Ny kryssningskaj i Visby
UNESCO-staden har utökat hamnen för kryssningsfartyg

Per Aarsleff A/S har – i totalentreprenad
och partnering med Region Gotland – etablerat en ny kryssningskaj i Visby på Gotland. Den nya kajen är byggd som en kaj
direkt ut i Östersjön utan skydd av stenpirar och har skapat plats för att två kryssningsfartyg på upp till 340 meter vardera kan lägga till samtidigt. Visby står på
UNESCO:s världsarvslista och besöks varje
år av ca 60 europeiska kryssningsfartyg.
På grund av fartygens storlek har flera av
dem hittills inte kunnat lägga till inne i den
befintliga hamnen. Därför har turisterna
förts i land den sista biten i småbåtar –
en mindre lyckad lösning. Utöver den nya
kryssningskajen har vi även etablerat en
30 meter lång ny kaj för småbåtar.

Landfyllning och stensättning
Som något av det första i projektet utförde
Aarsleffs underentreprenör Rohde Nielsen
A/S en omfattande fördjupning av området för piren. Eftersom Visby hamn är
extremt trafikerat på sommaren användes
en pråm som extra kajplats för att ta emot
fördjupningsmaterialet. Detta material
visade sig tvärtemot förvänt-

ningarna att bestå av märgel och inte
kalksten, vilket krävde alternativa lösningar i samband med den planerade
återanvändningen av materialet som
skulle inkorporeras som landfyllning till
området med terminal och busshållplatser.
Vi var t.ex. tvungna att utföra kalk- och
cementstabilisering av hela området för
att få den önskade bärförmågan.
Parallellt med Rohde Nielsens fördjupningsarbete etablerade vi stensättning
runt fyllningen för att skydda mot vågor.
Eftersom det kan förekomma kraftiga
stormar och vågor har sten på ända upp
till 15 ton använts i vågbrytaren. Granitsten för detta fanns inte på ön och fick
fraktas dit från fastlandet med Aarsleffs
pråm.

Stora fundament i egenproduktion
Samtidigt med arbetena i Visby tillverkade
vi själva 20 kassuner som fundament,
-2 dykdalber och 19 täckelement på Aarsleffs produktionsanläggningar i polska
Swinoujscie. På grund av en egenvikt på
ca 600 ton styck göts elementen direkt på

pråmar. Medan fundamenten göts förberedde vi monteringen av dem genom att
lägga ut gruskuddar på en halv meters
tjocklek på havsbotten. För detta använde
vi en egenproducerad gruskuddsmaskin
där vi via en tratt förde ned grus i en stålram där en travers, styrd av dykare, jämnade till gruset till rätt nivå.
Pråmen med fundament bogserades in
till Visby, där flytkranen Samson under
tretton dagar, inklusive fyra med dåligt
väder, monterade de 20 fundamenten och
2 dykdalberna. Pråmen bogserades sedan
tillbaka till Swinoujscie för gjutning av
täckelementen direkt på den. Våren efter
monterade och göt vi ihop täckelementen.
Utöver ovanstående monterade vi
kajutrustning, etablerade fördröjningsbassäng, byggde terminalbyggnad och
utförde beläggningsarbeten. Den officiella
invigningen av kajen ägde rum i april 2018.
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Data
• 280 m PE800-ledning
• 22 gruskuddar för
fundament från 7 till 15 m
under vatten
• 300 m² terminalbyggnad
• 1 200 m³ spillvattensbassäng
• 2 800 ton armering
• 11 300 m³ betong
• 20 kassuner à ca 600 ton
styck
• 2 yttre förankringspunkter,
dykdalber, à 982 ton
styck

• 19 täckelement
• 2 stålbroar ut till
dykdalberna
• 100 000 m³ fördjupning
• 15 000 m² nytt landområde
• 80 000 ton granitsten som
vågbrytare
• 12 000 m² beläggningssten.
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