lokal 1 även parallellt med vattenbrynet. Rutmönster 
användes för att lätt kunna hitta stenarna och snabbt se en förändring. Stenarnas nya 
lägen inmättes efter två veckor varvid de återplacerades eller ordnades som en ny 
placering. Efter två veckor inmättes stenarna på nytt. 

Baserat på resultatet av dessa inledande mätningar gjordes en ny mätserie vid lokal 5 
med placering av 12 st (sex 6x5x3 cm och sex 8x6x5 cm) stenar i en punkt på stranden, 
653 cm från en fixpunkt vid vattenbrynet. Denna mätplats var vald med ledning av 
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föregående mätningar där man kunde förvänta sig lagom strömpåverkan och rörelse för 
att lätt kunna hitta och följa stenarna. Dessa stenar studerades under åtta veckor utan att 
någonting annat gjordes annat än friläggande av översedimenterade stenar. Vid alla 
senare besök vid Stabo udde mättes de nya lägena in och noterades. Jag använde mig 
även av videokamera vid några av tillfällena och kunde då under uppspelning vid 
stillbild noggrant mäta in stenarnas nya position. 

En sista omgång av mätningar gjordes på Lidingö med 4×3½×3 cm stenar. Dessa var 
individuellt märkta med tecken vilket gjorde att det gick att följa stenrörelserna 
individuellt och mer noggrant. Denna storlek förflyttades mycket snabbare än de tidigare 
använda.  

Resultaten av alla dessa mätningar redovisas i resultatavsnittet på sidan 37. 

Mätförfarande; fint material 

Mätningarna av det finkorniga materialets rörelser gjordes på en yta av stranden som 
var så plan som möjligt. Det hade varit önskvärt att ytan hade ungefär samma 
kornstorleksfördelning som materialprovet (2-5 mm) men någon sådan yta fanns inte 
lättillgänglig och inom rimligt avstånd och vinkel från farleden. Jag fick nöja mig med 
ett par ytor, “sandstränder”, med siltigt, välsorterat material. Siktdiagram återfinns i 
figur 21. Denna yta fungerade som ett bord med en svag gradient, ungefär 1:14, på 
vilket materialet kontrollerat förflyttade sig då det utsattes för vattenrörelser vid en 
fartygspassage. Se bilaga 2 på sidan 69 för gradientprofiler av lokalerna. De flesta 
mätserierna med finkornigt material utfördes på den bästa platsen: lokal 4, den 
finkorniga viken/bukten, 100 m sydväst om fyren Stabo udde. Här gjordes alla möjliga 
experimentuppsättningar där vattendjup, strandavstånd och placeringar i längsled 
varierades samt vid passager i båda riktningarna för en mångfald olika fartyg. Mätningar 
av samma typ gjordes på en liknande men sämre beskaffad yta på lokal 6 vid 
Björnhuvud för att kontrollera om man får likadana rörelser på en annan plats. Även på 
Lidingö gjordes en liknande referensmätning; dock på en strand med något grövre 
materialsammansättning. 
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MÄTNING MED FINKORNIGT MATERIAL I DETALJ 

Fartygspassagen varar endast några minuter och antalet passager i dagsljus är 5-7 st 
beroende på veckodag. Passagerna sker vid olika tidpunkter på olika veckodagar och 
dessutom ligger Silja- och Viking-rederiernas fartyg ofta ungefär 5 minuter efter 
varandra i farleden. Dessa faktorer påverkade vistelsen vid mätplatsen som fick 
organiseras noga. Eftersom någon övernattning ej var planerad, var det utan assistans av 
en medhjälpare bara realistiskt att göra maximalt 4-5 mätningar per besök. 

Inledande mätningen 

Första mätningen räknade jag fram 100 korn, för att kunna beräkna procent återfunna 
korn och mätningssäkerhet, och lade dessa i en hög vid en mätkäpp på en bestämd 
punkt. Vid passagen avsänks vattnet och kornen börjar rulla och studsa i 
vattenströmmens riktning när strömhastigheten når en viss styrka. Sedan förs de inåt 
igen av återströmmen och sprids sedan ytterligare då svallvågorna träffar stranden. 

Det var dock inte möjligt att återfinna något korn efteråt. Detta blev en stor besvikelse 
då det hade tydligt gått attt följa dem ända fram tills svallvågen kom. 

Ett nytt försök gjordes till nästa passage med ytterligare 200 korn. Det blev samma 
resultat och av totalt 300 korn var alla försvunna. 

Korrigering av mättekniken 

Då det inte verkade möjligt att på ett enkelt sätt räkna procent togs istället en handfull 
korn och lades i en mindre hög (se figur 20). Med denna förändring blev det möjligt att 
återfinna en större mängd korn. Deras läge efter passagen kunde därpå ritas in på en 
skiss av mätningen. Någon beräkning av antal återfunna korn procentuellt gjordes inte 
av tidigare nämnda skäl. Det gick endast att skyndsamt pricka in de återfunna kornens 
generella fördelning och tyngdpunkt på en schematisk skiss.  

 



Johan Bjärås 

32 

Figur 20. Mätuppställning med en ”handfull” rödmålade korn vid en markeringskäpp. 
 

Resultatet samlades tillsammans med övrig information om mätningen i en tabell, 
såsom vattendjup, strandavstånd och medelvattenstånd. Denna tabell är redovisad i 
tabell 4 på sidan 46. Totalt utfördes ett trettiotal mätningar av denna typ. Videofilmning 
användes även några gånger vid dessa mätningar för att registrera och uppskatta 
avsänkningen, dess storlek, strömhastigheten, dess riktning och kornens rörelse. 

INMÄTNING AV BLOCK OCH DESS RÖRELSE 

En annan form av mätning gjordes på så vis att ett större block av bandad gnejs, 
34x30x30 cm, omkrets 82 cm, 27 kg samt ett mindre block av kalksten, 25x20x15 cm, 
≈5 kg, liggande i vattenbrynet vid normalvattenstånd mättes in. Det strandparti (lokal 1 
≈100 m NO fyren Stabo udde) som uppsöktes för denna mätning var kraftigt utsatt för 
fartygsvågorna och uppvisade tydliga tecken på detta såsom: spolrännor, 
sedimentomlagring ovanpå stenar mm. Det var för att kontrollera hur de kraftiga 
vattenrörelserna i strandzonen påverkar så grovt material som det kunde vara intressant 
att studera så grovt material. Dessa block kontrollerades noga vid varje besök på Stabo 
udde men när en månad gått och ingen påvisbar rörelse kunde konstateras med de 
mätverktyg jag förfogade över avslutades observationen för säsongen. 

Vid ett besök efter vintern, den 14 april 1993, knappt åtta månader senare, kunde man 
konstatera en förflyttning på ≈10 cm av det större gnejsblocket medan det mindre 
kalkstensblocket inte kunde upptäckas. Någon grundligare undersökning gjordes 
emellertid inte. 

Den 15 januari 1995 besöktes platsen på nytt och en total förflyttning på ≈35 cm från 
ursprungsläget kunde konstateras hos gnejsblocket. Stranden såg i övrigt ut som i 
augusti 1992. 



STUDIE I MATERIALRÖRELSER ORSAKADE AV FARTYGSVÅGOR 

 33  

KORNSTORLEKSANALYS 

En kornstorleksanalys utfördes med det material som utgjorde den finkorniga 
strandytan på lokal 4 vid Stabo udde. Det utfördes enligt metoden beskriven av Statens 
Väginstitut och ett kumulativdiagram upprättades. Se figur 21. 

Då materialet bör ha transporterats till platsen av vattenströmmar är det intressant att 
se hur välsorterat det faktiskt är. Dessutom kan man korrelera detta med den teoretiska 
strömhastigheten. 

Enligt Hjulströms kurva (se sidan 12) är detta material (0,15 – 0,30 mm) det mest 
lätteroderade. Det eroderas vid strömhastigheter som överskrider 0,19 – 0,21 m/s och 
sedimenterar sedan vid strömhastigheter understigande 0,01 – 0,02 m/s. 

 
Figur 21. Kornstorleksanalys av material från lokal 4. 

GRADIENTMÄTNING 

För att kunna korrelera mätresultaten till Hjulströmskurvan och även för att kunna få 
data till referensmätningarna i strömrännan utfördes gradientmätning på flera platser. 
Dels vid lokal 4 på den finkorniga stranden vid Stabo udde, dels vid lokal 1, 2, 3 och 5 
och dessutom vid lokal 7 Klippudden. Resultatet redovisas i diagramform i bilaga 2 på 
sidan 69. 
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REFERENSPROV I STRÖMRÄNNA 

För att få en jämförelse till de uppmätta förflyttningarna av det finkorniga materialet 
gjordes erosionsprov i strömränna (figur 22). Bottenbädden preparerades för att i 
möjligaste mån likna det på mätplatsen existerande underlaget med avseende på 
gradient (ungefär 1:12) och kornstorleksfördelning. Då pumpen sattes igång för att få en 
mätbar strömhastighet eroderades omedelbart allt material bort innan det var praktiskt 
möjligt att mäta strömhastigheten. 

En annan metod fick uppfinnas. Den bestod i att rännans utlopp sattes för med en 
brädbit och rännan fylldes helt med vatten. Därpå togs brädbiten bort och en kraftig 
avsänkning uppstod då rännan tömdes. Vid denna avsänkning, som mera liknar den som 
färjorna orsakar, transporterades såväl provkornen (2-5 mm) som bottenmaterialet (se 
detalj figur 23). Under de 5-6 sekunder som avsänkningen varade mättes 
strömhastigheten med flygel. Flygeln placerades först med centrum 7,5 cm från 
bottenbädden, sedan 4 cm från bottenbädden. Det tog då 4 sekunder innan vattenytan 
nådde flygeln och det antal varv som propellern roterade noterades. På detta sätt 
uppskattades strömhastigheten till ≈0,60 m/s respektive ≈0,70 m/s. Mätvärdena finns 
redovisade i tabell 2 nedan. 

 
Strömhastighetsmätning med flygel. Kornen och under laget spolas bort.

Mätdjup Antal Antal (v=0,0545n+0,046 vid fler än 6,52n)
(cm) varv sekunder Varv/s (n) Medelvärde (n) Strömhastighet v (m/s)

7,5 43 4,0 10,75
7,5 37 4,0 9,25
7,5 39 4,0 9,75
7,5 44 4,0 11,00 10,1875 0,6012

4 48 4,5 10,67
4 45 4,0 11,25
4 51 4,0 12,75
4 53 4,0 13,25 11,9792 0,6989

Tabell 2. Prov i strömränna. Verkliga förhållanden vid lokal 4, gradient 8,5 cm på 100 
cm. 
 

Naturligtvis är tiden alldeles för kort för en noggrann mätning och strömhastigheten 
inte konstant utan ökande under den första sekunden men resultatet ger nog en 
fingervisning om den riktiga strömhastigheten. 

Försök gjordes även att mäta strömhastigheten vid den lägre gradienten av 1:20 för att 
få materialet att ligga kvar och bestämma hastigheten där transport av provmaterialet (2-
5 mm) initieras. Först mättes vattenföringen Q och sedan mättes vattnets djup precis då 
provmaterialet börjar förflyttas. Rännans bredd är 0,10 m och man får då tvärsnittsarean 
A. Strömhastigheten kan då räknas fram ur Stoke’s lag: A1×v1=A2×v2=Q. 

Försök gjordes vid 4 olika vattenföringar: 0,50 liter/s, 0.40 liter/s, 0.38 liter/s och 0.36 
liter/s. Sedan uppskattades djupet när provkornen var i svag rörelse och när de låg stilla. 
Vid ett tillfälle var det möjligt att mäta djupet precis då rörelsen initierades. 

Resultatet blev att provkornen låg stilla upp vid strömhastigheter under ≈0.40 m/s och 
transporterades vid strömhastigheter däröver. Mätvärdena finns redovisade i tabell 3 
nedan. 
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Mätning av kornens rörelse vid olika vattenföring o ch strömhastighet.

10 liters Antal Bredd Vattendjup Area A Hastighet
hink sekunder Q (l/s) (m3/s) (mm) (mm) (m2) V=Q/A (m/s) Anmärkning

10 20,0 0,50 0,00050 100 12 0,0012 0,4167 I svag rörelse
10 25,0 0,40 0,00040 100 8 0,0008 0,5000
10 26,0 0,38 0,00038 100 7 0,0007 0,5495
10 26,0 0,38 0,00038 100 12 0,0012 0,3205 Ligger kvar
10 26,0 0,38 0,00038 100 9 0,0009 0,4274 Initierad rörelse
10 27,5 0,36 0,00036 100 9 0,0009 0,4040
10 27,5 0,36 0,00036 100 12 0,0012 0,3030 Ligger stilla
10 27,5 0,36 0,00036 100 13 0,0013 0,2797 Ligger stilla
10 65,0 0,15 0,00015 100 8 0,0008 0,1923

Tabell 3. Prov i strömränna. Gradient 1:20 (10 cm på 200 cm). 
 

Dessa försök med strömränna visar att det är svårt att efterlikna verkligheten i ett 
laboratorium, men proven utgör en godtagbar simulering av avsänkningseffekterna. 

Slutsatser av laboratorieförsök i ränna 

Det går att visa att strömhastigheter på mellan 0,60 och 0,70 m/s i en simulerad 
laboratoriemiljö väl kan jämföras med verklighetens uppmätta värden för fartygsvågor 
vid dessa lokaler. Daleke et al (1989) uppmätte strömhastigheten till ≈1 m/s vid Stabo 
udde. Granath (1992) uppmätte mellan 0,30 och 1,40 m/s vid Stabo udde och redovisar 
ett medelvärde på 0,69 m/s vid Björnhuvud. 

Dessutom kan man konstatera att provmaterialet på 2-5 mm eroderas när 
strömhastigheten överskrider 0,40 m/s vid en 1:20 gradient i laboratoriet. Hjulströms 
diagram visar att det behövs 0,54 – 0,85 m/s för att erodera detta material men sedan 
bara mer än 0,10 – 0,18 m/s för att hålla det i rörelse. Alltså är det uppenbart att en 
gradient i kombination med mindre vattendjup förmår erodera grövre material än 
Hjulströms diagram visar. 
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Figur 22. Strömrännan som användes för erosionsproven. 
 

Figur 23. Prov med 2-5 mm röda sandkorn i strömränna, detalj som visar den 
preparerade bottenbädden före avsänkning. 
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RESULTAT AV FÄLTARBETET 

Resultatet får delas upp i olika avsnitt beroende på den materialsammansättning som 
använts (se även figur 24-27). 
• Block:  över 20 cm. 
• Grovkornigt material: 8×6×5 cm och 6×5×3 cm. 
• Mellangrovt material: 4×3½×3 cm. 
• Finkornigt material: 2-5 mm och 3-15 mm. 
 

Figur 24. Grovkornigt material, 8×6×5 cm. 
 



Johan Bjärås 

38 

Figur 25. Grovkornigt material, 6×5×3 cm. 
 

Figur 26. Finkornigt material, 3-15 mm gulmålade. 
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Figur 27. Finkornigt material, 2-5 mm rödmålade. 

Block; över 20 cm 

Det riktigt grova materialet påvisade ingen mätbar förflyttning under en tidsperiod av 
en månad. Det tyder på att fartygsgenererade vågor ensamma inte förmår att flytta 
material av den storleken. Man kan visserligen tänka sig en rörelse åstadkommen av att 
finare material kring blocket transporteras bort och att tyngdkraften på den sluttande 
strandytan verkar på blocket. Kraftiga vindvågor på en utsatt strand bör kunna ge 
omlagring av strandzonen och även påverkan av havsis i kombination med vind, 
vattenståndsförändringar eller överskjutning orsakad av isgående fartyg bör kunna 
påverka. En antydan om ett sådant förhållande gavs vid ett besök efter vintern, den 14 
april 1993 då viss rörelse kunde påvisas. Se avsnitt Inmätning av Block. Enligt SMHI så 
var det dock ingen is vid deras mätstationer i Stockholms norra skärgård under den 
perioden. 

Grovkornigt material; 8x6x5 cm och 6x5x3 cm 

Detta material hade särskilt valts eftersom Daleke et al (1989) visade att just material 
av storleken 100 mm kan transporteras av en vattenström på 1 m/s enligt den felaktiga 
versionen av Hjulströms kurva. Det intressanta i deras rapport var ju att det tycktes 
stämma med deras iakttagelser i fält. Materialet plockades dessutom vid en av de 
stränder som de undersökt i sin studie. 

Provmaterialet kunde tydligt uppvisa förflyttningar inom loppet av en vecka. Efter en 
enstaka fartygspassage syntes dock ingen förändring. Den förflyttning som uppmättes 
var i storleksordningen 20-50 cm på en vecka, i några fall över 100 cm. Förflyttningens 
karaktär varierade något mellan de olika mätplatserna. Det kan kopplas till gradient och 
exponering för svallvågorna, där hög gradient och större exponering gav större 
förflyttning. Även andra tecken som tydde på kraftig exponering och påverkan fanns på 
några av mätplatserna, exempelvis lokal 1 och 2: avskavd färg på provmaterialet, rännor 
och sediment ovanpå större stenar. Där mätplatsen var uppdelad i en del över 
vattenbrynet och en del i strandzonen och strax nedanför sågs tydliga skillnader i de 
respektive delarna. Medan förflyttning skett i strandzonen och nedan i alla 
förekommande fall har ingen rörelse kunnat konstateras ovan vattenbrynet förutom i två 
fall där alla stenar ovan vattenbrynet var borta. I dessa två fall kan man inte utesluta 
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mänsklig påverkan. Dessa två mättillfällen var dessutom mitt i semestern. Se bilaga 1 på 
sidan 65 för resultaten i diagramform. 

En mätserie vid lokal 5 längre ut från stranden; 6,53 m, studerades i totalt åtta veckor 
(18 augusti till 14 oktober) och man kunde följa stenarnas “vandring” från vecka till 
vecka. Se figur 28 nedan, även bilaga 3 på sidan 71 samt separat animering tillgänglig 
på datafil. 
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Figur 28. Förflyttning av grovkornigt material vid lokal 5. 
 
Denna rörelse låg i storleksordningen 10-20 cm vid varje observation med extremvärden 
på upp till 60-90 cm. Totalt transporterades under de åtta veckorna vissa stenar 250 cm, 
300 cm respektive 600 cm från ursprungsplatsen. De två sista värdena innehåller dock 
en viss inmätningsosäkerhet. Man ser nettotransport och veckovis förflyttning men det 
går ej att exakt bedöma hur enstaka stenar rört sig från gång till gång. Nettotransporten 
är huvudsakligen inåt och flertalet stenar ligger även mera sydligt även om vissa rört sig 
långt norrut i förhållande till ursprungsplatsen. 

De vattenståndsvariationer som skett under en pågående mätserie har naturligtvis 
påverkat resultatet. Stenar som borde vara i vattenbrynet kan ha hamnat torrlagda 
alternativt djupare. I tabell 5 på sidan 54 redovisas aktuella vattenstånd för hela 
mätperioden, dvs. 920501-921031. Se också avsnittet Vattenståndsvariationer på sidan 
53. 

Slutsatsen av ovanstående måste bli att fartygsalstrade vattenrörelser förmår att flytta 
material av storleken 5-10 cm under en period som är längre än en fartygspassage. 
Förflyttningen är alltså inte direkt avhängigt strömhastigheten. Likaså har vattendjupet 
stor betydelse där djupare vatten/längre avstånd från stranden ger relativt mindre rörelse. 
Material som ligger ovanför vattenbrynet påverkas inte alls. 
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Mellangrovt material; 4x3½x3 cm 

Det här materialet flyttades betydligt snabbare och man kunde i vissa fall se 
ändringar efter en fartygspassage, även vaxholmstrafikens svallvågor kunde påverka. 
Mätningarna utfördes på Lidingö vid lokal 8. På sju dagar var nästan hälften av 
materialet (4 st av 9) i första försöket borta. De återstående fem låg på 100-500 cm 
avstånd från ursprungsplatsen. Av dessa fem var fyra förflyttade söderut och inåt mot 
stranden men det säger ju inte åt vilket håll de ej återfunna rört sig. Resultatet av en 
liknande mätserie vid lokal 7 blev att efter sex timmar hade alla nio utlagda stenarna rört 
sig i storleksordningen 100-500 cm. Den som rört sig kortast förflyttades ≈30 cm och 
den som rört sig längst, 450 cm men var då uppspolad på stranden. Efter tre dygn och tre 
timmar hade alla stenar en stor förflyttning: 350 cm till 500 cm och ett max på 750 cm 
för två stenar. Två stenar var försvunna. Då denna mätserie utfördes med teckenmärkta 
stenar kunde man tydligt följa rörelsen hos varje enskild sten. Klart syntes att här var det 
svallvågen som stod för den absolut största delen av transporten, där till och med 
uppspolning på stranden varit resultatet. Nettotransport är in mot stranden och 
huvudsakligen norrut, se figur 29. 

 

 
Figur 29. Förflyttning av teckenmärkta stenar vid lokal 7, Klippudden. 

Finkornigt material; 2-5 mm och 3-15 mm 

Detta material är mycket lättransporterat och uppvisade stora rörelser vid en 
fartygspassage. Det var inte möjligt att göra någon mätning som varade över längre tid 
än en passage. Detta berodde på att koncentrationen av material efter en passage var så 
låg att inga korn kunde återfinnas efter ytterligare en fartygspassage. Resultatet av det 
trettiotal mätningar, som kunde slutföras och på ett tillfredsställande sätt visade kornens 
nya lägen, sammanfattas i tabell 4 på sidan 46. I tabellen redovisas spridningen av 
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kornen i form av en spridningsplym. Denna plym är en uppskattning av den yta inom 
vilken de återfunna kornen låg efter en passage. Plymen har en utbredning, med en 
primär riktning, där större delen av kornen återfanns. Vissa plymer hade även en 
sekundär transportriktning där en mindre del korn återfanns. Figur 30 visar dessa olika 
plymer. 

 

 
Figur 30. De olika typer av plymer (A-N) som det trettiotal mätningar resulterade i. 
Dessa motsvarar schematiskt, utan skala, redovisningen av plymens utseende i tabell 4 
på nästa sida. 
Tecknet + markerar materialets placering före transport. 
Den del av plymen där den större mängden korn återfanns beskrivs som primär 
materialtransport medan sekundär materialtransport motsvarar en mindre mängd 
återfunna korn. 
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Resultattabell finkornigt material

Mätningarna med det rödmärkta materialet; 2-5mm
Nr Datum Fartygs- Vatten- Vatten- Strand- Materialtransport Plymens Max Anmärkningar

Tid riktning djup stånd RH00 avstånd Primär/Sekundär utseende avstånd
1 6/6 f.m. Norrut 50cm -63,5cm 4m Norrut Inåt C 5m Stabo udde
2 18/8 10.30 Norrut 55cm -17,5cm 7m Norrut Inåt C 2m Amorella
3 18/8 11.00 Norrut 55cm -17,5cm 7m Inåt Söderut I 1m Sea Wind
4 18/8 12.00 Söderut 55cm -17,5cm 7m Inåt Norrut D 3m Birka Princess
5 18/8 12.00 Söderut 55cm -17,5cm 5m Inåt D 3-4m Birka Princess
6 18/8 e.m. Norrut 40cm -17,5cm - Inåt 5% vid svall H ½m Björnhuvud vid båthamn
7 18/8 e.m. Norrut 50cm -17,5cm - Ingen Saknas 0m Björnhuvud vid båthamn
8 23/8 e.m. Söderut 50cm -18,5cm 4m Inåt Söderut D 0,6m Stabo udde, rörelse mest pga svall
9 23/8 e.m. Söderut 60cm -18,5cm - Söderut Saknas Kalypso, hög fart, kaos. Märkkäpp lossliten

10 23/8 e.m. Söderut 40cm -18,5cm - Söderut Saknas Kalypso, hög fart, kaos
11 23/8 e.m. Söderut 40cm -18,5cm - Söderut L 1m Vaxholmsbolaget, svall
12 30/8 e.m. Söderut 50cm -20,5cm 7m Utåt Söderut G 3m Tyngdpunkt utåt men enstaka korn inom 4m inåt
13 30/8 e.m. Söderut 50cm -20,5cm 7m Utåt Söderut A 3m
14 30/8 17.00 Söderut 65cm -20,5cm 8m Inåt Söderut E 2,5m De flesta låg kvar
15 30/8 17.30 Söderut 75cm -20,5cm 9m Inåt Söderut F 4m Kalypso+Sjögull+Sjöbris, många låg kvar enst inåt
16 30/8 17.30 Söderut 30cm -20,5cm 3,5m Söderut L 6m Kalypso+Sjögull+Sjöbris, enstaka upp till 10m
17 6/9 f.m. Norrut 60cm -15,5cm 5m Norrut C 2,5m Rörelse mest pga svall, Silja Karneval
18 6/9 f.m. Norrut 50cm -15,5cm 5m Norrut M 5m Liknade nr 1 i själva rörelsen, Amorella
19 12/9 e.m. Söderut 70cm -21,5cm 9m - - Saknas - Försök att upprepa 15-16, märkkäpp lossliten
20 12/9 e.m. Söderut 30cm -21,5cm 3,5m Söderut Utåt A 4m Försök att upprepa 15-16
21 12/9 15.55 Söderut 40cm -21,5cm 3,5m Utåt Söderut K 5m Birka Princess
22 20/9 f.m. Norrut 30cm -25,5cm 3m Norrut C 3m Silja Karneval
23 20/9 f.m. Norrut 70cm -25,5cm 9m Utåt N 0,2m Ligger i stort sett kvar, Silja Karneval
24 20/9 f.m. Norrut 70cm -25,5cm 9m Inåt Norrut H 4m Några få korn utåt, 90% inåt eller kvar, Amorella
25 14/10 12.10 Söderut 50cm -39,5cm 6m Utåt Söderut A 3m Athena
26 14/10 9.25 Norrut 50cm -39,5cm - Inåt Norrut H 1,5m Klippudd. Silja Karneval hög fart, svallet flyttar, video

Mätningarna med det gulmärkta materialet; 3-15mm
Nr Datum Fartygs- Vatten- Vatten- Strand- Materialtransport Plymens Max Anmärkningar

Tid riktning djup stånd RH00 avstånd Primär/Sekundär utseende avstånd
27 14/10 9.25 Norrut 50cm -39,5cm - Inåt Norrut H 1,5m Liknande 26, samtidig, samma plats, video
28 14/10 9.15 Söderut 50cm -39,5cm - Inåt Söderut E 0,6m Olympia, samma plats som 27, video
29 14/10 11.10 Norrut 70cm -39,5cm 10m Inåt J 3m Stabo udde, Silja Karneval, hög fart, video
30 14/10 11.10 Norrut (60)cm -39,5cm 8m Utåt Norrut N 4m Stabo udde, Silja Karneval, hög fart
31 14/10 11.20 Norrut 50cm -39,5cm 6m Norrut Utåt B 5m Kalypso, hög fart, 90cm avsänkningsamplitud, video
32 14/10 11.20 Norrut 40cm -39,5cm 6m Utåt Norrut N 4m Kalypso, hög fart, 90cm avsänkningsamplitud
33 14/10 12.10 Söderut 70cm -39,5cm 10m Inåt Söderut F 6m Athena, samtidig med 25, video

Tabell 4. Resultat av mätningar med finkornigt material. 
 

Nedan är ett försök till att finna något slags samband mellan plymens utseende och 
fartygsriktning, vattendjup, strandavstånd samt hastighet. Om man sorterar mätdata efter 
mätplatsens vattendjup och strandavstånd så kan man se följande: 

• Av 16 nordgående fartyg var transporten huvudsakligen norrut. Endast ett tillfälle 
gav sydlig transport och då endast sekundärt. 

• Vid nordgående fartyg var den primära transporten norrut i 8 fall, inåt i 3 fall och 
utåt i 3 fall. Ett mättillfälle saknade resultat. 

• Av 17 sydgående fartyg var transporten huvudsakligen söderut. Endast ett tillfälle 
gav nordlig transport och då endast sekundärt. 

 
Med norrut /söderut menas i farledens huvudriktning i stort. Vid platserna går 

farleden egentligen i nordost/sydvästlig riktning. 
Det verkar även ha betydelse var i farledens tvärsnitt som fartyget framförs men detta 

samband har inte studerats närmare. 
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Felkällor och annan påverkan 

Ett problem är att man inte vet hur stor del av sanningen som den beskrivna plymen 
visar. Då en “näve” innehåller långt fler korn än vad som återfanns kan man endast 
spekulera i var de övriga kornen hamnade. Mest sannolikt är dock att de ligger inom 
plymen men dolt av det finare sedimentet, även om andra möjligheter naturligtvis finns. 

Till felkällorna måste också räknas den noggrannhet med vilken mätningarna utförts, 
liksom påverkan av väderförhållanden samt de förändringar i vattenstånd som skett 
under perioden. 

Noggrannhet 

Mätningarnas noggrannhet i fältarbetet påverkas bland annat av den mätutrustning 
som använts. 

I de inledande mätningarna vid Stabo udde; lokalerna 1,2,3 och 5 användes stegning 
och tumstock för avstånd samt tumstock och käppar graderade om 10 cm för djup. I de 
följande mätningarna användes måttband och avvägningslatta för avstånd samt 
avvägningslatta, tumstock och linjal för djup och detaljmätningar. Gradientmätningar 
utfördes med måttband och avvägningslatta. Den noggrannhet som jag ansett mig kunna 
få med olika mätutrustning är följande: 

• Stegning och graderade käppar: decimeter. 
• Måttband och avvägningslatta: centimeter. 
• Tumstock och linjal: centimeter till millimeter i vissa fall. 
Fixpunkter och utgångspunkter markerades med röda färgfläckar samt i vissa fall med 

röda märkkäppar av trä eller stål. Dessutom användes i några fall enslinjer för att 
markera en linje för utläggning och kontroll av utlagt mätmaterial. 

Noggrannheten i fältarbetet bör kunna ökas genom att använda optiska instrument för 
vinkelmätning kombinerat med digitala avståndsinstrument. Med andra ord, modern 
inmätningsutrustning. 

I laboratorieförsöken har jag använt högsta möjliga noggrannhet. I kornstorleks-
analysen användes en noggrannhet på 0,01 gram vid all vägning. Den största mängden 
material på någon sikt var 347,82 gram respektive 319,52 gram vid en total provvikt på 
500,00 gram vardera. Det överskrider maxvärdet per sikt enligt Talme (1975) men är 
samtidigt svårt att undvika eftersom materialet är så extremt väl sorterat. 

Vid erosionsprovet i strömränna användes tumstock vid prepareringen av gradienten 
för rännan. Strömhastighetsberäkningarna utfördes med flygel med 0,5 centimeters 
noggrannhet på mätdjupet och helt antal rotationsvarv. Rännans area beräknades med 
millimeter som bas och i vattenföringen användes en noggrannhet på 0,01 liter per 
sekund. 



Johan Bjärås 

48 

Väderförhållanden 

De stränder som ingår i studien påverkas även av vindalstrade vågor, förutom de 
fartygsalstrade. Det är viktigt i sammanhanget att fastställa i vilken grad detta haft 
inverkan på resultatet. 

Enligt SMHI gäller att ”ju hårdare vind, ju längre blåstid och ju längre blåssträcka 
desto större blir vågorna. Med blåstid menas den tid som vinden blåst över ett 
havsområde. Med blåssträcka menas den sträcka som vinden blåst över ett havsområde i 
vindens riktning. Vidare gäller att om blåstiden och blåssträckan är tillräckligt lång fås 
ett fullt utvecklat våglandskap. Om det har blåst 15 m/s från sydväst i minst 10 timmar 
över hela södra Östersjön så möter man vad som kallas fullt utvecklad sjö. Det behövs 
en blåssträcka på 15 mil för att få en fullt utvecklad sjö. De största vågorna är 9 m höga, 
300 m långa och har hastigheten 27 m/s.” 

I naturgeografiska sammanhang användes hellre begreppet stryklängd eller engelskans 
fetch istället för blåslängd, även om man menar samma sak. Våghöjden brukar i 
modeller beskrivas som signifikant våghöjd, definierat som medelhöjden av den 
tredjedelen av de högst uppmätta vågorna, gällande för ett visst tidsspann, Kraus, 
(1994). Den högsta enskilda vågorna kommer därför att vara något högre än den 
signifikanta våghöjden. 

SMHI använder modeller som baserar sig på olika formler som beskriver vågbildning 
utifrån vindstyrka och stryklängd. SMHI hänvisar till Coastal Engineering Manual - Part 
II, (2008) från US Army Corps of Engineers. Denna sammanställer bland annat central 
teori och utvecklingen av dessa formler från 1950-talet och framåt. Sverdrup & Munk, 
(1947) samt Bretschneider, (1952) visade att en så kallad fullt utvecklad sjö uppstår vid 
vindpåverkan och att vågorna inte fortsätter att växa i oändlighet med vindens påverkan. 
För djupt, fritt vatten kan detta förhållande beskrivas med formeln 

 
där 
 H∞ = fullt utvecklad våghöjd 
 λ5 = dimensionslös koefficient (ungefär lika med 0,27) 
 u = vindhastighet (i m/s vid 10 m höjd) 
 g = gravitationskonstanten 
 
Våghöjder som definieras av ovanstående formel anses vanligen representera den 

övre gränsen av vågtillväxt för en given vindstyrka, alltså ett maximalvärde. 
 
Inför man sedan stryklängden; Demirbilek, Bratos, och Thompson, (1993) så styrs 

vågtillväxten snarare av följande två formler. Formlerna nedan visar våghöjden då 
vågtillväxten styrs av tillgänglig vattenyta. 



STUDIE I MATERIALRÖRELSER ORSAKADE AV FARTYGSVÅGOR 

 49  

 
 där 
 X = avstånd i rät linje över vilken vinden blåser (i meter) 
 Hm0 = energibaserad signifikant våghöjd (m) 
 CD = friktionskoefficient 
 U10 = vindhastighet (i m/s vid 10 m höjd) 
 u* = friktionsvelocitet (m/s) 
 
Fullt utvecklad våghöjd då stryklängden är begränsande går att härleda med 

utgångspunkt från föregående formler. Formlerna nedan visar detta. 

 
 
Gällande sådana förhållanden då tiden snarare än stryklängden begränsar våghöjden 

går det att konvertera tiden till en motsvarande stryklängd. Exempelvis inträder detta 
vanligen på öppet vatten såsom Östersjön utanför skärgårdarna. Formeln nedan visar när 
det är tiden som är den begränsande faktorn. 

 
där 
 t = tiden för en viss vindstyrka. 
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Med utgångspunkt från ovanstående formler går det att skapa nomogram som för de 
flesta bättre visualiserar de olika förhållandena och underlättar för att skapa prognoser 
över förväntad våghöjd. 

Från nomogramet i figur 31 nedan går det att prognosticera förväntad våghöjd för 
olika vindstyrkor utifrån stryklängd. Till exempel bör man få en signifikant våghöjd på 
0,5 m efter 10 km när det blåser 10 m/s - eller 0,8 m vid 15 m/s. 

 

 
Figur 31. Signifikant våghöjd utifrån vindstyrka i m/s då stryklängd är begränsande. 
Från Coastal Engineering Manual – Part II. 
 

Från nomogramet i figur 32 nedan går det istället att prognosticera våghöjd för olika 
vindstyrkor utifrån den tid det blåst. Således räcker det med en vindstyrka på 7,5 m/s 
under 9 timmar för att få en förväntad våghöjd på 0,8 m om man har en obegränsad 
vattenyta. I skärgårdsmiljö kommer detta förhållande att vara underordnat då tillgänglig 
stryklängd vanligtvis saknas. 
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Figur 32. Signifikant våghöjd utifrån vindstyrka i m/s då tiden är begränsande. Från 
Coastal Engineering Manual – Part II. 
 

De mätområden som studien innefattar ligger alla i innerskärgården utan större fria 
vattenytor. Denna miljö kännetäcknas snarare av mängder av större och mindre öar med 
betydande topografi och vegetation som bromsar upp vind och vågor.Vid Stabo udde är 
den maximala längden fritt vatten 5,6 nautiska mil i en smal sektor mellan 68 och 
71graders riktning. Detta motsvarar 10,5 km. I övriga riktningar som kan påverka 
stranden är det snarare mellan 0,5 och 3 km. Lokalerna på Lidingö har maximalt 3,4 
nautiska mil fritt vatten i en sektor 57 till 62 grader. Detta motsvarar 6,3 km. De övriga 
lokalerna har ännu mindre fritt vatten. 

SMHI har två mätstationer som registrerar vindhastighet och riktning i rimlig närhet 
till mätområdena. Dessa stationer är Söderarm i Ålands hav och Stavsnäs i 
mellanskärgården. Söderarm kan representera den högre skalan av vindhastigheter i och 
med sitt öppna och utsatta läge medan Stavsnäs troligen bättre liknar förhållandena i 
innerskärgården. Officiellt mätdata finns i SMHI-arkivet för Stavsnäs vid 1 m och 
Söderarm vid 5 m höjd över havet som 10-minuters medelvärden och redovisas var 
tredje timme. 

Under mätperioden maj till oktober 1992 uppmätte Stavsnäs vindar över 12 m/s 
endast vid 8 tillfällen, alla dessa med en vindriktning på 288-320 grader, alltså i stort 
sett nordvästligt. I vindsektorn 68-71 grader dominerade svaga vindar kring 3-4 m/s med 
maximalt 4,9 m/s klockan 12:00 den 1 juli. I vindsektorn 57-62 grader dominerade 
också svaga vindar kring 3-4 m/s med maximalt 6,6 m/s klockan 12:00 den 2 juni. 

Söderarm har med sitt utsatta läge fler vindobservationer över 12 m/s, totalt 123 
tillfällen. Vid 66 tillfällen redovisas 14 m/s eller högre, kallad styv eller hård kuling. 
Större delen av dessa vindar kommer dock från nordväst till nordost även om andra 
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riktningar förekommer. I vindsektorn 60-70 grader dominerar dock moderata vindar 
kring 4-7 m/s med observationen på maximalt 12 m/s klockan 0:00 den 23 oktober. 

För att generera vindvågor som skulle kunna jämföras med de vågor som fartyg 
alstrar skulle det behövt blåsa mycket mer än SMHI’s vindstatistik visar. En vindstyrka 
på upp till 6 m/s i den här miljön klarar inte detta på några timmar. Inte heller en 
nordvästlig vind på 12 m/s under en timmes tid skulle skapa några vågor att tala om vid 
en strand som är riktad åt sydost. 

Om vi tar de geografiska förhållandena vid Stabo udde som exempel, använder 
vinduppgifterna från Stavsnäs och går in i nomogramet i figur 31 får vi följande 
intressanta resultat. Nomogramet utgår från 10 m höjd så vindstyrkan mätt på 1 m höjd 
måste divideras med en faktor som beskriver vindens variation för olika höjd. Denna 
faktor U/U10 är ungefär 0,9 enligt diagramet i figur 33 nedan. 

 
Figur 33. Vindstyrkans variation med höjd över havet relativt 10 m nivå och ingen 
temperaturskillnad land/hav. Observationer för 3 timmar vid 30° N latitud, 42 km 
stryklängd över djupt vatten jämfört med 1/7-regeln. Från Coastal Engineering Manual 
– Part II. 
 

Stryklängden i riktningen 68-71 grader är 10,5 km. Med 4,6 m/s, korrigerat till 5,1 
m/s för 10 m höjd skulle våghöjden teoretiskt kunna uppnå mellan 0,2 och 0,3 m. Detta 
är en mycket smal sektor med flera öar i omedelbar närhet, alltså inte rent vatten, vilket 
kan förmodas minska vågbildningen något. Vågpåverkan kommer troligen att vara 
mycket mindre än så, beroende på att vågor från 70 grader kommer mycket snett in till 
stranden som vetter mot sydost i 140 graders riktning. Tittar man istället på tillgänglig 
stryklängd någorlunda vinkelrätt mot stranden får man ungefär 1 km i riktning 150 
grader. Nomogramet i figur 31 måste extrapoleras för att visa att minst 30 m/s skulle 
behövas för att prestera en våghöjd på uppemot 0,5 m. Så mycket har det inte ens blåst 
vid mätstationen Söderarm under mätperioden. 

Slutsatsen blir att det under mätperioden knappast förekommit några vindar som 
förmår att alstra vågor som ger någon större inverkan på mätmaterialet. 

Det går dessutom att slå fast att vindalstrade vågor och dess strömmar har helt 
underordnad betydelse jämfört med fartygsvågor i denna typ av miljö som merparten av 
inner- och mellanskärgården utgör. Endast de större fjärdarna kan uppvisa de 
stryklängder som behövs för att de vindstyrkor som SHMI’s mätstationer rapporterat 
skall alstra vågor i liknande storlek som fartygsvågorna. 
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Vattenståndsvariationer 

I tabell 5 på sidan 54 redovisas aktuella vattenstånd vid Stockholms mareograf 
(Station 2069) på Skeppsholmen (se figur 35) för hela mätperioden; dvs. 920501-
921031. I ett diagram visas vattenståndets fluktuationer relativt mätperioderna för 
mellangrovt material och grovkornigt material (figur 34). Alla vattenståndsvärden är 
redovisade gentemot höjdsystem RH00. 

De vattenståndsvariationer som skett under en pågående mätserie har naturligtvis 
påverkat resultatet. Stenar som borde vara i vattenbrynet kan ha hamnat torrlagda 
alternativt djupare. Den påverkan som vattenståndet haft skiljer sig naturligtvis åt 
beroende på vilket material som avses då olika tidsperioder använts. 

Finkornigt material påverkas inte alls av vattenståndet eftersom mätningarna utförs 
inom loppet av minuter. 

Mellangrovt material påverkas knappast heller eftersom vattenståndet inte förändras 
så mycket under några dagar. Vattenståndet förändrades maximalt med mindre än 15-20 
cm under de tider som dessa mätningar utfördes. 

Grovkornigt material påverkas mera då mätningar utförts under längre perioder. Om 
man studerar vattenståndets variationer under de perioder som stenar av grovkornigt 
material var utlagda finner man följande: 

• Mellan 23 maj och 6 juni sjönk vattenståndet kontinuerligt med totalt 22 cm. 
Detta innebar att fler stenar än önskat befann sig över vattenbrynet under perioden 
samt att övriga stenar låg mycket grundare än planerat. 

• Mellan 6 och 21 juni sjönk vattenståndet ytterligare 6 cm under 4 dagar till ett 
maxvärde på 28 cm under det som uppmättes den 23 maj. Därpå vände 
vattenståndet uppåt igen men låg den 21 juni fortfarande på 10 cm under det som 
uppmättes den 23 maj. Detta innebar att stenarna fortfarande till största delen 
befann sig för långt upp på stranden i förhållande till vattenbrynet. Om än till en 
något mindre grad. 

 
Även den mätserie 6,53 m ut från stranden vid lokal 5, som studerades i totalt åtta 

veckor mellan 18 augusti och 14 oktober påverkades av vattenståndsförändringarna men 
då i mindre grad. 

• På den plats, 6,53 m från strandlinjen där alla 12 stenarna lades var det ungefär 
60-70 cm djupt. Under perioden låg vattenståndet mycket nära –20 cm i 5 veckor 
efter utläggning för att sedan sjunka med ungefär 50 cm till ett minimum på –71,5 
cm och åter stiga till –39,5 cm. Då perioden med ett lägre vattenstånd än –60 cm 
inte varade mer än 7 dagar och stenarna vid utläggning låg såpass djupt kan man 
dra slutsatsen att de knappast påverkats negativt av vattenståndsförändringarna. 
De har ej legat ovan vattenbrynet alls och endast under några dagars tid legat på 
10-20 cm vattendjup. 

Vid jämförelse måste man också tänka på att strändernas erosion av fartygsvågor 
också utsätts för dessa vattenståndsförändringar och att det ingalunda påverkat 
mätresultaten negativt i riktighet så länge som vattenståndsförändringarna under 
mätperioden inte varit utom kontroll. 

Block påverkas inte direkt av vattenståndsförändringar då rörelsen sker så oerhört 
långsamt. Självklart så sker ingen förflyttning på grund av vattenströmmar om 
materialet långa perioder ligger ovan vattenytan. Förflyttning kan dock ske indirekt 
genom att annat material närmare vattnet förflyttas och tyngdkraften medverkar till att 
även block rör sig. På samma sätt hämmas nog rörelserna om materialet ligger för djupt 
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under vattenytan på grund av högt vattenstånd. Men för så lång tid som det gäller måste 
man nog anse att de effekter vattenståndsförändringarna medför kommer att ta ut 
varandra. 

Vattenstånd för Stockholm i RH00. Från SMHI
Omräknat från lokalt höjdsystem till RH00. Noll i lokalt höjdsystem motsvaras av -230,5 i RH00
Normalvattenstånd enligt Stockholms Hamn är -30 i RH00, alltså 200,5 i lokalt höjdsystem.

1992-05-01 -39,5 1992-06-21 -50,5 1992-08-11 -27,5 1992-10-01 -51,5
1992-05-02 -39,5 1992-06-22 -49,5 1992-08-12 -31,5 1992-10-02 -55,5
1992-05-03 -41,5 1992-06-23 -45,5 1992-08-13 -20,5 1992-10-03 -55,5
1992-05-04 -39,5 1992-06-24 -45,5 1992-08-14 -22,5 1992-10-04 -59,5
1992-05-05 -38,5 1992-06-25 -45,5 1992-08-15 -20,5 1992-10-05 -64,5
1992-05-06 Saknas 1992-06-26 -46,5 1992-08-16 -20,5 1992-10-06 -71,5
1992-05-07 -37,5 1992-06-27 -47,5 1992-08-17 -20,5 1992-10-07 -67,5
1992-05-08 -40,5 1992-06-28 -45,5 1992-08-18 -17,5 1992-10-08 -69,5
1992-05-09 -28,5 1992-06-29 -46,5 1992-08-19 -16,5 1992-10-09 -51,5
1992-05-10 -26,5 1992-06-30 -45,5 1992-08-20 -17,5 1992-10-10 -63,5
1992-05-11 -26,5 1992-07-01 -43,5 1992-08-21 -18,5 1992-10-11 -50,5
1992-05-12 -24,5 1992-07-02 -44,5 1992-08-22 -16,5 1992-10-12 -53,5
1992-05-13 -21,5 1992-07-03 -46,5 1992-08-23 -18,5 1992-10-13 -55,5
1992-05-14 -24,5 1992-07-04 -45,5 1992-08-24 -21,5 1992-10-14 -39,5
1992-05-15 -30,5 1992-07-05 -50,5 1992-08-25 -22,5 1992-10-15 -28,5
1992-05-16 -29,5 1992-07-06 -54,5 1992-08-26 -20,5 1992-10-16 -26,5
1992-05-17 -31,5 1992-07-07 -53,5 1992-08-27 -20,5 1992-10-17 -29,5
1992-05-18 Saknas 1992-07-08 -60,5 1992-08-28 -21,5 1992-10-18 -35,5
1992-05-19 Saknas 1992-07-09 Saknas 1992-08-29 -25,5 1992-10-19 -39,5
1992-05-20 -33,5 1992-07-10 -54,5 1992-08-30 -20,5 1992-10-20 -34,5
1992-05-21 -35,5 1992-07-11 -51,5 1992-08-31 -20,5 1992-10-21 -35,5
1992-05-22 -37,5 1992-07-12 -47,5 1992-09-01 -23,5 1992-10-22 -30,5
1992-05-23 -41,5 1992-07-13 -47,5 1992-09-02 -22,5 1992-10-23 -34,5
1992-05-24 -43,5 1992-07-14 -42,5 1992-09-03 -16,5 1992-10-24 -37,5
1992-05-25 -43,5 1992-07-15 -41,5 1992-09-04 -14,5 1992-10-25 -36,5
1992-05-26 -49,5 1992-07-16 -38,5 1992-09-05 -10,5 1992-10-26 -39,5
1992-05-27 -49,5 1992-07-17 -35,5 1992-09-06 -15,5 1992-10-27 -41,5
1992-05-28 -51,5 1992-07-18 -33,5 1992-09-07 -16,5 1992-10-28 -36,5
1992-05-29 -54,5 1992-07-19 -31,5 1992-09-08 -17,5 1992-10-29 -34,5
1992-05-30 -55,5 1992-07-20 -32,5 1992-09-09 -17,5 1992-10-30 Saknas
1992-05-31 -56,5 1992-07-21 -33,5 1992-09-10 -18,5 1992-10-31 -48,5
1992-06-01 Saknas 1992-07-22 -34,5 1992-09-11 -19,5
1992-06-02 -56,5 1992-07-23 -32,5 1992-09-12 -21,5
1992-06-03 -58,5 1992-07-24 -32,5 1992-09-13 -23,5
1992-06-04 -62,5 1992-07-25 -35,5 1992-09-14 -21,5
1992-06-05 -64,5 1992-07-26 -34,5 1992-09-15 -21,5
1992-06-06 -63,5 1992-07-27 -37,5 1992-09-16 -17,5
1992-06-07 -65,5 1992-07-28 Saknas 1992-09-17 -18,5
1992-06-08 -60,5 1992-07-29 -27,5 1992-09-18 -21,5
1992-06-09 -66,5 1992-07-30 -25,5 1992-09-19 -22,5
1992-06-10 -69,5 1992-07-31 -27,5 1992-09-20 -25,5
1992-06-11 -68,5 1992-08-01 -27,5 1992-09-21 -28,5
1992-06-12 -68,5 1992-08-02 -27,5 1992-09-22 -33,5
1992-06-13 -67,5 1992-08-03 -30,5 1992-09-23 -38,5
1992-06-14 -67,5 1992-08-04 -32,5 1992-09-24 -41,5
1992-06-15 -66,5 1992-08-05 -32,5 1992-09-25 -43,5
1992-06-16 Saknas 1992-08-06 -29,5 1992-09-26 -45,5
1992-06-17 -59,5 1992-08-07 -30,5 1992-09-27 -42,5
1992-06-18 -51,5 1992-08-08 -26,5 1992-09-28 -45,5
1992-06-19 -53,5 1992-08-09 -27,5 1992-09-29 -47,5
1992-06-20 -56,5 1992-08-10 -28,5 1992-09-30 -54,5

Tabell 5. Vattenstånd för Stockholm under mätperioden. 
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Station 2069 Stockholm, SMHI
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Figur 34. Vattenståndsfluktuationer relativt RH00. Normalvattenstånd 1992 var enligt 
Stockholms hamn motsvarande –30 cm RH00. 
 

 
Figur 35. Stockholms mareograf (SMHI 1999). 
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Slutsatser och återkoppling till frågeställningen 

Inledningsvis så ställdes vissa frågor (se sidan 15) som en följd av ämnets 
problembeskrivning. Baserat på föreliggande resultat går det att konstatera att flera 
mekanismer, förutom den rena strömhastigheten påverkar materialet. Det går även att 
fastställa ytterligare intressanta resultat. 

 
• Det är uppenbart att gradienten på strandbotten i kombination med upprepade 

vattenströmmar under längre tid förmår att överträffa transport av de 
materialstorlekar som Hjulströms försök fastställt. Detta förhållande gäller 
grovkornigt material. 

• Tyngdkraften på grund av den högre gradienten vid en strand verkar spela en viss 
roll även om materialet också till stor del flyttas närmare stranden; alltså tvärt 
emot tyngdkraftens verkan. Det kan vara så att tyngdkraften hjälper till att initiera 
rörelse men när materialet väl är i rörelse så klarar vattenströmmarna att 
underhålla transport åt fel håll; alltså uppåt. Det skall även noteras att 
tyngdkraften i vatten är lägre än i luft på grund av Archimedes princip. 

• Strömmar skapade av fartygsvågor sker växelvis och oregelbundet. Dessutom har 
fartygens svallvågor ibland en oproportionerligt mycket högre momentan 
slagkraft. Kombinationen av detta verkar ha en större effekt på att sätta material i 
rörelse och underhålla transport än de stadiga strömmar som Hjulströms försök 
studerat. 

• Nettoförflyttningens storlek över en given tid är större ju finkornigare materialet 
är. Dess riktning styrs huvudsakligen av fartygets färdriktning om stranden har 
gynnsam exponering. Detta förhållande gäller i högre grad finkorniga material 
men det syns även på de grövre. De vattendjup på mellan 30 och 100 cm som 
studien omfattar verkar även stimulera en nettotransport in mot stranden. 

• På liknande sätt som det sista vattnet ur ett badkar har en tydligt ökad kraft, verkar 
faktiskt sugkrafterna öka vid minskat vattendjup under en avsänkning. Det har då 
stor betydelse var materialet befinner sig i förhållande till denna kraftpunkt. 
Denna punkt verkar dessutom vara olika placerad beroende på djup, 
stranddetaljer, avstånd till fartyg, fartygshastighet, riktning mm. 

• Djupet för maximal strömhastighet vid dessa mätningar är i de flesta fallen 
betydligt mindre än det djup som Hjulström uppmätt sina strömhastigheter på. 

• Tidsaspekten är en viktig faktor. Generellt blev förflyttningen (i de fall det var 
möjligt att följa materialet över tid) större ju längre tid som passerat. Detta finns 
inte alls representerat i Hjulströms resultat. Det bör även innebära att materialet 
kan bli mera sorterat med tiden. Sortering över tid var särskilt tydligt med det 
finkorniga strandmaterialet vid lokal 4. 

• Dessutom är det uppenbart att stranderosion även sker ovan strandlinjen på 
platser som är direkt utsatta för ökad exponering av fartygsvågor. Detta genom att 
material nedan strandlinjen förs bort på grund av de mekanismer jag beskrivit 
ovan. Geografin med dess detaljer i förhållande till farleden samt strandens 
materialkomposition och är avgörande. 

• Vindgenererade vågor förmår inte i den här typen av miljö att skapa krafter som är 
i närheten av de krafter som fartyg genererar. 

• Vattenståndsvariationer har en mindre betydelse för materialtransport över tid. 
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STUDIER INOM FORSKNINGSOMRÅDET FARTYGSEROSION UNDER  
SENARE TID 

Det finns ett flertal intressanta arbeten och forskningsrapporter som har utförts under 
2000-talet och som anknyter till det här ämnesområdet. Jag redovisar här ett urval med 
en kortfattad sammanfattning och i relevanta fall vilken koppling som finns till de 
mätningar och resultat jag har sammanställt. Detta kan tjäna som en grund för de som 
vill söka vidare information i ämnet. 

 
Statens Geotekniska Institut (Rankka, Rankka, 2003) har sammanställt kunskap i 

området stranderosion på uppdrag av regeringen. De beskriver olika stränders 
uppbyggnad och de olika krafter som påverkar våra stränder. De tar upp fartygsvågor 
som en sådan kraft och konstaterar att ”Stora fartyg eller snabba, mindre fartyg som går 
nära kusten eller i vattendrag kan orsaka kraftig erosion på grund av alstring av vågor, 
vattenståndsvariationer och strömmar. I exempelvis Stockholms och Göteborgs skärgård 
passerar varje dag stora passagerarfärjor nära öar och i trånga sund”. De diskuterar vad 
krafterna leder till i form av strandförändringar. Vidare sammanställer de hur man kan 
mäta och modellera strömmar och vågor samt mäta och modellera förändringar vid 
stränderna. Mycket av den tillgängliga ämnesteorin som gäller för de förhållanden jag 
studerat finns sammanfattade här, om än i en något kortfattad form. 

Granath, (2004) gör en uppföljning av sina arbeten 1989-1992 och redovisar denna 
som en rapport i Länsstyrelsens rapportserie. Den innehåller tre delar; 
Erosionsskadornas utveckling under ett decennium. Svallvågors påverkan av stränder i 
mellanskärgården. samt Metoder för övervakning och uppföljning av stranderosion. 
Han konstaterar att erosionsskadornas omfattning minskat i Furusundsleden och 
Sandhamnsleden. Detta sannolikt beroende på införd fartreglering respektive färre 
fartyg. Det går även att belägga en ökad erosion i den inre delen av farleden från 
Stockholm till Trälhavet och i Stockholms mellanskärgård, troligen på grund av ökad 
trafik med snabbgående passagerarbåtar. Svall från vissa typer av större fritidsbåtar 
kunde uppvisa vågenergier liknande de som en mindre passagerarbåt skapar men trots 
detta skapar merparten av passagerarbåtarna svall med upp till 20 gånger mer 
energiinnehåll än en fritidsbåt och upp till 8 gånger högre än en finlandsfärja som följer 
fartbegränsningen 12 knop. Eftersom även normala vindvågor överstiger den energi som 
flertalet fritidsbåtar förmår generera råder det ingen tvekan om att passagerarbåtarnas 
trafik i mellanskärgården utgör merparten av de eroderande orsakerna. Dock är det 
viktigt att påminna sig att skärgårdens passagerartrafik har en mycket viktig roll för 
skärgårdens existens. Granath fastställer också en noggrann metod baserad på 
fotogrammetri för att kunna övervaka och följa utvecklingen av stranderosionen i 
känsliga områden. 

Granath, (2007) gör på initiativ av Sjöfartsverket och Stockholms Hamn en 
undersökning i samband med ett anlöp av det mycket stora kryssningsfartyget 
”Navigator of the Seas”. Målet var att utreda eventuella risker för bestående 
erosionsskador på stränderna i samband med detta. Med ett större team till hjälp och 
med flertalet mätplatser kunde man på relativt kort tid utföra ca 250 mätningar 
omfattande 35 olika fartyg och dessutom ”Navigator of the Seas”. Resultatet visar att 
det är framförallt hastigheten som avgör graden av erosionspåverkan även för ett såpass 
stort fartyg men även att vågbildningen inte direkt är kopplad till fartygets deplacement 
och fart utan mera till fartygsskrovets egenskaper. Sammantaget kan även mycket stora 
fartyg passera smala passaget utan ökad erosionsrisk, så länge som fartygets hastighet 
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anpassas till dessa passager dvs. att hastigheten sänks betydligt. Metoden som Granath 
använder för att registrera svallvågornas amplitud och avsänkningsförlopp liknar den 
som används vid mitt arbete. En centimetergraderad mätstång har avlästs visuellt och 
med videofilmning för att noga kunna registrera vattennivåns förändringar under en 
fartygspassage. Granath skiljer på fartygens färdriktning och redovisar resultatet separat 
för dessa. Noterbart är att vissa mätplatser uppvisar mycket stora skillnader i avsänkning 
med avseende på färdriktning. Detta stödjer de resultat som jag sett i min studie, dvs att 
vågor från olika fartygsriktning påverkar materialet olika (se resultatdelen sidan 44). 
Granath redogör även i detalj hur mätstationen bör byggas upp och mätningarna utföras 
för att kunna få representativa och upprepningsbara mätserier. Vid en av mätplatserna, 
vid Björnhuvud (placerad mycket nära referenslokal nummer 6 i min studie) studerades 
i ett separat arbete även materialtransport på ett liknande sätt som min studie beskriver. 
Här användes muttrar av olika storlek som provmaterial för materialförflyttningen. Den 
bottenprofil som redovisas vid denna lokal uppvisar stora likheter med profilen på 
standstranden lokal 4 i min studie. Även resultaten ligger i linje med mina resultat. 
Precis som vid mina mätningar med finkornigt eller mellangrovt material var 
förflyttningen vanligen inåt mot stranden eller åt sidan. Likaså att material på grundare 
vatten får större förflyttning stämmer överens med mina resultat. 

Velegrakis et al (2007) har jämfört vågor från snabbfärjor och konventionella färjor 
och dess påverkan av stranden vid en grekisk ö. De använde videofilmning och 
bildbehandling samt visuella observationer för att konstatera att snabbfärjornas vågor 
var högre och hade mer energiinnehåll i strandens närområde och fortlöpte under en 
längre tid. Även jämfört med sommarens normala vindgenererade vågor gav 
snabbfärjorna dagliga exponeringar med hög påverkan. Kraftig stranderosion och 
signifikant risk för badande kunde beläggas. Dessa observationer stämmer alltså 
någorlunda överens med den jämförelse av fartygsvågor och naturliga vågor som jag 
redogör för. 

Stina Lindfors, (2010) har studerat erosion i ett begränsat område av Stockholms 
mellanskärgård med avseende på passagerartrafikens koppling till erosionsskador. Den 
metod som användes var visuell kartering av strandlinjen från båt. Dessa infördes sedan 
i tre kategorier av erosionsskada och kopplades till AIS-data från fartygen. Även 
strändernas jordartsfördelning infördes. Resultatet visar att de allvarligaste skadorna 
definitivt är kopplade till skärgårdens passagerartrafik, främst Waxholmsbolaget och 
Cinderellabåtarna. Inte oväntat uppvisar de mjuka stränderna störst skador. Dessutom 
visas att ökat avstånd mellan strand och farled ger en betydande minskning av skadorna. 
Vidare föreslås ett antal åtgärder som skulle kunna begränsa ytterligare skador, både 
med avseende på själva fartygen, hastigheter samt på farledernas placering. Resultaten 
av den visuella karteringen ger en bild som till övervägande delar motsvarar den som 
mina mätlokaler uppvisar. Av detta bör man kunna dra slutsatsen att den 
materialtransport jag studerat även gäller andra platser i mellanskärgårdsmiljö med 
fartygstrafik av sådan karaktär. 

Naturvårdsverket har i en rapport (Törnqvist, Engdal, 2010) sammanställt fysiska 
påverkansfaktorer i svenska farvatten i samband med villkoren i EU’s marina direktiv 
(2008/56/EG). Farleder och fartygstrafik redovisas som en av dessa påverkansfaktorer 
som karterats och lagts i GIS-skikt för analys. De konstaterar att ”alla fartyg inte följer 
farlederna” med resultatet från AIS-data från fartygens transpondrar. Det går att tydligt 
se var den tätaste trafiken finns samt vilket tonnage och djupgående. Det bekräftas att att 
mina mätlokaler befinner sig nära stråk med ”Mycket kraftig påverkan”, något som jag 
också antagit i mina val av mätområden, se Inledning på sidan 7. 
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Även vid Kungliga Tekniska Högskolan har man inom avdelningen för Marina 
System bedrivit studier kring svallvågor och vågbildning från ett mera tekniskt 
perspektiv. 

Ulf Lindberg och Marcus Thor, (2007) har i ett examensarbete gjort 
fullskalemätningar med skärgårdstrafikens fartyg för att klassificera svallvågor och ta 
fram ett index för dessa baserat på energiinnehåll och förmåga att skapa erosion. Man 
utförde mätningar både med interceptorer monterade på fartyget och utan dessa. 
Förankrade vågbojar och en kapacitiv wire-våggivare användes för att mäta vågornas 
amplitud över tid. Detta förfarande har stora fördelar jämfört med mina metoder med 
märkkäppar och avvägningslatta med avseende på noggrannhet. Sedan gjordes 
motsvarande teoretska modelleringar med datamodeller för skrovet samt med 
flödesseparation och trim för att korrelera indexet. De fick en mycket god 
överensstämmelse mellan mätningar och modellering. 

I samband med dessa fullskalemätningar gjordes försök där interceptorerna gavs olika 
lägen för att påverka svallvågornas omfattning och fartygets bränsleförbrukning dvs. 
motstånd. Här användes även filmning av vågbildning och strandpåverkan. Den färdiga 
rapporten redovisar resultaten av ett stort antal mätningar i olika hastighet och 
interceptorlägen (Garme, 2009). Slutsatserna visar på en komplex samverkan mellan 
hastighet, interceptorläge, vågbildning och motstånd. Det går dock att bestämma en 
minskad vågbildning för vissa interceptorlägen och även minskat motstånd. 

Daniel Carlsson, (2010) försöker i ett examensarbete ta fram en metod för att 
bestämma ett index för stränders erosionskänslighet. Detta bygger på hur olika stränder 
bedöms kunna mottaga energimängden hos olika fartygsvågor. I arbetet görs även en 
djupgående redovisning av vågor och de krafter och mekanismer som är inblandade 
både i fritt vatten och vid stranden, såsom energiabsorption och sedimenttransport. Här 
återfinns en större mängd teori som i stort överensstämmer med Dyer, (1985) och 
Sundborg, (1963), se även Ämnesteori sidan 12. Han föreslår även hur experimentell 
verifiering av detta index skulle kunna ske, då det föreslagna indexet inte bedöms 
tillräckligt utvärderat för att användas. Det kunde vara intressant att göra en sådan 
experimentell verifiering vid någon av mina mätlokaler för att kunna jämföra med mina 
resultat. 
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FÖRSLAG PÅ FORTSATTA ARBETEN 

Det finns ett flertal områden som skulle vara intressanta att studera vidare i anslutning 
till iakttagelserna i detta arbete. 

Höghastighetsfilmning med montering i en vattentät kammare försedd med glasruta 
skulle kunna tillföra mycket när det gäller rörelsen av finkornigt material. Då skulle 
problemet med stänk och reflexer i vattenytan elimineras. 

Man borde också göra noggrannare mätningar av de strandnära vattenströmmarna och 
dess ojämnhet. Vattenströmmarna är ju inte konstanta som i Hjulströms och Sundborgs 
försök utan förändras. Likaså borde förhållandet mellan sugeffekterna och svallvågorna 
kunna klarläggas närmre. 

Sugeffekternas påverkan på bottnen vid ett djup av 1-1,5 m för de olika 
materialstorlekarna vore också något att undersöka. 

Även arbetena i föregående kapitel lämnar intressanta öppningar för en mängd 
fortsatta arbeten. 

Det skulle till exempel vara intressant att göra en korrelering av naturmaterialets 
rörelse med rörelsen av de muttrar som Anna-Stina Andersson använde i sina mätningar 
i samband med mätningarna av miljöpåverkan av kryssningsfartyget Navigator of the 
Seas (Granath, 2007). 

Att fotografiskt dokumentera samma strandavsnitt över tid, liknande det Lindfors, 
(2010) redovisar i sin bilaga och på ett mera övergripande sätt än Granath, (2004) med 
sin metod baserad på fotogrammetri beskriver, skulle kunna tillföra en hel del. 
Exempelvis går det säkert att se tydliga skillnader idag jämfört med de fotografier från 
1992 som finns i mitt material. 

Slutligen kunde man också göra en studie vintertid av isens naturliga påverkan på 
stranden samt isens rörelsemönster vid stranden under passage av olika typer av fartyg. 
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BILAGOR 
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Bilaga 1: Inledande mätningarna vid lokal 1,2,3 och  5 
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Bilaga 2: Gradientmätningar 

Gradientmätningar

Lokal 1. 100 m nordost om fyren Stabo udde.
Strandavstånd 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m
Djup -0,14 -0,25 -0,58 -0,83 -0,96 -0,99 -0,97 -0,98 -1,11 -1,25 -1,42

Lokal 2. 75 m nordost om fyren Stabo udde.
Strandavstånd 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m 13m
Djup -0,13 -0,29 -0,42 -0,46 -0,6 -0,67 -0,73 -0,79 -0,93 -1,02 -1,11 -1,2 -1,48

Lokal 3. 120 m sydväst om fyren Stabo udde.
Strandavstånd 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m 13m 14m 15m
Djup 0 -0,18 -0,33 -0,51 -0,76 -0,78 -0,85 -0,89 -0,95 -1,04 -1,04 -1,16 -1,25 -1,29 -1,41

Lokal 4, sandstranden 150 m sydväst om fyren Stabo udde.
Strandavstånd 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m 13m 14m 15m 16m 17m
Djup -0,13 -0,22 -0,27 -0,35 -0,39 -0,45 -0,52 -0,6 -0,65 -0,71 -0,79 -0,86 -0,96 -1,03 -1,11 -1,3 -1,47

Lokal 5. 200 m sydväst om viken.
Strandavstånd 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m 13m 14m 15m 16m
Djup A -0,02 -0,1 -0,23 -0,39 -0,51 -0,62 -0,73 -0,8 -0,87 -0,96 -1,05 -1,15 -1,2 -1,27 -1,31
Djup B -0,16 -0,3 -0,39 -0,49 -0,59 -0,69 -0,74 -0,8 -0,86 -0,93 -1 -1,05 -1,1 -1,17 -1,24 -1,31

Lokal 7, Klippudden.
Strandavstånd 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m
Djup A -0,36 -0,45 -0,57 -0,74 -0,99 -1,14 -1,28
Djup B -0,26 -0,37 -0,49 -0,59 -0,8 -1 -1,26

Lokal 1. 100 m nordost om fyren Stabo udde. Lokal 2. 75 m nordost om fyren Stabo udde.

Lokal 3. 120 m sydväst om fyren Stabo udde. Lokal 4, sandstranden 150 m sydväst om fyren Stabo udde.

Lokal 5. 200 m sydväst om viken. Lokal 7, Klippudden.
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Bilaga 3: Förflyttning av grovkornigt material vid lokal 5 
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