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Bottenvikens skärgård är världens nordligaste brackvattensskärgård. Här finns över 4 000 

öar och området innehåller unika natur- och kulturmiljöer. Bottenvikens kust och skärgård 

rymmer stora möjligheter för turism, rekreation och friluftsliv. 

De fem kommunerna som ingår i Bottenvikens skärgård kommunsamverkan ser kust och 

skärgård som en viktig tillgång för såväl boende, besökare som företag och vill skapa 

förutsättningar så att skärgården kan bli en tillgänglig och attraktiv destination som nyttjas i 

ett hållbart perspektiv. En strategi Bottenvikens skärgård 2021-2030 – kommunsamverkan för din 

som bor, besöker och verkar i kust och skärgård lägger grunden för det gemensamma arbetet.    

Inför kommande strukturfondsperiod och genomförandet av kommunernas nya 

skärgårdsstrategi har projekt Förstudie inför framtida utveckling av Bottenvikens kust och skärgård 

genomförts. Tanken är att de utredningar som gjorts ska ge bra underlag till framtida 

satsningar i området så att uppsatta mål för den gemensamma skärgårdsutvecklingen kan 

nås.  

Lisa Lundstedt  

Samordnare, Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 
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Projekt ”Förstudie inför framtida utveckling av Bottenvikens kust och skärgård” har genomförts 

under perioden april 2021 till mars 2022. Ambitionen med projektet var att förbereda inför de första 

årens genomförande av den strategi, ”Bottenvikens skärgård 2021-2030 - kommunsamverkan för dig 

som bor, besöker och verkar i kust och skärgård”, som beslutades av de fem nordligaste 

kustkommunerna under våren 2021. I projektet har de fem kommunerna som ingår i Bottenvikens 

skärgård kommunsamverkan, gett Tyréns AB i uppdrag att utreda ett antal platser i skärgårdsområdet i 

syfte att skapa hållbara, kapacitetshöjande lösningar med fokus på att skapa ökad tillgänglighet för 

fler att besöka Bottenvikens kust och skärgård. 

I Haparanda kommun har två besöksmål ingått, Tromsöviken på Seskarö och ön Skomakaren. På 

båda platserna har utredningen handlat om nykonstruktion av bryggkonstruktion för fritidsbåtar och 

turbåt (Tromsöviken). I Kalix kommun ingick ön Vassholmen där målet var att utreda lämplig 

konstruktion av en brygga. I Luleå kommun har sundet mellan öarna Mjoön och Småskär utretts med 

avseende på muddring i syfte att förkorta turbåtstrafikens restid mellan Småskär och Brändöskär. I 

Piteå kommun har lämplig konstruktion av en ny brygga utretts. Denna ska ersätta den brygga som 

finns där idag men som dels är i behov av renovering men som också påskyndat uppgrundningen av 

viken närmast bryggan. I Skellefteå kommun har två platser utretts, Gåsörens kaj och Bjuröklubbs 

gästhamn. Utredningen vid Gåsören gällde renoveringsbehov samt åtgärdsförslag av kajen i den lilla 

hamnen. Utredningen av Bjuröklubbs gästhamn gäller renoveringsbehov av befintlig kaj samt 

utvidgning av gästhamnen.  

Länsstyrelsen i Västerbotten deltog i utredningarna av Bjuröklubb och var också medfinansiär i 

projektet. Projektet har finansierats med stöd från Region Norrbotten och Region Västerbotten. 

Project "Pilot studie for future development of coastal Bothnian Bay" was carried out during the 

period April 2021 to March 2022. The ambition of the project was to prepare for the first year’s 

implementation of the strategy, "Bothnian Bay 2021-2030 – Inter-municipal cooperation for those who 

live, visit and work in the coast and archipelago”, which was decided on by the five northernmost 

coastal municipalities in the spring of 2021. In the project, the five municipalities included in the 

Bothnian Bay Inter-municipal cooperation have commissioned Tyréns AB to investigate a number of sites 

in the archipelago area in order to create sustainable, capacity-enhancing solutions with a focus on 

creating increased accessibility for more people to visit the Gulf of Botten archipelago. 

In Haparanda municipality, two places to visit have been included, Tromsöviken on Seskarö and the 

island Skomakaren. In both places, the investigation has dealt with constructions of jetties for leisure 

boats and tour boats (Tromsöviken). In Kalix municipality included the island of Vassholmen, where 

the goal was to investigate the appropriate construction of a bridge or jetty. In Luleå municipality, the 

strait between the islands of Mjoön and Småskär has been investigated with regard to dredging in 

order to shorten the travel time of tour boat traffic between Småskär and Brändöskär. In Piteå 

municipality, an appropriate construction of a new jetty has been investigated. This would replace 

present jetty but which is partly in need of renovation but which also accelerated the foundation of the 

bay closest to the bridge. In Skellefteå municipality, two locations have been investigated, Gåsörens 

quay and Bjuröklubb's guest harbor. The investigation at Gåsören concerned renovation needs and 

proposed measures for the quay in the small harbour. The investigation of Bjuröklubb's guest harbour 

concerns the need for renovation of the existing quay and the expansion of the guest harbour.  

The County Administrative Board of Västerbotten participated in the investigations of Bjuröklubb and 

was also a co-financier of the project. The project has been financed with financial support from the 

Region Norrbotten and the Region Västerbotten.  

https://www.bottenvikensskargard.se/wp-content/uploads/2021/08/Strategidokument-Bottenvikens-skargard-2021-2030-beslutad_layout.pdf
https://www.bottenvikensskargard.se/wp-content/uploads/2021/08/Strategidokument-Bottenvikens-skargard-2021-2030-beslutad_layout.pdf
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Bottenvikens kust och skärgård har stora tillgångar och utgör en fantastisk potential för 

friluftsliv, rekreation och turism. Området har länge nyttjats för av de som har tillgång till 

egen fritidsbåt eller stuga men de senaste årens satsningar på turbåtstrafik och 

båttaxi/charterturer, har inneburit att fler fått möjlighet att besöka skärgårdens öar och 

upptäcka området.  

Inför att programmen för de regionala strukturfonderna för perioden 2021-2027 ska bli klara 

och utifrån den nyligen beslutade strategin, ”Bottenvikens skärgård 2021-2030 - 

kommunsamverkan för dig som bor, besöker och verkar i kust och skärgård”, har 

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan genomfört en förstudie för att förberedas sig inför de 

första årens strategigenomförande. Fokus har i denna fas varit att öka skärgårdens 

tillgänglighet vid ett antal utvalda platser. 

 

Samarbetet Bottenvikens skärgård kommunsamverkan inleddes 2006 och omfattar Skellefteå, 

Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda kommuner. Syftet är att, genom att samordna och växla 

upp gemensamma kommunala resurser, rationalisera en hållbar utveckling av Bottenvikens 

kust och skärgård som en tillgänglig destination med stark attraktionskraft.  

Målgrupp är boende och besökare i respektive kommun samt entreprenörer inom 

besöksnäringen. Arbetet utgår från en gemensam strategi samt ett samarbetsavtal. Visionen 

är en tillgänglig och attraktiv kust och skärgård som utvecklas och nyttjas långsiktigt hållbart 

utifrån dess unika natur- och kulturvärden (se Figur 1).  

 

Läs mer om kommunernas verksamhet och mål för utvecklingen av Bottenvikens kust och 

skärgård på www.bottenvikensskargard.se.  

 

Projekt ”Förstudie inför framtida utveckling i Bottenvikens kust och skärgård” utgör en del 

av de första årens genomförandet av kommunernas gemensamma strategi för skärgården. 

Projektets huvudsakliga syfte är att ta fram underlag inför kommande äskanden, 

projektansökningar och tillståndsprocesser i samband med framtida genomförandeprojekt 

där målet är en hållbar utveckling mot en tillgänglig och attraktiv kust och skärgård i 

Bottenvikens område.   

De problem som projektet syftar till att lösa är att utreda kapacitetshöjande åtgärder vad 

gäller skärgårdens tillgänglighet, både i fråga om tillgång till kajer och bryggor samt 

djupförhållanden på strategiska punkter samt att få ett hållbart nyttjande i ett längre 

https://www.bottenvikensskargard.se/wp-content/uploads/2021/08/Strategidokument-Bottenvikens-skargard-2021-2030-beslutad_layout.pdf
https://www.bottenvikensskargard.se/wp-content/uploads/2021/08/Strategidokument-Bottenvikens-skargard-2021-2030-beslutad_layout.pdf
http://www.bottenvikensskargard.se/
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perspektiv. Samtliga åtgärder är en del av kommunens arbete för en hållbar utveckling mot 

en tillgänglig och attraktiv skärgård för boende, näringsliv och det rörliga friluftslivet. 

 

Projektets mål: 

• Förslag på lösningar för att nå önskat mål vid respektive valt objekt, 

• utredning av geologiska förhållanden i förkommande fall samt  

• beskrivning av nödvändiga tillståndsprocesser för de olika åtgärderna. 

Resultatet ska redovisas i form av en rapport samt objektspecifika PM.  

I projektet ingick även att kostnadsberäkna genomförandet av föreslagna åtgärder men då 

kostnadsberäkningarna innehåller stora osäkerheter på grund av rådande världsläge 

kommer inte detta att redovisas i denna slutrapport. 

Projektet kopplar i första hand till sex av de nio uppsatta målen i strategin för Bottenvikens 

skärgård kommunsamverkan. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

Med utgångspunkt från projektresultaten ska kommunerna kunna gå vidare och söka 

samarbeten, medel och tillstånd för olika satsningar i kust och skärgård.  

På lång sikt, efter att tänkta genomförandeprojekt realiserats, strävar skärgårdsutvecklingen i 

de fem kustkommunerna mot följande effektmål:  

• Lokal och regional utveckling i såväl tätort som landsbygd, 

• attraktiva kommuner och regioner, 

• god folkhälsa genom goda och jämlika möjligheter till friluftsliv och rekreation, 

• konkurrenskraftigt och innovativt entreprenörskap och företagande inom 

besöksnäringen samt 

• hav i balans samt levande kust och skärgård så att 
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• ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet kan uppnås. 

En annan önskad effekt är att projektet ska ge inspiration till samverkan och utveckling av 

kust och skärgård. Förhoppningen är att de resultat som framkommer i projektet ska vara till 

nytta för andra kustkommuner som också har planer för utveckling av sin kust och skärgård. 

Underlaget kan exempelvis ge inspiration till olika typer av konstruktioner samt en 

fingervisning om vilka juridiska processer som kan komma i fråga.  

 

Projektets målgrupp är i första hand de fem kommunerna som ingår i Bottenvikens skärgård 

kommunsamverkan, det vill säga styrgrupp, arbetsgrupp och samordnare. Andra målgrupper 

är till exempel övriga kustkommuner som planerar för en utveckling av sin kust och 

skärgård och som kan dra lärdom av det som gjorts i projektet.  

För framtida genomförandeprojekt är målgrupp boende, besökare samt företag som verkar i 

Bottenvikens kust och skärgård och även där kan andra kustkommuner ta del av kunskap 

och erfarenheter under arbetets gång. 

 

Sammanlagt har elva objekt ingått i projektet varav sju har prioriterats utifrån delprojektens 

budget och utretts mer ingående (se Tabell 1 samt Figur 2). Begränsande faktor för hur 

många objekt som utretts är projektets tillgång till resurser. 

Kommun  Plats Utredd åtgärd Syfte med åtgärden 

Haparanda Tromsöviken 
på Seskarö 

Brygganläggning Möjliggöra för turbåtar och fritidsbåtar att 
angöra och besöka strandområdet. 

Skomakaren Anläggning av brygga, pir 
samt muddring 

Öka Norrvikens tillgänglighet för fritidsbåtar  

Hanhinkari* Restaurering av kaj Säkerställa säker förtöjning vid Storkajen 

Kalix Vassholmen Brygga och landstigning Öka öns tillgänglighet för mindre turbåtar 
samt fritidsbåtar. 

Kalixälvens 
mynning* 

Muddring av farled Underlätta för djupgående båtar att färdas i 
älven upp till Kalix tätort. 

Luleå Sundet mellan 
Mjoön och 
Småskär 

Muddring av farled Förkorta distans och restid för turbåtstrafiken 
samt minska dess utsläpp på sträckan mellan 
Småskär och Brändöskär. 

Degerö-
Börstskär* 

Muddring av vik Möjliggöra för segelbåtar och större 
fritidsbåtar att köra in till gästhamnen. 

Piteå Koskäret på 
Vargön 

Byggnation av brygga Säkerställa säker förtöjning i Koskärsviken 
samt minska pålagring av sediment, och 
därmed uppgrundning av området längs 
bryggan. 

Västra Kajen i 
Piteå* 

Restaurering av kaj Minska isens påverkan på befintlig kaj samt 
åtgärder för att öka områdets tillgänglighet 
för fritidsbåtar. 

Skellefteå Gåsören Restaurering av kajen  Säkerställa trygg angöring och förtöjning i 
hamnen. 

Bjuröklubb Restaurering av kaj, 
muddring samt utökning 
av gästhamn 

Säkerställa säker förtöjning samt utöka 
gästhamnens tillgänglighet för att kunna ta 
emot fler fritidsbåtar. 
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Utgångspunkt för kommunernas urval av vilka objekt som skulle ingå i projektet var:  

• Efterfrågan från besökare samt antalet besökare vid de olika besöksmålen 

• befintliga anläggningar och dess skick 

• efterfrågan från båtburna besökare 

• efterfrågan/önskemål från skärgårdsaktörer, exempelvis turbåtsentreprenörer 

verksamma i området 

• påverkan på naturmiljön i nuläget.  



12 

 

Respektive kommun har tagit in synpunkter från skärgårdsaktörer, främst föreningar och 

företag inom besöksnäringen, och detta har legat till grund för arbetet. I planeringen av vilka 

objekt som skulle innefattas i projektet har hänsyn tagits till olika målgruppers behov. 

Exempelvis kan fritidsbåtägare ha behov av fler gästbryggor medan besökare utan egen båt 

drar nytta av åtgärder som gynnar turbåtstrafiken. Samtliga objekt är platser som är 

tillgängliga för allmänheten.  

 –

I Haparanda kommun ingick inledningsvis tre objekt i projektet: konstruktion av en 

turbåtsbrygga i Tromsöviken, utformning och placering av en brygga på Skomakaren samt 

utredning av restaureringsbehov av Storkajen på Hanhinkari. Utredningen kring Hanhinkari 

utgick dock ur projektet. Samtliga dokument som tagits fram i projektet redovisas i kapitel 9. 

 

 

Seskarö är den enda ön i Bottenviken som har både åretruntboende och landförbindelse (se 

Figur 3). En vägbro leder ut till Seskarö via Nikkala och förbinder ön med fastlandet. Seskarö 

har en lång sågverkshistoria och på här finns det många vikar med fina badstränder. I 

Tromsövikens långgrunda sandstrand på öns östra sida finns bland annat Seskarö Havsbad 

och Camping med stugor och ett naturskönt campingområde (se Figur 4).  
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De flesta gästerna tar sig till stranden landvägen då det idag inte finns några möjligheter att 

lägga till med båt annat än med mindre, grundgående båtar. Frågan om att anlägga en 

brygga har diskuterats sedan länge. 

 

Projektet omfattar en utredning av placering och utformning av en turbåtsbrygga för 

placering vid Tromsövikens strandbad. Syftet med åtgärden är att öka havsbadets 

tillgänglighet genom att möjliggöra angöring av turbåtstrafik och fritidsbåtar. Tanken är att 

en turbåt motsvarande fartyget Laponias storlek ska kunna angöra bryggan för av- och 

påstigning samt att bryggan ska kunna ta emot fritidsbåtar för dagsbesök. Bryggans 

placering och konstruktion ska inte medföra negativ påverkan på områdets sandtransport då 

ju sandstranden i Tromsöviken är en viktig del i att människor vill besöka området. 

En fältsyn har gjorts och vattenområdet utanför Tromsöviken har lodats. Utförda 

djupmätningar visar på relativt gynnsamma förhållanden för konstruktion av en 

brygganläggning i det tänkta området. 25-30 meter ut från strandlinjen uppnår vattendjupet 

till 3-5 meter vilket minimerar behovet av att genomföra några muddringsarbeten. 

Utifrån målet att den nya brygganläggningen ska ha en minimal påverkan på områdets 

sanddynamik, har utredningen landat i en föreslagen placering av bryggan på en udde strax 

syd om sandstranden (se Figur 5).  

I projektet har två förslagsskisser på stabila bryggkonstruktioner tagits fram. Alternativ 1 

som utförs med en stålbalk som vilar på två kassuner och alternativ 2 som byggs med 

limträbalk samt tre kassuner. Alternativet med träbalk är visserligen billigare men den 

kommer också ha en större påverkan på vattnets rörelser. På vardera sida av en 

”huvudbrygga” läggs två flytbryggor vinkelrätt mot bryggkonstruktionen (se Figur 5 samt 

Figur 6). 
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Innan byggstart behöver följande göras: 

• Tillse att kommunen har rådighet över mark- och vattenområdet.  

• Anmäla/ansöka om tillstånd för vattenverksamhet för grävarbete samt byggnation av 

kassuner och bryggaanläggning inklusive flytbryggorna. 

• Ansöka om strandskyddsdispens 

• Kontrollera om brygganläggningen kräver bygglov.  
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Skomakaren, eller Suutari som ön också kallas, ligger drygt fem distansminuter från 

Haparanda hamn (se Figur 7). Ön är populär tack vare sina vida sandstränder (se Figur 8) 

men gillas även av bär- och svampplockare. Skomakaren är rik på fornlämningar, här finns 

gistgårdar, tomtningar, kompassrosor, en labyrint, en tjärdal och ett par ryssugnar. Båtfolk 

besöker gärna Norrvikens långa sandstrand som ger gott skydd för de flesta vindar. Här har 

kommunen ordnat med grillplatser och torrtoaletter  

Norrvikens långa sandstrand är långgrund och kan bara angöras av mindre, grundgående 

båtar. Den lilla viken på öns östra sida nyttjas inte idag men har fördelaktigare 

djupförhållanden för placering av brygga. 

I projektet ingick att utreda och föreslå placering och utformning av en brygganläggning. 

Målet är att öka öns tillgänglighet så att mer djupgående fritidsbåtar kan angöra och förtöja 

vid ön. Alternativa platser att utreda var Norrviken samt den lilla vik som finns på öns östra 

sida. 

Inledningsvis var tanken att se på möjligheten att placera en brygga i någonstans längs 

sandstranden i Norrviken. Då det där är långgrunt finns risken att det kan bli fråga om en 

lång pir/brygga, drygt 50 m och att det krävs en hel del muddringsarbete då det även är 

grund och stenig botten. Bedömningen är att det krävs en 80 m lång gångbrygga för att 

erhålla ett djup på 1,4 m vid bryggan. Först där utanför läggs en brygga för båtarnas 

förtöjning. En annan aspekt på en placering i Norrviken är vattenståndets variation om drygt 

1 m över medelvattenståndet. En brygga samt muddring bedöms även påverka 

sandrörelserna längs stranden och risken finns att sandtransporten påverkas plus att en 

muddring ganska snabbt är resultatlös. Sammantaget gör det att Norrvikens sandstrand inte 

är lämplig för en placering av en brygga. Därför har utredningarna istället fokuserat på den 

vik som ligger på östra sidan av Skomakaren 
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Förslagsskisser på två olika utföranden av brygganläggningar har tagits fram. Alternativ 1 

utgörs av en pir samt en brygga som vilar på sammanlagt fem betongfundament (se Figur 9). 

Alternativ 2 inkluderar en pir samt bryggkonstruktion med stödmurar (se Figur 10).  

 

Innan byggstart behöver följande göras: 

• Tillse att kommunen har rådighet över mark- och vattenområdet. Detta gäller både 

muddringsområdet samt eventuell dumpningsplats för muddermassor. 

• Ansöka om strandskyddsdispens. 

• Ansöka om tillstånd för vattenverksamhet för muddring, pirbygge och flytbrygga. 

• Ansöka om dispens för dumpning av muddermassor i havet samt utreda alternativ 

till dumpning i havet. 

• Kontrollera om brygganläggningen kräver bygglov.  

• Ansöka om tillstånd utifrån landskapsbildsskyddsområdet. 

 

Hanhinkari är den mest bebyggda av 

Haparandas alla öar och här finns ett 

rikt fritidsliv med både stugägare och 

besökare (se Figur 11). På Hanhinkari 

ligger Haparanda Båtklubbs stuga och 

bastu som står öppen för alla besökare 

sommartid. En liten bit längre bort på 

öns östra sida ligger Storkajen där 

båtfolk brukar lägga till bland annat för 

övernattning.  

Hanhinkari ingick inledningsvis i 

projektet. Syftet var att utreda metod för 

en renovering av storkajen då dess 

träbeklädnad tagit stryk av is- och 

vattenrörelsen (se Figur 12). En 

inledande diskussion utmynnade i att 

utredning av åtgärder kunde gå direkt 

till en detaljprojektering då det inte var så mycket att utreda. 
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 –

I Kalix kommun har två objekt ingått i projektet, en kaj på Vassholmen samt frågeställningar 

kring möjligheten att muddra i Kalixälvens mynning. Samtliga dokument som tagits fram i 

projektet redovisas i kapitel 9. 

 

 

Ön Vassholmen ligger i Kalixälven, inte långt från Kalix centrum (se Figur 13). På 1890-talet 

anlades här ett skiljeställe för timmer och timmerhanteringen pågick till ända fram 1979. 
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Området har ett högt kulturhistoriskt värde och ingår i ett av länets riksintressen för 

naturvård och friluftsliv. Kalixälvens avrinningsområde utgör Natura 2000-område.  

Här finns historiska byggnader och anläggningar från flottningsepoken inklusive ett 

flottningsmuseum och ett café (se Figur 14). Vassholmen är ett populärt besöksmål med 

många aktiviteter. Under sommaren tar man sig hit på en pontonbro och på vintern kan man 

ta sig till ön på isen. Under sommartid anordnas musikevenemang och andra tillställningar.  

 

Det inkommer regelbundet önskemål från båtburna besökare om bättre möjligheter att 

angöra Vassholmen med fritidsbåt för att utforska ön, fika eller besöka något evenemang. 

Landhöjningen har gjort att den gamla kajen på öns södra sida har blivit för hög och idag är 

det i princip omöjligt att ta sig iland från båt via kajen.  

I projektet ingick att utreda åtgärder för att öka öns tillgänglighet för mindre turbåtar samt 

fritidsbåtar. Syftet med åtgärden är öka öns tillgänglighet från ”sjösidan”. Med en bättre 

anpassad brygga finns även förhoppningar om en framtida turbåtstrafik, till exempel mellan 

Kalix camping, Filipsborgs herrgård och Vassholmen. Att kunna erbjuda ett tätortsnära 

besöksmål i kombination med en hamn i närheten bör även kunna gynna handeln i centrum. 

I projektet har Vassholmens befintliga kajkonstruktion inspekterats. Efter det har 

förslagsskisser på två olika konstruktioner tagits fram. Alternativ 1 består av ett fundament, 

en ramp och en flytbrygga för placering en bit nedströms befintlig kaj (se Figur 15).  
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Alternativ 2 löper längs med befintlig kaj och inkluderar fundament, trädäck, trapp, ramp 

och en flytbrygga (se Figur 16). Dock har den betongmur som löper längs med stranden satt 

sig och block har lossnat vilket innebär att den inte håller för en påbyggnad av en ny kaj utan 

måste först förstärkas.  
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Innan byggstart behöver följande göras: 

• Tillse att kommunen har rådighet över mark- och vattenområdet.  

• Ansöka om strandskyddsdispens. 

• Kontakta länsstyrelsen för ett inledande samråd om behov av Natura 2000-tillstånd. 

• Lämna in en anmälan om vattenverksamhet. 

• Kontrollera om brygganläggningen kräver bygglov. 

 

 

Kalix tätort har historiskt alltid varit en levande del av skärgården, både som ett centrum för 

timmertransporter men även som en livlig hamn för sjöfarten längs kusten. Idag har 

Kalixälvens mynning grundats upp och större båtar har svårt att ta sig upp till Kalix tätort 

(se Figur 17).  

Inledningsvis i projektet var intentionen att utreda om det är möjligt att muddra i 

Kalixälvens mynning för att återskapa den gamla farleden upp till Kalix tätort. 

Frågeställningen var utifall en muddring skulle kunna ge en varaktig farled eller om risken 

är stor att den slammar igen och grundar upp igen på kort tid. Projektet landade dock i att en 

sådan utredning behöver utföras med mätningar som måste löpa under flera år vilket inte 

ryms inom tidsramen för detta projekt. 
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 –

I Luleå kommun ingick två objekt i projektet, en muddring av sundet mellan Mjoön och 

Småskär samt en muddring av en vik på Degerö-Börstskär. Samtliga dokument som tagits 

fram i projektet redovisas i kapitel 9. 
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Småskär har långt in på 1900-talet fungerat som ett viktigt fiskeläge och är idag en av Luleå 

ytterskärgårds mest betydande fritidsöar med sina cirka 120 fritidsstugor. Småskär har 

mycket orörd natur och är ett populärt utflyktsmål för båtturister. På öns finns fiskelägen, 

Luleå skärgårds äldsta kapell, fina vandringsleder, daglig turbåtstrafik sommartid och 

kommunens uthyrningsstugor (se Figur 19). Området innehåller många fina fågelbiotoper, 

tjärnar, grunda vikar och gammal naturskog. Småskär, Finnskär och Klyvaren ingår i ett 

naturskyddat område sedan 1965.  

En liten bit nordväst om Småskär ligger Mjoön och Smulterskäret där Smulterskärets 

naturreservat bildades 2015 där delar av området utgör fågelskyddsområde.  

I sundet mellan Mjoön och Småskär finns idag en farled där Luleå kommun ansvarar för 

drift och underhåll. Farleden är 2,3-3,8 meter djup och nyttjas flitigt av fritidsbåtar och andra 

typer av mindre båtar, men även av Luleå kommuns arbetsbåt Nord och, vid bra 

väderförhållanden, Sjöräddningssällskapet.  

I projektet ingick att utreda lämplig sträckning för att muddra sundet mellan Mjoön och 

Småskär (se Figur 18).  

Syftet med muddringen är att förkorta turbåtstrafikens transportsträcka mellan Småskär och 

Brändöskär för att på så sätt minska turbåtstrafikens totala restid samt dess utsläpp till luft 

och vatten. Muddringen syftar även till att skapa trygg och säker passage för fritidsbåtar och 

Sjöräddningssällskapets båtar. 
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Sundet har undersökts med avseende på geohydrologiska förhållanden (se Figur 20). 

Vattendjup, bottenförhållanden samt djup ner till berg mättes. Bottnarna i sundet är relativt 

plan och ganska sten- och blockrik. Vattendjupet varierar mellan 1,8 och 3,7 meter och ingen 

av borrpunkterna påvisade berg i närheten av planerat muddringsdjup. Resultaten har 

redovisats i geotekniska beskrivningar per provpunkt. 

Utifrån mätresultaten har en lämplig farledssträckning identifierats där målet är att ett så 

litet område som möjligt ska behöva muddras. Preliminärt är det endast sträckan mellan 

punkterna 16-22 (se Figur 20) som är aktuella för muddring. Beräknad mängd 

muddermassor landar då på cirka 2 500 m3. 

Innan muddringsstart behöver följande göras: 

• Ansöka om rådighet över de havsområden kommunen inte har rådighet över. Detta 

gäller både muddringsområdet samt eventuell dumpningsplats för muddermassor. 

• Ansöka om tillstånd för vattenverksamhet för muddringen. Detta då muddringen 

sker i en farled samt nära naturskyddat område. 

• Ansöka om dispens för dumpning av muddermassor i havet samt utreda alternativ 

till dumpning till havet. 

 

Degerö-Börstskär ligger i Luleås norra 

skärgård. Ön har ett ganska högt berg i 

sydväst som ger ön en lite annorlunda 

karaktär. I sydväst finns en skyddad vik där 

det finns en gästhamn med brygga, 

grillplatser och raststuga. Ön har ett rikt 

fågelliv och den norra spetsen av ön, 

Börstskärsklubben, är fågelskyddsområde. 

Degerö-Börstskär ingick inledningsvis i 

projektet med syftet att utreda åtgärder för 

att möjliggöra för segelbåtar och större 

fritidsbåtar att köra in till gästhamnen (se 

Figur 21). Rekommenderade fortsatt 

utredning inkluderar lodmätning, 

underökning av bottnarna samt analys av 

eventuell förekomst av föroreningar. 
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 –
I Piteå kommun har två objekt ingått i projektet, att hitta en konstruktion som kan ersätta 

befintlig brygga på Vargön samt åtgärder vid Västra kajen inne i Piteå. Samtliga dokument 

som tagits fram i projektet redovisas i kapitel 9. 
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Den skogklädda Vargön är en av Piteå skärgårds största öar. Vargön är även den högsta och 

därmed den första ön som steg ur havet för omkring 3 000 år sedan. Vargön är till stor del 

skyddad som naturreservat och Natura 2000-område. Välbevarade och artrika naturskogar, 

orörda stränder, öppna sandmarker med sanddyner och rödlistade arter är några motiv till 

att det skyddats.  

På Vargöns nordvästra udde ligger Koskäret som är ett omtyckt och välbesökt utflyktsmål 

med platser för bad, strövtåg, svamp- och bärplockning och långa vandringar längs leder 

och skogsstigar. Här finns bastu, värmestuga, torrdass, grillplatser och markerade leder. En 

brygga har anlagts i Koskärsviken som nyttjas som angöringsplats av öns besökare. 

  

Den brygga som nu finns i 

Koskärsviken byggdes på 1960-talet 

och är byggd av fribärande 

bryggdelar som bärs upp av nio 

stenhögar (se Figur 22 och Figur 23). 

Sommartid kompletteras den fasta 

bryggan med en flytbrygga längst ut 

för att underlätta förtöjning och 

landstigning då området närmast 

bryggan grundats upp.  

Landhöjning i kombination med 

bryggans konstruktion har resulterat 

i att slam och bottenmaterial 

ansamlas längs med bryggan vilket 

lett till en snabbare uppgrundning av 

området vid bryggan så att det blivit svårare att komma intill med mer djupgående båtar (se 

Figur 24 och Figur 25). 
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Bryggkonstruktionen i Koskärsviken är i behov av restaurering eller att helt bytas ut. De nio 

stenhögar som bär upp bryggan har med åren rasat ihop och de tidigare mellanrummen 

mellan dessa har täppts igen vilket hindrar vattengenomströmning. Bryggans 

träkonstruktion är dock inte i så dåligt skick att den håller på att raseras men vissa 

ojämnheter finns i konstruktionen och överbyggnad är helt utan räcken. 

I projektet ingick att utreda utformning av en ny bryggkonstruktion. Bryggkonstruktionen 

ska medge fria vattenrörelser och minimera upplagning av material längs med bryggan och 

samtidigt klara det utsatta läget med exponering av vågor och is. Syftet med åtgärden är 

långsiktigt säkerställa möjligheten till säker angöring för besökare till Koskäret och Vargön. 

Bryggans skick har undersökts och viken har lodats. Lodmätningarna visar på relativt 

gynnsamma förhållanden för en konstruktion av en ny brygganläggning. Det naturliga 

vattendjupet bara någon meter ut från den yttre stenfyllningen ligger på 2-3 meter och vidare 

söderut ökar vattendjupet till 5-10 meter. 

Två förslagsskisser för konstruktion av bryggan har tagits fram. Föreslagen utformning är i 

princip densamma där Alternativ 1 bygga med en stålbalk och tre stödjande kassuner medan 

alternativ 2 har en träkonstruktion och fyra stödjande kassuner (alternativ 2) (se Figur 26).  

 

Ett sätt att minimera hinder för vattnets rörelser kan vara att använda stålspont för nya 

stenkistor. Dessa bedöms kunna utföras med enkla metoder. Dock bör en geoteknisk 

undersökning genomföras för att utreda på vilken nivå moränen påträffas.  

Innan byggstart behöver följande göras: 

• Kontakta länsstyrelsen och kontrollera om det planerade bryggan strider mot 

naturreservatets föreskrifter och söka dispens/tillstånd för planerad åtgärd. 

• Tillse att kommunen har rådighet över mark- och vattenområdet.  

• Kontakta länsstyrelsen för ett inledande samråd om behov av Natura 2000-tillstånd. 

• Anmäla/ansöka om tillstånd för vattenverksamhet för grävarbetet i samband med 

byggnation av kassuner och brygga. 

• Ansöka om strandskyddsdispens. 

• Kontrollera om bryggaläggningen kräver bygglov. 

• Ansöka om tillstånd utifrån landskapsbildsskyddsområdet. 
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Vid Västra kajen nära Piteå centrum finns 

camping och gästhamn (se Figur 27). 

Befintlig kaj har tagit skada av isupplagring 

och behöver restaureras och konstrueras så 

att den blir mer motståndskraftig mot isens 

påverkan. Ett önskemål var att renovera den 

östra delen så att den harmoniserar med 

resten av kajen. Den ska också klara 

framtida vintrar bättre än befintlig.  Målet 

med åtgärderna är att skapa ökad 

tillgänglighet för fritidsbåtar, erbjuda säker 

förtöjning och knyta samman Piteå stad 

med skärgården.  

Detta är ett omfattande område som kan 

behöva flera tekniska lösningar. Eftersom 

fortsatt utredning inte ryms inom vare sig inom projektets budget eller tidsram avbröts 

utredningen inom detta projekt. 

 –

I Skellefteå kommun ingick två objekt i projektet, restaurering av kajen vid Gåsören samt 

restaurering av kaj samt utbyggnad av gästhamnen i Bjuröklubb. Samtliga dokument som 

tagits fram i projektet redovisas i kapitel 9. 
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Den karga lilla ön Gåsören ligger strax utanför Skellefteälvens mynning med utsikt över det 

öppna havet i öst och Rönnskärsverken i väst (se Figur 28 och Figur 29). Fyrarna på ön har 

väglett sjöfarande sedan 1881. Från början av 1900-talet och fram till 1968 var ön lotsplats.  

Idag är Gåsören ett stadsnära och populärt besöksmål och området runt lotshuset och den 

gamla fyren ägs av Svenska Kryssarklubben/Bottenvikskretsen som också har Gåsören som 

sin ”uthamn” och ordnar med aktiviteter på sommaren. Byggnader och området omkring, 

inklusive hamnen, ingår i ett skyddsområde av särskilt viktigt kulturhistoriskt värde. I en av 

sjöbodarna finns en utställning om öns historia och hamnområdet och delar av öns 

spångning och anläggningar är tillgänglighetsanpassade. 

Den lilla hamnen på Gåsören kom till på 1930-talet då nuvarande kajer och en slip byggdes 

och ersatte de bojar, plankor och bockar som fram till dess använts till landstigning och 

förtöjning. På 1980-talet reparerades och muddrades hamnen av Kryssarklubben. 

 

Den yttersta delen av den södra kajen i Gåsörens hamn är i behov av åtgärder. Kajens yttre 

betongfundament hänger fritt i vattnet eftersom gruset under kajen har spolats bort av 

vågrörelser. Risken är stor att kajdelen bryts av antingen vintertid av isen eller annars av 

hård vind.  

I projektet ingick att utreda metod för att åtgärda den yttersta delen av kajen. Syftet är att 

säkerställa säker angöring och förtöjning i hamnen. 

Fältundersökningar av hamnområdet och dess kajer visar att kajanläggningen är märkt av 

ålder och att det finns generellt spår av rörelser med sprickor och erosionsskador i 

betongdelar. Det finns glesa skarvar mellan stenar och betongdelar. Diverse äldre åtgärder 

och förstärkningar har utförts för att stoppa upp rörelser. Den norra kajen tycks ha satt sig 

både i längsled ut mot änden samt rört sig sidledes. Undervattensbesiktningen fokuserade 

primärt på den södra kajen har konstaterad problematik. 
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Besiktningen visade att den yttre delen av den nyare delen av den södra kajen hänger fritt i 

vattenmassan på en längd om cirka 4 meter fram till en hög med sprängstensfyllning som 

ligger på insidan i hamnbassängen. En hög med krossmaterial som ligger vid kajen är 

sannolikt material som tidigare fyllts dit som bädd/grundläggning och som spolats bort från 

under kajen. Vidare identifierades även hålrum in underkonstruktionen hela vägen in mot 

den gamla ursprungliga delen, dock endast i liten omfattning (se Figur 30 och Figur 31). 

 

Analys av sediment inne i hamnen visar på att sedimentet innehåller mycket höga halter 

(114 ug/kg TS) av Tributyltenn (TBT) som kommer från båtbottenfärger. 

Sammanlagt landade utredningen i fyra åtgärdsförslag av olika omfattning vilka omfattar 

förstärkning av norra kajen, muddring för större hamn, förstärkningar av södra kajen eller 

flytt av södra kajen med utvidgad hamn som följd.   
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• Muddring av hamn innanför norra och södra kajen ca 600 m2 

• Transport av muddermassor till fastlandet samt transport till deponi.  

• Borrning av pålar, montering balkar för stabilitet och svetsning av dykare under 

vattnet på norra och södra kajen. 

• Muddring av hamn innanför norra och södra kajen ca 600 m2 

• Transport av muddermassor till fastlandet samt transport till deponi.  

• Borrning av pålar, montering balkar för stabilitet och svetsning av dykare under 

vattnet på endast norra kajen. 

• Spontning runt hela södra befintlig kaj. Befintlig kaj är kvar och man gjuter mellan 

spont och kaj. 

• Erosionsskydd schaktas bort och görs till en farbar väg för spontmaskin. 

• Komplettering av inklädnad av kaj med trä. 

• Återställande av erosionsskydd södra kajen. 

• Muddring av hamn innanför norra och södra kajen ca 600 m2 

• Transport av muddermassor till fastlandet samt transport till deponi.  

• Borrning av pålar, montering balkar för stabilitet och svetsning av dykare under 

vattnet på endast norra kajen. 

• Erosionsskydd schaktas bort och görs till en farbar väg för en stor grävmaskin som 

lyfter bort tömda betongkassuner av kaj. Därefter fyllning och avjämning av sjöbotten 

med krossmaterial och återmontage av betongkassuner. 

• Återställning av erosionsskydd södra kajen. 

• Komplettering av inklädnad av kaj med trä. 

• Muddring av hamn innanför norra och södra kajen ca 600 m2 

• Transport av muddermassor till fastlandet samt transport till deponi.  

• Borrning av pålar, montering balkar för stabilitet och svetsning av dykare under 

vattnet på endast norra kajen. 

• Utvidgning av befintlig hamn (massor skall återanvändas på plats och skall läggas 

som erosionsskydd utanför norra kajen. 

• Ny södra kaj spontas och fylls med fyllnadsmaterial från schakt. Övriga massor 

lämnas på ön. 

• Nytt trä däck ovanför sponten och skydd för båtar. 

Innan byggstart behöver följande göras: 

• Tillse att man har rådighet över vattenområdet 

• Anmäla/ansöka om tillstånd för vattenverksamhet för restaurering av kajen och 

eventuell muddring 

• Ansöka om strandskyddsdispens 

• Kontrollera om restaureringen av kajen kräver bygglov 
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Redan under bronsåldern när havsnivån låg 

cirka 30 meter över dagens, fanns tillfälliga 

bosättningar i Bjuröklubb. Få platser längs 

Norrlandskusten har så många lämningar 

efter fiske och säljakt vilka är från 500-talet 

och framåt. År 1859 byggdes den fyr som lyser 

än idag. 1976 bildades Bjuröklubb 

naturreservat och området är även utpekat 

som Natura 2000-område.  

Bjuröklubb är ett populärt besöksmål, på 

sommaren finns ett café i den gamla 

fyrmästarbostaden och fyren kan hyras för 

övernattning.  

Bjuröklubb har fungerat som vänt- och 

nödhamn. På östra sidan av Bjuröklubb, i den 

gamla lotshamnen i skyddat läge i Gärdviken, 

ligger Bjuröklubbs gästhamn som var lotsplats 

mellan åren 1821-1967 (se Figur 32 och Figur 

33). 1927 byggdes den lilla piren och 1947 fick 

hamnen fick sitt nuvarande utseende då den 

större piren byggdes. Hamnen har varit 

gästhamn sedan lotsplatsen lades ned (se 

Figur 34 och Figur 35). 
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Kajen i Bjuröklubbs gästhamn är i behov av renovering då både timmerverket och 

betongpelare uppvisar stora skador på flera ställen. Gästhamnen är även i behov av att 

muddras då sedimentupplag på land från tidigare muddring har sköljts tillbaka ner i 

hamnen. I projektet ingick att utreda kajens skick, föreslå ny utformning inklusive en 

fördjupning och utvidgning av gästhamnen. 

Syftet är att säkerställa fortsatt säker förtöjning samt utöka gästhamnens tillgänglighet för att 

kunna ta emot fler fritidsbåtar. 

Fältundersökningarna visar att ytskikten på befintlig kaj är märkt av ålder men att den är i 

relativt gott skick trots det utsatta läget. Projektet har mynnat ut i ett antal förslag på 

åtgärder (se Figur 36). 

Kajens trädäck har synliga ojämnheter till följd av sättningar orsakad av röta och brott i 

underliggande konstruktionsdelar. Under vattenytan bedöms konstruktionens bärande delar 

vara relativt intakt och i ett godtagbart skick. Från skvalpzonen och upp mot överytan är 

dock konstruktionen påverkad av röta i varierande omfattning.  
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Att åtgärda befintlig kaj genom att enbart sänka dess höjd bedöms inte vara en robust 

lösning över tid, varför en större renovering föreslås.  Befintlig konstruktion nyttjas för 

vågbrytande effekt med anpassningar som säkrar upp anläggningen medan en ny lösning 

för kaj och hamn möjliggör fler angöringar till hamnen.  

 

Befintlig överbyggnad har konstaterats innehålla förhöjda halter av tungmetaller och är 

sannolikt utförd i impregnerat virke där CCA-medel nyttjats. Arsenikhalten är så hög att 

virket klassificeras som farligt avfall. Bottensedimenten har konstaterats innehålla förhöjda 

halter (141 ug/kg TS) av Tributyltenn (TBT), som kommer från båtbottenfärger, samt höga 

halter svavel och järn vilket ger medelhög till hög försurningspotential. 

En utökad undersökning genomfördes i mars 2022 för att ta reda på djup till berg och 

jordens hållfasthetsegenskaper. Medelnivå ner till berg ligger på 6,3 m i mätta punkter. 

Innan byggstart behöver följande göras: 

• Kontrollera att planerade åtgärder inte strider mot naturreservatets föreskrifter och 

söka dispens/tillstånd för planerade åtgärder 

• Kontakta länsstyrelsen för ett inledande samråd om behov av Natura 2000-tillstånd. 

• Ansöka om strandskyddsdispens 

• Anmäla/ansöka om tillstånd för vattenverksamhet för muddring och byggnation av 

pir och bryggor 

• Kontrollera om planerad brygganläggning kräver bygglov 
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Framtagna resultat i projektet som har levererats av Tyréns och AFRY (endast Luleå 

kommun) har presenterats i ett antal PM och förslagsskisser samt sammanfattats i en 

slutrapport. 

 

I projekt Förstudie inför framtida utveckling av Bottenvikens kust och skärgård har följande 

dokument levererats av konsultföretagen Tyréns AB samt AFRY: 

• Slutrapport förstudie: Inför framtida utveckling av Bottenvikens kust och skärgård 

• Haparanda kommun  

o PM Fältsyn Seskarö, Haparanda 

o Förslagsskiss 1, Tromsöviken – utformning med stålbalkar 

o Förslagsskiss 2, Tromsöviken – utformning med träbalkar 

o Förslagsskiss 1, Skomakaren – utformning med stödmurar 

o Förslagskiss 2, Skomakaren – utformning med betongfundament 

• Kalix kommun 

o Dokument: Farleden till Kalix – sammanfattning av slutsatser 

o Förslagsskiss 1, Vassholmen – flytbrygga nedströms befintlig kaj 

o Förslagsskiss 1, Vassholmen – brygga längs med befintlig kaj 

• Luleå kommun 

o Geotekniskt PM, Mjoön Småskär (AFRY) 

o Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik inkl miljöanalyser Mjoön 

Småskär (AFRY) 

o Redovisning resultat djupprofiler geoteknisk undersökning (AFRY)  

o Beräkning av mängden muddermassor, muddringssträcka alternativ 1 och 2 

(AFRY) 

o Dokument: Degerö-Börstskär - sammanfattning av slutsatser 

• Piteå kommun 

o PM Fältsyn Vargön, Piteå 
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o Rapport Brygga Vargön Piteå – Oceanografisk utredning 

o Förslagsskiss 1, Vargön – utformning med stålbalkar 

o Förslagsskiss 2, Vargön – utformning med träbalkar 

• Skellefteå kommun 

o PM Fältsyn Gåsören, Skellefteå 

o PM Fältsyn Bjuröklubb, Skellefteå  

o Dokument: Kalkyler till renovering Gåsören (fyra åtgärdsförslag) 

o Förslagsskiss – Bjuröklubb, utformning av gästhamnen  

o Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik – Bjuröklubb gästhamn 

o Konstruktionsritning brygga vid fastlandet – Bjuröklubb gästhamn 

o Konstruktionsritning pir och brygga - Bjuröklubb gästhamn 

• Övriga dokument 

o Underlag till upphandling – mallar för Administrativa föreskrifter och 

Teknisk beskrivning 

o Dokument om flytbryggor och vågbrytare 

Bilagt i Tyréns leverans är också rapporter om muddring1 samt handläggning av 

dumpningsdispenser2 samt en vägledning om muddring och kvittblivning av 

muddermassor3. 

 

Projektet har finansierats via medel från Bottenvikens skärgård kommunsamverkan, Region 

Norrbotten, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbottens län.  

Inför projektansökan utökade Luleå kommun sin del i projektet med 100 kkr utöver de 

medel som avsatts genom Bottenvikens skärgård kommunsamverkan. Inledningsvis var 

projektets totala budget 1 miljon kronor men under projekttiden har Haparanda kommun 

utökat sin andel och Länsstyrelsen i Västerbotten anslöt sig under projektets gång som såväl 

 
1 Havs- och vattenmyndigheten, Muddring och hantering av muddermassor, rapport 2018:19 
2 Havs- och vattenmyndigheten, Handläggning av en dumpningsdispens, rapport 2015:28 
3 Miljösamverkan Sverige. Vägledning för muddring och kvittblivning av muddermassor 

https://www.havochvatten.se/download/18.4c271c50163bf560e38ec76c/1545057890966/rapport-2018-19-muddring-och-hantering-av-muddermassor.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.2f3582f615d7849bc1fba4d7/1501512021927/rapport-2015-28-handlaggning-av-en-dumpningsdispens-vad-ska-man-tanka-pa.pdf
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deltagare som medfinansiär till utredningarna av Bjuröklubbs gästhamn. Projektets totala 

budget omfattade till sist 1 175 kkr (se Tabell 2).  

När projektet avslutades har sammanlagt 1,22 miljon kronor upparbetats i de olika 

delprojekten, något mer än avsatt budget (se Tabell 2 och Tabell 3). Den överstigande 

kostnaden uppstod i samband med en geoteknisk undersökning av Bjuröklubbs gästhamn 

och det överskjutande beloppet har täckts upp av Länsstyrelsen i Västerbotten.  
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Den största delen av avsatta medel har gått till utredningar av objekten i Skellefteå kommun 

samt i Luleå kommun. Tyréns övergripande projektledning upptog 8 procent av budgeten 

(se Tabell 3 och Figur 38). Fördelningen av projektmedlen gjordes utifrån storleken på 

respektive kommunens samt länsstyrelsens medfinansiering.  

 

Projektet har letts av två projektledare. Samordnaren för Bottenvikens skärgård 

kommunsamverkan har haft det övergripande ledningsansvaret medan ansvarig 

projektledare från Tyréns AB har skött den operativa projektledningen och samordnat 

nödvändiga kompetenser inom konsultföretagen.  

Deltagare i projektet har varit Bottenvikens skärgårds arbetsgrupp och samordnare, 

ytterligare personal från respektive kommun samt deltagare från föreningar. Styrgrupp och 

arbetsgrupp är enligt ordinarie bemanning i samverkansarbetet. 

 

Lisa Lundstedt, samordnare, Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 

Elisabeth Viktorsson, projektledare, Tyréns AB 

 

Haparanda kommun:  Göran Wigren, förvaltningschef, Samhällsbyggnad 

Kalix kommun:  Karl-Göran Lindbäck, förvaltningschef, Fritid och kultur  

Luleå kommun:  Ove Forsberg, avdelningschef, Kulturarv, skärgård och turism  

Piteå kommun:  Annika Nordstrand, förvaltningschef, Kultur, park och fritid  

Skellefteå kommun:  Hans Pettersson, avdelningschef, Kultur och fritid  

 

Haparanda kommun:  Tomas Björnfot, Kommunledningsförvaltningen  

Kalix kommun:  Erkki Haarala, Fritids och kulturförvaltningen 

Luleå kommun:  Helena Holm, Kultur och fritidsförvaltningen 

Piteå kommun:  Jenny Axelsson, Kultur, park och fritidsförvaltningen  

Peder Ljunqvist, Samhällsbyggnad 

Skellefteå kommun:  Ulrika Rönnlund, Kultur och fritidskontoret (Gåsören) 

Tommy Sjölund, Länsstyrelsen i Västerbottens län (Bjuröklubb) 

Representanter för Svenska Kryssarklubben Bottenvikskretsen 

(Gåsören) 

Även styrgruppens medlemmar har deltagit i projektets genomförande av respektive 

kommuns delprojekt och/eller på avstämningsmöten med projektledarna och utredare. 

 

Tyréns AB har anlitats för projektledning och utredare genom avrop på Luleå kommuns 

upphandlade ramavtal. Från Tyréns sida har experter med kompetens om hydrogeologi, 

oceanografi, geologi, konstruktion och kalkyl deltagit i utredningsarbetet. 

AFRY/ÅF Pöyry i Luleå anlitades för att utföra geotekniska undersökningar av bottnarna i 

sundet mellan Mjoön och Småskär i Luleå skärgård. Även här har avrop gjorts från Luleå 

kommuns upphandlade ramavtal. 
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Projektet har överlag gett bättre information och underlag till kommunernas planering av 

framtida insatser i kust och skärgård. Framtagna förslagsskisser och tekniska resultat 

kommer att användas till ansökningar om projektmedel för genomförande. I Luleå kommun 

har projektets resultat gett grundläggande underlag inför den tillståndsansökan om 

vattenverksamhet som kommunen redan gått vidare med. Utredningarna i Bjuröklubb har 

gett Länsstyrelsen i Västerbotten grundläggande information om åtgärdsbehov och förslag 

på utförande och länsstyrelsen har gått vidare med ytterligare, mer detaljerad, planering 

inför ett framtida äskande av resurser till genomförande. 

Utredningarna på Skomakaren i Haparanda och Vargön i Piteå har uppmärksammat det 

faktum att en felaktigt konstruerad eller placerad brygga kan påverka vattnets rörelser och 

därmed dess materialtransport vilket i förlängningen kan förändra exempelvis en 

sandstrand till en stenig botten. Och därmed är anledningen till att besöka området borta. 

Över huvud taget kan det vara klokt att inte vara ”dumsnål” när en konstruktion i vatten ska 

göras. En billigare investering kan på sikt med dyrare jämfört med om man bygger stabilt 

från början. 

Vad gäller kartläggning av nödvändiga samråd och tillstånd har projektet gett värdefull 

kunskap som ligger till grund för fördjupade beskrivningar kring vattenverksamhet i den 

”Checklista för skärgårdsutveckling” som sammanställts av samordnaren för Bottenvikens 

skärgård kommunsamverkan. 

Det samarbete man haft mellan olika förvaltningar inom kommunerna samt samarbete med 

föreningar har bidragit till att förbättra projektets slutresultat. 

Inför framtida förstudier kan det vara bra att tänka på att ha mer fokus på den gemensamma 

nyttan från de enskilda insatserna kommunerna emellan.  

Det är också en fördel att ha tänkt igenom sitt utredningsbehov ordentligt för ett 

kostnadseffektivt nyttjande av avsatta resurser. 

 

Projektet kuggar i de fem kommunernas övriga satsningar i kust och skärgård. Några av 

objekten i detta projekt ingår i andra utvecklingsinsatser som genomförts. 

 

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan har beviljats statliga LONA-projektmedel för ett 

projekt som ska genomföras under åren 2022 till 2025. Projektets syfte är att informera om 

skärgårdens natur- och kulturvärden, utveckla och testa ny teknik för en mer miljövänlig och 

hållbar dasshantering i känslig skärgårdsmiljö, skapa förbättrade möjligheter till friluftsliv 

för personer med rörelsehinder, erbjuda tätortsnära naturupplevelser skärgårdsmiljö samt 

skapa förbättrade möjligheter till rekreation och friluftsliv Bottenvikens kust och skärgård. 

Åtgärder kommer att genomföras vid ett antal olika besöksmål och både Vassholmen i Kalix 

kommun och Gåsören i Skellefteå kommun ingår i projektet. 
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Projekt som genomfördes under 2018 till 2020 syftade till att genom en satsning på utökade 

servicefunktioner skapa en ökad tillgänglighet till ett antal besöksmål i Bottenvikens 

skärgård för både lokalbefolkning och besökare. Servicefunktioner i form av exempelvis 

gästbryggor, torrtoaletter, grillplatser och spångning möjliggör att fler människor kan besöka 

skärgården på ett hållbart sätt utan att den känsliga skärgårdsmiljön skadas. Projektet 

finansierades med stöd av Region Norrbotten, Region Västerbotten. 

 

Sedan flera år tillbaka avsätter Bottenvikens skärgård kommunsamverkan resurser till att 

utveckla den småskaliga infrastrukturen i kust och skärgård. Insatserna går primärt ut på att 

skapa attraktiva och tillgängliga besöksmål och utöka servicen på dessa. Det kan exempelvis 

handla om att förse platserna med eldstäder, vindskydd och bastu så att besökarna dels har 

någonstans att åka, dels så ”sparar vi på naturen” på andra platser.  

Som en följd av detta förbättras även förutsättningarna för exempelvis turbåtar och båttaxi 

då fler människor vill ta sig ut i skärgården. Flera av besöksmålen i projektet har även varit 

föremål för insatser i arbetet med att förbättra den småskaliga infrastrukturen. 

  

 

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan har sedan ett par år tillbaka arbetat med att 

tillgänglighetsanpassa besöksmål i respektive kommuns kust och skärgård för personer med 

funktionsvariationer. Bland annat har dessa besöksmål gjorts tillgängliga för personer med 

nedsatt rörelseförmåga: Tromsöviken på Seskarö i Haparanda kommun, Gårdsviken på 

Bergön i Kalix skärgård, Klubbviken på Sandön i Luleå skärgård, Stenskär i Piteå kommun 

och Gåsören i Skellefteå kommun. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa fler besöksmål 

kommer att fortsätta. 
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Projektet knyter av till och kompletterar kommunernas övriga insatser i kust och skärgård 

och skapar en sammanhängande helhet och kust och skärgård väl värd ett besök. 

 

Information om projektet, finansiärer, pågående och genomfört arbete har spridits i olika 

kanaler. Dels har grundläggande information lagts upp på Bottenvikens skärgårds hemsida, 

www.bottenvikensskargard.se, och i inlägg i Facebookgruppen ”Bottenvikens skärgård”. 

Projektet har även presenterats i årliga verksamhetsberättelser för Bottenvikens skärgård 

kommunsamverkan samt i denna rapport som publicerats på Bottenvikens skärgård hemsida. 

Utöver detta har informationen spridits i de enskilda kommunerna internt och externt, till 

båtklubbar, turistcenters och -organisationer på möten samt via kommunernas olika sociala 

medier. 

http://www.bottenvikensskargard.se/
https://www.bottenvikensskargard.se/wp-content/uploads/2021/08/Strategidokument-Bottenvikens-skargard-2021-2030-beslutad_layout.pdf
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