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ENTREPRENADSAMMANSTÄLLNING 
Syfte/Bakgrund 
Renovera sjösättningsrampen från 1993 samt täta delar av kajen och placera ut erosionsskydd. Dykbesiktning 
gjordes innan motionen skrevs som motions- och offertunderlag.  

Sjösättningsrampen som färdigställdes 1993 har under åren levererat det den skulle men har på senaste år 
börjat förfalla pga erosion och att den både brutits av men även att den nedre sektionen var smalare än den 
övre. Detta gjorde att båttrailrar lätt gled av rampen när man höll ut från kajen. Båtarna har generellt blivit 
större, bredare och tyngre. Vi hade armeringsjärn och andra metalldelar som använts till armering som p.g.a 
erosionen stack upp ur rampen. Den hade helt enkelt gjort sitt och behövde renoveras, sänkas och breddas.  

BÅTRAMP- & KAJRENOVERING, INGARÖSTRANDS SAMFÄLLIGHET



Utförande 

Utförandeentreprenad. Aros Water anlitas av Ingaröstrands Samfällighet för att utföra offererad entreprenad 
efter beslut vid samfällighetens årsstämma 2018. Entreprenaden utförs enligt ö.k under vintern fr.o.m 1 
november till innan behovet av sjösättning finns. 

Etapp 1:1  
Urschaktning av kajen mot badstranden, spontning och återfyllning från insidan. (December 2018) 

Etapp 1:2  
Gjutning av nya rampen skedde i Återvall på land. Tre stycken 10 m långa sektioner vardera 6 ton styck 
(långsam brinntid under vintern minimerar risken för sprickbildning). 



Etapp 1:3 
Rivning av gamla sjösättningsrampen, schaktning från land samt utläggning av 
lågt erosionsskydd längs långsidan kaj. Dyn och restmassor från schaktning 
fraktas bort och läggs på flerårig deponi enligt gällande miljölagar. (Mars 2019) 

Etapp 1:4  
Sjögrävare på 
arbetsplattform bogseras 
till arbetet med 
bogserbåt.Undervattens-
schaktning och rivning av 
den yttre delen av gamla 
rampen. Ny tjock bädd av 
makadam för nya rampen 
förbereds. (April 2019) 

Etapp 1:5  
Sjösättning av nya rampen. Lokala kranbilsföraren Thomas Åsberg anlitas för 
transport och lyft av de 10 m långa och 6 ton tunga rampbitarna. Ett anpassat 
lyftok tillverkas för att delarna inte skulle brytas av i lyftet. (April 2019) 
Se kor filmklipp här: https://youtu.be/o484teUeNaE 

https://youtu.be/o484teUeNaE


Paus i entreprenad p.g.a reservationer i väntan på beslut. 

I den ursprungliga offerten reserverade sig entreprenören för oförutsedda hinder som vid offert inte kunde 
förutses eller säkerställas. ”Reservation för ev berg och ledningshinder.” ”Reservation för ev åtgärd om det blir 
konstigt på kajhörnan yttre delen på slipen när ny slip är på plats. Går i dagsläget inte att veta hur djupt kajen 
går neråt.” Entreprenören stötte som tur var inte på berg eller ledningar. Däremot var kajen längs rampen inte 
gjuten under botten vilket medförde att det nu var delvis öppet in mot fyllnaden i kajen. Information har kommit 
senare om att kajen skulle vara gjuten djupt men den uppgiften visade sig tyvärr inte stämma alls.  

Ny offert lämnades på en undervattensgjutning för att stoppa läckaget och säkerställa kajens framtida 
hållbarhet. Beslut togs på årsstämman nr 2 2019 den 28 maj om att anta offerten. Entreprenören erbjöd sig 
även att kostnaden skulle förfalla först år 2020 för att inte behöva belasta årets redan beslutade budget. 
Arbetet kunde påbörjas omgående så snart rätt vattenstånd rådde. 

Notering: Andra etappen som är mer avancerad än första kunde tyvärr inte påbörjas förrän vattenståndet var 
lågt nog. Säsongen 2019 bjöd inte på något lågvatten alls från att stämmobeslutet togs. Entreprenören fyllde 
grus i skarven mellan ny och gammal ramp vid behov under hela entreprenaduppehållet så att rampen gick att 
nyttja trots att den inte var klar. 

Bra att veta: 
2005 bytte Sverige höjdsystem till RH2000 från RH00 och RH70. Därför kan vi som mäter vattenstånd okulärt 
uppleva att vattnet är lägre än det faktiskt mäts till. 



Etapp 2:1  
Schaktning påbörjas äntligen för att frilägga berörd del av kajen och för att 
schakta sig ner under bottennivå. Allt detta sker från insidan av kajen. Här 
stöter man även på ett hinner i form av en stor mängd betong som dumpats 
ovanpå stora stenar längt ut i hörnet. Dessa stenar är alltså sammanfogade 
av det som tros vara överbliven betong från gjutningen av kajen. Stenarna 
ligger inte hela vägen ner mot botten utan har pga betongen gjutits samman 
med kaj. Det går ej att bila bort betingen med stenarna utan att skada kajen. 
Detta medför att gjutningen nu måste ske från insidan då det blir omöjligt att nå 
in i det hålrum som detta skapat under de stora stenarna. Dvs gjutning från 
utsidan in är ej genomförbart längre. Entreprenören använder sig då av en sug 
för att få ut de fyllnadsmassor som finns kvar under dessa stenar och gjutning. 
På så sätt han de nu skapat en schakt under bottennivå där pålningen som visar sig vara H-balkar är blottad. 
Man gör sedan en form från utsidan som är en duk med några ton dräneringsgrus som motvikt, detta gör att 
betongen som gjuts från insidan kapslar in pålningen och tätar de hål som finns. Dvs kommer betongen ut mot 
”formen” fanns det hål, om den inte kommer ut fanns inget hål, enkelt förklarat. Skarven mellan nya rampen 
och gamla friläggs, armeras och gjuts i samtidigt. (November 2019) 

Betongklump med sten



Etapp 2:2 
Gjutning; entreprenören använder en speciell betong anpassad för undervattensgjutning. den har alltså mycket 
mer bildmedel i sig vilket gör den mer viskös men som inte löser sig lika lätt i vattnet som vanlig 
betongblandning. Vid en undervattensgjutning måste betongen gjutas underifrån, dvs det går trots bindemedel 
inte att bara släppa i betongen, den måste alltså ner genom ett rör mot botten, först när betongen når ytan 
kan man fortsätta fylla på som vanligt. I vårt fall så behövde även betongen tryckas in under de sammangjutna 
stenarna i ytterhörnet. Nivån på gjutningen går ca 30 cm ovanför kajens tidigare botten och mellan 30 och 90 
cm under tidigare djup på kajen. Eftersom pålningen var så bra gjord så kan vi tryggt meddela att den nya 
gjutningen nu är helt integrerad med pålningen. Det viktigaste är att pålarna är ingjutna så de inte rostar av, det 
är efter inspektion med dykare nu bekräftat att de är. Eftersom nya rampen är bredare än den gamla gjuter 
man även kilar från gamla mot nya för att få en jämn övergång. Gjutning skedde vid +7 grader och med 
vattenstånd ca -25 cm RH2000. (November 2019) 



Etapp 2:3  
Efter att betongen brunnit ett par dagar togs formen på utsidan bort. 
Gjutningen uppvisade inga tecken på att det läckte ut någon annanstans 
heller utan håligheter tätades genom betongens viskositet. Betong kom 
ut på utsidan mot ”formen” på några ställen där vi tidigare sett läckagen 
ske, några ställen inte alls vilket betyder att det nu är helt tätt. Gjutningen 
av kilarna mellan gamla och nya delar planerades så att de två 
gjutningarna möttes under kajen. För att ge extra erosionsskydd från 
utsidan tryckte dykare för hand in stora stenar från utsidan på de ställen 
det finns fickor mellan tidigare kajbotten och ny gjutning från insidan. Detta är bara en extra försiktighetsåtgärd 
så att vågor och is inte slår direkt mot gjutningen.  

Man schaktade nu även ur mer av kajen på sidan av nya gjutningen för att säkerställa att det inte fanns fler 
håligheter. I samband med det lades även en markduk ut ovanpå nya gjutningen med uppvikt kant mot kajen. 
Efter det återfyllde man och toppade upp med nytt slitlager högst upp. I och med det har vi nu hängslen och 
livrem mot läckage av fyllnadsmaterial.  

Vi får även som en bonus fyllt ytan mellan nya rampen och motsatt sida kaj där det tidigare inte funnits någon 
fyllning alls. Stora sten i botten och restmassor ovanpå. Havet kommer ta mycket av detta men stenen 
kommer hålla det mesta på plats. Detta kommer agera erosionsskydd för det innerhörnet. 

Exempel på betong som ”läckt 
ut” genom tidigare hål.  



Avetablering / Summering 
Efter en dryg veckas arbete avetablerade Aros Water och vi hjälpes åt att sopa av ramp samt skyffla bort grus 
som läckt ut från kajen. Sopor, maskiner och avstängningsmaterial kördes bort. Det kändes skönt att äntligen 
säga att nu är det klart! Mitt åtagande blev betydligt större än väntat och tagit mycket tid. Det känns dock 
mycket betryggande att kajen nu mår bra, inte läcker och att den står emot de krafter havet utsätter den för 
året om. Vår nya ramp är en meter bredare, brantare och mer än 50 cm djupare än den förra. Man kan nu 
under normalvattenstånd med lätthet gå in längs kajen och lägga till med båten innan upptagning. Kanske 
t.o.m dags att komplettera befintliga reglar på kajväggen med en lägre samt lodräta som tilläggningsskydd för 
båtarna och som även kan användas som fotsteg vid sjösättning samt upptagning?  

Jag vill rikta ett stort tack till Aros Water som varit väldigt tillmötesgående och okomplicerade genom hela 
entreprenaden. T.e.x hittades den saknade kåpan för belysningspollaren närmast badstranden av dykaren. 
Den hade slängts ut i vattnet ett tiotal meter från kajen av tjuvarna som ville arbeta i mörker vid någon av deras 
otaliga besök hos oss. Väderskyddet i glas saknas tyvärr fortfarande. 

Jag tackar för mig och lämnar nu över en ny båtramp samt reparerad och förstärkt kaj till samfällighetens 
medlemmar och styrelse.  



BUDGET  
KAJ & RAMP 
Budget enligt stämmobeslut 

Inga merkostnader utöver beslut på Årsstämma 2018 respektive Årsstämma nr 2 2019.  

(För detaljer om beslut och motioner hänvisas till stämmoprotokoll 2018 &  nr 2 2019 som finns på 
www.ingarostrand.se) 

*Aros Water AB lämnar enligt standardförfarande (AB04 fast pris) en garantitid på sitt arbete som omfattar 
byggfel nybyggnation (rampen) på 10 år. Reparationer av befintlig kaj i marin utsatt miljö 5 år.  
De är egentligen inte skyldiga att ge någon garantitid alls på sista etappen då det är just en reparation och i 
marin miljö men är så säkra på sin sak att de ger oss detta ändå som trygghet. 

Vid pennan, 

Tommy Köhler 
Eklövsvägen 1 B

Beskrivning Pris Moms Kostnad

Offert 1 Båtramp + kaj mot badstrand + erosionsskydd 250 000 kr 62 500 kr 312 500 kr

Offert 2 Reparation kaj, gjutning, armering + återställande 150 000 kr 37 500 kr 187 500 kr

Totalt 500 000 kr

http://www.ingarostrand.se

