
pm
04

s 
20

1
0-

12
-1

5
 
 

 

Sw ec

 

BJAM

 

PM
UPPDRA

Hållba

UPPDRA

12200

 

Inled

Efter 
skado
med 
repar
veget
föruto
åtgär
åtgär
strate

Klitte

Reda
klitter
storm
har d
klitter
tillåte
och e

Figur

co En vi r onm ent

  p:\1215\1220093

M – ÖVE
AG 

ar strandförva

AGSNUMMER 

93000 

dning 

Första-adve
or som upps
grävmaskin 
rerade klitter
tation som b
om från fram
rder för att sk
rder är bland
egiska platse

erövergång

an innan Förs
rna. Framföra

men försvann
en nackdele
rövergångar,

er klitterna att
erosion.  

r 1  Exe

 AB  

3\000\19 original\p

ERGÅNG

ltning av Änge

entsstormen 
tod på klitter
återföra sand
na är än så l
inder sanden
tida stormar

kydda de rep
 annat sands

er för att hind

gar 

sta-adventss
allt uppstod s

n eller förstör
en att de ofta 
, det vill säga
t utvecklas fr

empel på en k

 

pm övergångar, sa

GAR, SA

elhoms strand

har Ängelho
rna utmed Än
d ifrån den s
änge instabi
n. De största
, skador ifrån

parerade klitte
staket för att 

dra besökare

stormen var s
skador vid de
rdes många a

skär in i klitt
a gångprome
ritt och klitter

klitterövergång

ndstaket o staket.

ANDST

den 
UPPDR

Björn

UPPRÄ

Björn

lm utfört ett o
ngelholms st
strandnära bo
ila och lättero

a riskerna för
n människor 
erna tills det
fånga upp s

e från att betr

slitageskado
e nedgångar
av dessa ned
terna. Mer sk
enader som ä
rna blir på så

g (Foto: Hans 

 

.docx 

TAKET, S
RAGSLEDARE 

n Almström 

ÄTTAD AV 

n Almström 

omfattande a
tränder. Arbe
ottnen till de 
oderade efte
r fortsatt eros
som går bla

t att ny veget
sand, gångar
räda klitterna

r från strand
r till stranden
dgångar. Tra
konsamt mot
är upphöjda 
å sätt ett bätt

Hanson) 

STRAN

arbete med a
etet har i huv
skadade klit

ersom det inte
sion av klitter
nd klitterna. 
tation har eta
r över klittern
a. 

besökare på
n som fanns. 
aditionella str
t klitterna är a
över klitterna

tre skydd mo

DSTAK
DATUM 

2012-02-01

GRANSKAD A

Hans Han

att återställa 
vudsak bestå
tterna. De 
e finns någo
rna härrör ifr
Därför behö

ablerat sig. M
na samt stake

åtagliga på 
 I och med 
randnedgång
att istället by
a. Övergång

ot översvämn

1 (5)

ET

1 

AV 

nson 

de 
ått i att 

on 
ån, 
vs 

Möjliga 
et på 

gar 
ygga 
ar 

ningar 

 



pm
04

s 
20

1
0-

12
-1

5

 

 

2 (5) 

PM – 
STRA
2012-
HÅLL
ÄNGE

 

BJAM

Överg
anslu
place

En öv
överg
vara 
upp s
överg

Bredd
antal 
bron 
hand
Höjde
minst
för at
sollju
högre
bli. B
att re
anna
inte s
stolpa
varan
pålar
hand
också
klitter
hand
tungt 
ramp

På gr
konst
uppst

Efters
repar

 

 

 

ÖVERGÅNGAR, S
ANDSTAKET 
-02-01  
BAR STRANDFÖR

ELHOMS STRAND

  p:\1215\1220093

gångar bör p
utning till park
ering av över

vergång ska 
gången inte p
i linje med de
sanddrivor m
gången, sam

den på överg
strandbesök
och ta hänsy
ikappade oc
en över mark
t 1 till 1,5 gån
tt vegetatione
s. Samtidigt 
e än vad klitt
rädorna till g
gn och sollju
n fördel med

samlas uppe 
ar bör i längs
ndra som mö
rna vid storm
räcken. Dels
å för att förhi
rna. De överg
ikappade oc
trafikerade a

p med lämplig

rund av att k
truktionen av
tår under arb

som övergån
rationer utför

SANDSTAKET, 

RVALTNING AV 
EN 

3\000\19 original\p

placeras där 
keringar och
rgångarna m

helst börja b
påverkar de 
en förhärska

mot övergång
mt att erosion 

gången ska v
kare som förv
yn till tillgäng
h barnfamilje
kytan för gån
nger bredden
en under ska
ska höjden p
erna den pas

gångdäcket s
us når vegeta
d glipor mella

på gångdäc
sled placeras
öjligt för att u
ar. Övergång

s som en säk
ndra männis
gångar som 
h de övergån
av fotgängar
gt lutning istä

litterna är så
v övergångar
betet bör rep

ngarna befinn
ras alltefterso

pm övergångar, sa

strandbesök
 där det idag
inskar risken

bakom klitter
normala akti

ade vindriktni
en och därm
kan uppstå 

vara baserad
väntas upph

gligheten för 
er med barnv
ngdäcket ska
n på övergån
a få tillräcklig
på övergång
sserar över f

ska ha ett me
ationen unde
an brädorna ä
cket. Övergån
s så långt ifrå
ndvika erosio
garna bör ut
kerhetsåtgärd
skor att gå ut
är anpassad
ngar som för
re bör förses 
ället för trapp

å känsliga för
rna. Arbetet s
areras fortas

ner sig i ett t
om behov up

 

ndstaket o staket.

kare naturligt
g finns stigar 
n för att nya i

rna och inte s
iviteterna på 
ingen (väst e

med försvåra 
på läsidan a

d på det 
ålla sig på 

vagnar. 
a helst vara 
ngen. Detta 

gt med 
gen vara 
förväntas 
ellanrum så 
er. En 
är att sand 
ngens 
ån 
on runt 
rustas med 
d, men 
t bland 
de till 
rväntas bli 
 med en 

pa.  

r slitage bör i
ska således 
st möjligt.  

ufft klimat bö
ppstår.     

.docx 

t söker sig ne
ner till stran
nformella gå

sträcka sig lä
stranden.  O

eller sydväst)
för vegetatio

av övergånge

inte arbetsfo
utföras till fo

ör regelbund

Figur 2 

er på strande
den. Genom

ångar genom

ängre fram m
Om möjligt sk
). Annars kan
on att etabler
en.  

rdon köra i k
ots. Eventuel

na inspektion

Tvärsnitt a

en, till exemp
m en naturlig 
m klitterna bild

mot havet än 
ka övergånge
n vinden blås
ra sig under 

klitterna vid 
la skador so

ner göras oc

av en övergån

pel i 

das. 

att 
en 
sa 

om 

ch 

ng 



pm
04

s 
20

1
0-

12
-1

5

  

 

 

PM – 
STRA
2012-
HÅLL
ÄNGE

 

BJAM

Sand

Sand
uppfö
det ta

Ett st
lätt at
då trä

Figur

Snös
dem 
är rel
vågor
djurliv

För Ä
repar
träslip
place
kan s
uppn
Stran

ÖVERGÅNGAR, S
ANDSTAKET 
-02-01  
BAR STRANDFÖR

ELHOMS STRAND

  p:\1215\1220093

dstaket 

d kan bindas 
örs framför k
ar tid för vege

taket med sm
tt få tag på, l
äet grånat, s

r 3  Exe

staket av plas
är att de är s
ativt dyra sa
rna vid en st
vet genom a

Ängelholm re
rerade klitter
pers som fin

eras någon h
staketet max
ås om stake

ndplanet i Än

SANDSTAKET, 

RVALTNING AV 
EN 

3\000\19 original\p

till klitter gen
litterna. Vege
etation att et

mala träribbo
ätthanterligt 
mälter in i st

empel på sand

stnät förekom
starka, svårn
amt om de int
torm spola ut
tt djur fastna

ekommender
na. Förslags
ns längs viss
alvmeter fra
imalt placera
ten placeras
gelholm är r

pm övergångar, sa

nom vegetati
etation är att
ablera sig be

r är väl lämp
och kan sätt
randmiljön o

dstaket från U

mmer på mån
edbrytbara o
te plockas bo
t plastnäten i
ar i näten. 

as att trästak
svis kan stake
sa delar av s
mför klitterfo
as ca 3-6 m f
s vinkelrät mo
elativt smalt 

ndstaket o staket.

ion eller geno
t föredra fram
ehöver konst

pat för klitteru
tas upp relat

och att trä för

USA. 

nga stränder
och kan därfö
ort från stran
i vattnet kan 

ket används.
eten placera

stranden. Dä
oten. I de fall 
från basen a
ot vindriktnin
och att place

.docx 

om att sandf
mför konstruk
truktioner an

uppbyggnad 
tivt snabbt. A
rekommer na

r för att fånga
ör ofta återan
nden kan de 

de ställa till 

. Sandstaket
as någon halv
r det inte finn
där man ytte
v klitterna. B
gen eller par
era sandstak

fångande kon
ktioner, men 
vändas initia

eftersom de
Andra fördela
aturligt på str

a upp sand. F
nvändas. Na
ligga och skr
med skada f

en bör place
vmeter framf
ns träslipers 
erligare vill b

Bäst effekt av
rallellt med s
ket vinkelrätt 

nstruktioner 
på grund av

alt.  

et är relativt b
ar är att trästa
randen.  

Fördelen me
ackdelen är a
räpa länge. S
för det marin

eras framför d
för raden av 
kan sandsta

bygga ut klitte
v sandstakete
strandlinjen. 
 mot 

3 (5)

v att 

billigt, 
aket, 

 

ed 
att de 
Skulle 
na 

de 

aketet 
erna 
en 



pm
04

s 
20

1
0-

12
-1

5

 

 

4 (5) 

PM – 
STRA
2012-
HÅLL
ÄNGE

 

BJAM

vindri
att sa
ytterli
klitter
fylls i

Varje
mella
nya k
brett 
stake
på 10
Änge
som ä
spjälo
stran

Figur

 

 

ÖVERGÅNGAR, S
ANDSTAKET 
-02-01  
BAR STRANDFÖR

ELHOMS STRAND

  p:\1215\1220093

iktningen inn
andstaketen 
igare en rad 
rna. På så sä
gen. 

e staket bör h
anrum för att 
klitterna. Varj
mellanrum s

etets spjälor n
0-15 cm lämn
elholm rekom
är biologisk n
orna, men al
den och utgö

r 4  Typ

SANDSTAKET, 

RVALTNING AV 
EN 

3\000\19 original\p

nebär att en s
placeras par
med sandst

ätt blir klittern

ha en längd a
inte regnvat
je sektion bö

som spjälorna
når ända ner
nas mellan s

mmenderas a
nedbrytbar. V
lteftersom de
ör en fara för

psektion av sa

pm övergångar, sa

stor del av st
rallellt med s
aket placera
na högre och

av maximalt 
ten eller hav

ör vara ca 3 m
a är breda. S
r till sanden k

spjälorna och
att sandstake
Vanligtvis an
essa staket b
r strandbesö

andstaket.  

 

ndstaket o staket.

trandplanets
strandlinjen. A
as. Den andra
h eventuella

30 m och me
vsvatten vid s
m och bestå 
Staketet bör v
kommer klitte
h marken byg
etet når mark
nvänds en ga
bryts ned av 

ökare och dju

.docx 

 yta tas i ans
Allteftersom
a raden plac
svackor mel

ellan varje st
stormar ska s
av spjälor (c
vara mellan 
erna växa ru
ggs klitter up
ken. Spjälorn
alvaniserad s
naturen sam

urliv. 

språk. Därför
klitterna byg
eras på baks
lan de nya o

taket bör det 
samlas mella

ca 40 mm bre
60 – 120 cm
nt sandstake
p bakom san
a binds sam

ståltråd för at
mlas rostig st

r rekommend
gs upp kan 
sidan av de n

och gamla klit

t vara cirka 1
an de gamla 
eda) med ett

m högt. Om 
etet. Om en g
ndstaketet. F

mman med en
tt binda ihop 
tåltråd på 

deras 

nya 
tterna 

0 m 
och 

t lika 

glipa 
För 
n tråd 

 



pm
04

s 
20

1
0-

12
-1

5

  

 

 

PM – 
STRA
2012-
HÅLL
ÄNGE

 

BJAM

Stran

Stran
kan v
klitter
natur
stake
utform

Stake
nedg
att be
komm
av kli

Figur

ÖVERGÅNGAR, S
ANDSTAKET 
-02-01  
BAR STRANDFÖR

ELHOMS STRAND

  p:\1215\1220093

ndstaket 

ndstaket anvä
vilken typ av 
rna, men för 
rligt smälter i
et av trä. Ju m
mning av stra

etet behöver 
ångarna och

eträda klittern
mer dessutom
tterna bör st

r 5  Två

SANDSTAKET, 

RVALTNING AV 
EN 

3\000\19 original\p

änds för att h
staket som h
att minimera
n i miljön. Et
mer träet grå
andstaket är 

inte gärda in
h cirka 20 m å
na samtidigt 
m bli avspärr
taketen place

å exempel på 

pm övergångar, sa

hindra strand
helst använd
a påverkan p
tt bra exempe
ånar desto bä

att bara anv

n klitterna he
åt var sida. P
som man sli

rade med sa
eras ut så att

hur strandstak

ndstaket o staket.

dbesökare frå
das som fylle
på landskaps
el på detta ä

ättre smälter 
vända pålar o

ela vägen, de
På så sätt vis
ipper sätta st
ndstaket och
t besökare le

ket kan utform

.docx 

ån att gå i de
r funktionen 

sbilden bör m
är Ystad kom

staketet in p
och rep (till h

et räcker att s
sar man besö
taket längs h
h här är stake
eds till de ned

mas 

e känsliga kli
att hålla folk

material använ
mun som by

på stranden. 
höger i Figur 

staketet sträc
ökare att det
hela stranden
et överflödiga
d- och överg

itterna. I prin
k borta från 
ndas som 

ygget ett enk
En än mer d
5). 

cker sig från
t inte är önsk
n. Vissa klitte
a. På landsid

gångar som f

5 (5)

cip 

elt 
diskret 

 
kvärt 
er 
dan 
finns.   


