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Byggnader är under ständig förändring. Förändrade av användare och utvändiga 
faktorer. Den omkringliggande miljön orsakar till mesta del en nedbrytning av 
byggnaden i form av vittring. Material som bryts ner. Vi vet att en byggnad inte 
kommer att finns för alltid. Inom arkitektur använder man ofta en mängd lösningar 
där målet är skapa en byggnad med så lång livslängd som möjligt genom att 
undvika vittring. Stuprör som leder bort vattnet istället för att det rinner på 
fasaden. Grundmaterial av betydligt tåligare material än resten av beklädnaden. 
Fönsterbläck där vattnet enkelt kan föras en bit utanför fasaden och många fler. 
Istället för att se nedbrytningen som ett misslyckande vill jag vända den till en 
tillgång. Hur kan man genom vittring tillföra något till byggnaden? Låta byggnaden 
medvetet påverkas av naturen den omges av. Rum som från början inte varit 
tillgängliga eller vatten som tar sig in i byggnaden. Förändringar som förstärker 
byggnadens existens och kan berätta om olika tidslager. En byggnad som berättar 
en historia? Hur kan man försärka upplevelsen av tid och rum genom en byggnad 
som tillåts att interagera med den omkringliggande miljön och vara under ständig 
förändring?

Då den mest effektiva nedbrytningen sker genom kemisk vittring är det vatten 

som utgör den aktiva faktorn. Tillsammans med vind står de för ungefär 84% av 
den globala nedbrytningen av mark och är också den ständiga boven när det 
kommer till vittring av byggnader. Därför har jag valt att placera min struktur vid 
ett väldigt utsatt läge vid kusten. Ett läge där inte bara vind och väder påverkar 
byggnaden utan även vågor som medvetet slår mot den byggda strukturen. 

Genom att undersöka byggnaden under längre tidsperioder, dels förändringen 
under ett år där årstiderna spelar en viktig roll i upplevelsen av byggnaden. Då 
man får uppleva vattnets inverkan vid olika årstider. Varmt, kallt, is eller flytande. 
Stilla bris eller storm. Regn, snö eller sol. Men även under en period på flera 
hundra år där byggnaden sakta eroderar och ständigt förändras. Både i form 
och användning. Rum som öppnas upp mot havet och fylls med vatten. Delar som 
försvinner och andra som får mer fokus. Material som förflyttas från en plats till 
en annan. Naturens processer ger oss perspektiv på tid. Årstider följer varandra 
och hjälper oss att uppleva tidens gång. Längre tidsrymder kan vi läsa av i hur 
jord och berg formeras. Genom användning av ett poröst och erosionsbenäget 
material i kombination med en hårdare betong styrs nedbrytningen och 
förändringen delvis medan naturen och vädret står för den okontrollerade. 

Genom en serie modeller, bilder och ritningar vill jag visa på en möjlig förändring 
i byggnaden. En byggnad som går från en relativt enkel form som sakta blir 
allt mer komplex. Med hjälp av en vågmaskin har jag försökt simulera en möjlig 
erosion och i kombination med undersökningar av befintliga naturfenomen kan 
ett möjligt scenario spelas upp. Ett scenario som fungerar som ett antagande 
men som i slutändan styrs av naturen och dess omgivning. Byggnaden består 
av en tåligare betong samt en cementblandning med Krita som ballast där 
hållfastheten är mycket sämre. Detta gör att materialen reagerar olika snabbt på 
den omkringliggande miljön och på så sätt kan en viss styrning i förändringen ske. 
Genom att använda material med olika hållfasthet skapas också en möjlighet att 
uppleva olika tidslager. 

EROSION
- En medveten förändring över tid

ca 5 år ca 40 år ca 80 år ca 120 år

Diagram - Förändring över tid

ca 160 år ca 200 år ca 500 år ca 1000 år

Diagram - förändring över tid

ca 5 år ca 40 år ca 80 år ca 120 år

ca 160 år ca 200 år ca 500 år ca 1000 år



En våg är det översta skiktet i en vattensamling och kan uppstå av exempelvis, vind, vattenströmmar eller 
geologiska aktiviteter. Vågor berör antingen bara ett gränsskikt av vattnet - det vi ser som en typisk vattenvåg. 
En våg kan annars omfatta hela havets vattenmassa, från botten till ytan - då talar man om tidvatten eller 
jordbävningsvågor. 

En våg består av ett vågberg och en vågdal. Höjdskillnaden mellan vågbergets topp och vågdalens botten 
kallas för våghöjd. En våglängd är avståndet som mäts mellan två vågberg. Ett vattenelements rörelse är ofta 
väldigt lokal och rör sig i en cirkulär bara när vågen passerar. Den vanligaste orsaken till vågors uppkomst är 
vind. En lätt vind som blåser upp kan bilda krusningar på vattnet med mjukt rundade former som bestäms av 
ytspänningen på vattnet. Dessa vågor kallas för kapillärvågor. Vid vågor med större våglängd än 1,7cm är det 
istället jordens tyngdacceleration som är den dominerande återställande kraften och gör att vågorna får ett mer 
spetsigt utséende. Dessa kallas för gravitationsvågor. Blåser vindens riktning rakt mot en vågs lovartsida blir 
detta en stor yta även på en våg med liten våghöjd. Detta bidrar till en avsevärt större tryckkraft bakom vågen 
och ett undertryck skapas på grund av turbulens. På så sätt växer våghöjden snabbt. När en våglängd är kortare 
än vattendjupet rör sig vattenpartiklarna i cirkulära banor. Dock minskar denna radie snabbt när djupet ökar. När 
våglängden däremot är längre än djupet rör sig vattenpartiklarna i ovala rörelser och vid strandkanten har den 
ovala banan plattats ut så mycket att partiklarna endast rör sig fram och tillbaka. Att vattenvågor bryter beror på 
en mycket abrupt förändring i bottenformen. Exempelvis när botten övergår från ett stort vattendjup till ett litet. 
Detta sker på grund av att vågens hastighet avtar vid minskat bottendjup.

Hastighet   Vindnamn  Våghöjd
(m/s)    (meter)

0-0,2  Stiltje  0
0,3-1,5  Kårar  0,01
1,6-3,3  Lätt bris  0,02-0,15  
3,4-5,4  God bris  0,15-0,6  
5,5-7,9  Frisk bris  0,6-1,5
8,0-10,7  Styv bris  1,5-3
10,8-13,8  Hård bris  3-4,5
13,9-17,1  Styv kuling  4,5-7
17,2-20,7  Hård kuling  7-9
20,8-24,4  Halv storm  9-11
24,5-28,4  Storm  över 11
28,5-32,6  Svår storm  
över 32,7  Orkan

VAD ÄR EN VÅG?

Kusterosion är det fenomen som omfattar 
bortnötning och förflyttning av berg och 
stränder. Dessa är ofta väldigt långsamma 
och kraftfulla processer. Detta orsakas 
framför allt av vågor, strömmar och 
tidvatten. Graden av erosion beror på flera 
olika faktorer. Kuststräckor som består av 
mjukare stenarter och lösa material 
eroderar mycket snabbare än hårda och 
tåliga bergskuster. 

Att vattenvågor bryter beror på en 
mycket abrupt förändring i 
bottenformen. Exempelvis när 
botten övergår från ett stort 
vattendjup till ett litet. Detta sker 
på grund av att vågens hastighet 
avtar vid minskat bottendjup.

Blåser vindens riktning rakt 
mot en vågs lovartsida blir 
detta en stor yta även på en 
våg med liten våghöjd. Detta 
bidrar till en avsevärt större 
tryckkraft bakom vågen och 
på så sätt växer våghöjden 
snabbt.

Våglängd

Vå
gh

öj
d

På grund av mindre salthaltigt vatten från 
Östersjön och högre salthaltigt vatten 
från Nordsjön möts består den östra 
delen av Skagerrak av en skiktning mellan 
sötare ytvatten och saltare djupvatten.

Salthalt: ca 30 ‰

Salthalt: ca 20 ‰

En lätt vind som blåser upp kan bilda 
krusningar på vattnet med mjukt 
rundade former som bestäms av 
ytspänningen på vattnet. Dessa vågor 
kallas för kapillärvågor. Vid vågor med 
större våglängd än 1,7cm är det istället 
jordens tyngdacceleration som är den 
dominerande återställande kraften och 
gör att vågorna får ett mer spetsigt 
utséende. Dessa kallas för 
gravitationsvågor.



NEDBRYTNING AV MATERIAL
Stenar är bergarter som i sin tur består av olika mineraler. Lösgörandet av material från fasta berg sker genom 
vittring och erosion. Dessa är ofta väldigt långsamma och kraftfulla processer. Beroende på hur stenarna sedan 
trasporteras bort uppkommer dess former. Något kantiga former är typiskt för stenar som har transporterats 
med isen. De runda stenarna har däremot blivit nötta under transporteringen av rinnande vatten medan de 
ellipsformade har blivit nötta av vågorna vid en strand eller kust. Detta kan man jämföra med rörelsen på 
vågpartiklarna där rörelsen är mer oval vid kusten medan den är helt cirkuär vid djupare vatten. Stenar vid 
vattenbrynet slipas även av varandra när vatten sköljer över dem och får dem att rotera. Skarpa kanter slipas av 
och det överblivna materialet förs med vågorna ut i havet. Vittring och erosion av olika bergarter är ofta svåra att 
urskilja då de sker under så många år. 

VITTRING
Vittring delas traditionellt in i kemisk vittring, mekanisk vittring och biologisk vittring där bergarter bryts ner till 
mindre partiklar såsom sten, grus, sand eller lera. Magmatiska bergarter som har bildats vid låga temperaturer är 
ofta beständiga mot vittring medan bergarter som bildats vid högre temperaturer är mer känsliga. Kemisk vittring 
är när kemikalier, exempelvis kemiska processer från lust och vatten, bryter ner berggrunden och mekanisk 
vittring är när fysiska krafter, exempelvis vatten i berget som fryser, expanderar och därmed skapar skrickor i 
berget. Den biologiska vittringen kan oftast även föras in i den kemiska eller mekaniska vittringen, som när en 
trädrot spränger bort ett stycke berg eller när syror från lavar fräter på underlaget. 

EROSION
Erosion är ungefär samma sak som vittring och orsakas av yttre faktorer såsom vatten och vind. Det är en del av 
den konstanta geologiska nedbrytningen av jorden. Skillnaden är att erosion även omfattar bortförsel av material 
vilket innebär att sten och jord transporteras från en plats till en annan. 

Det finns många olika typer av fysisk erosion. Detta projekt fokuserar på kusterosion som sker vid strandlinjen och 
är främst orsakade av vågor och strömmar men även av tidvatten.

KUSTMORFOLOGI
Kustmorfologi handlar om uppkomst och utveckling av olika kustlandskap som är påverkade av fysiska och 
kemiska processer. Det handlar om att förstå varför landskapet ser ut som det gör. Vågor med olika styrka som 
ständigt slår mot kustlinjen är den primära faktorn som formar kustlandskapet. På grund av skillnaden mellan 
olika stenarter och typer av vågor skapas en väldig variation av former. 



KUSTEROSION
Kusterosion är det fenomen som omfattar bortnötning och förflyttning av berg och stränder. Detta orsakas 
framför allt av vågor, strömmar och tidvatten. Ibland räknar man även med vindar som en faktor. Graden av 
erosion beror på flera olika faktorer. Kuststräckor som består av mjukare stenarter och lösa material eroderar 
mycket snabbare än hårda och tåliga bergskuster. Även bergartens benägenhet att spricka spelar en stor roll. 
Hastigheten på erosionen påverkas även av intensiteten i vågorna samt kustlinjens form och uppbyggnad. De 
kraftigaste erosionerna sker där det finns klippor medan kustlinjer i form av stränder gör att krafterna från vattnet 
inte blir lika stora.
Havsbottnens uppbyggnad har väldigt stor inverkan på vågens hastighet när den når kusten vilket därmed 
påverkar erosionen. Vågens hastighet avtar vid minskat bottendjup. Man delar in kusterosionen i olika typer.

Hydraulverkan
Hydraulverkan uppstår när en våg slår mot en klippa och därmed pressar in luft. Trycket som uppstår i klippan 
gör att det bildas sprickor som i sin tur kan göra att större bitar lossnar från klippan. Under en längre period kan 
sprickor bli större och större och ibland även bilda grottor.

Abrasion
Abrasion kallas inom geologin för vågerosion och uppstår när vågor, strömmar eller tidvatten bryter ner kuster 
och stränder. Abrasiv nötning kan göra att bitar av sten lossnar från klippan för att sedan krocka med varandra. 
Dessa nöts mot varandra och tids nog blir de mindre, mjukare och rundare. Dessa små stenar kan även nötas 
mot grunden på klippväggen med en effekt liknande ett sandpapper.

Korrasion
Korrasion, med andra ord nötning, uppstår när vågor slår mot klippor och därmed nöter bort material. Detta är 
den mest effektiva och snabbaste formen av erosion mot en kustlinje. Inte att förväxla med Korrosion.

Lösning
Syror i havsvatten orsakar upplösning av olika typer av sten såsom  krita eller kaltsten. 

Korrosion
Korrision eller kemisk vittring uppstår när havsvattnet har ett pH-värde som understiger 7.0. Detta gör att sten 
från klippväggen korroderar. Vattnet har då sönder de kemiska bindningarna mellan enskilda grundämnen så att 
mineraler faller isär och smulas sönder. I detta fall är kalksten den mest utsatta stenarten då den har ett relativt 
högt pH-värde.



Istest - Kvadrat 75mm x 75mm x 30mm

Detta är en serie tester med en konstant form i 
kontrast till is. Beroende på form styrs vågorna 
på olika sätt och issmältningen får olika uttryck. 
Vågorna kommer norrifrån.

Istest - Cirkel diameter 60mm

Istest - 
Vinkel 75mm x 75mm x 50mm

0 vågor

25 vågor

50 vågor

75 vågor

90 vågor

50 vågor

75 vågor

100 vågor

0 vågor

25 vågor

125 vågor

50 vågor

75 vågor

100 vågor

0 vågor

25 vågor

50 vågor

75 vågor

100 vågor

0 vågor

25 vågor

125 vågor

Istest - Två volymer 70mm x 40mm x 50mm

EROSIONSTESTER



PROGRAM (max 100 pers under högsäsong)

Omklädningsrum 60 m2
Duschplatser (6st) 12 m2
Toaletter (4st)  18 m2
Bastu   15 m2
Dryckesstation  1 m2  Totalt: 106 m2

Längdbassäng  80 m2
Havsvattenbad  56 m2
Barnvänlig  15 m2
Soldäck  46 m2
Varmvattenbassäng 7 m2  Totalt: 204 m2

TOTALT:   310 m2

Ett tomt rum som är helt slutet men som 
efter många år eroderas bort och därmed 
blir tillgängligt som soldäck. Betongen är 
gjuten som större trappsteg.

Pool som från början har slutna 
väggar och är fylld manuellt med 
havsvattentemperatur som 
sedan eroderar sönder och fylls 
med havsvatten. “Stenlandskap” 
runt om bildas och på vintern 
fryser vattnet till is.

Uppvärmd pool som 
förlänger säsongen. 
Används året runt.

Längdbassäng med två banor 
som möjliggör simning. 
Eroderar inte utan blir en 
kontrast till det resterande.

Program, Skala 1:100

Toaletter 18 m2

Duschar 12 m2

Dryckesstation 1 m2Omklädningsrum 60 m2

Längdbassäng 80 m2

Havsvattenbassäng 56 m2

Varmvattenbassäng 7 m2Soldäck 46 m2

Bastu 15 m2

Barnvänlig 15 m2

havstemperatur

36°C

23°C

havstemperatur

havstemperatur

HAVSBAD
Vistelser på havsbad var populärt redan på slutet av 1700-talet. Man ansåg att bad var bra för hälsan och 
framför allt att bada i havsvatten. Även luftens kvalitéter vid havet ansågs välgörande med dess salta vindar. 

Detta havsbad kommer att vara en byggnad som interagerar med vattnet där vattnet inte bara förändrar 
arkitekturen utan även programmet. Beroende på väder, vind och årstider kommer upplevelsen att vara olika 
men även byggnadens förändring kommer att vara påtaglig vid olika tidpunkter. Genom att programmet och 
användningen förändras med tiden förstärks även förändringen i arkitekturen. 

Projektet kommer även ha ett vidare perspektiv där man ser hur materialet och programmet i byggnaden 
förändras under många, många år. Rum som öppnas upp mot havet och fylls med vatten. Delar som försvinner 
och andra som får mer fokus. 
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50 vågor

25 vågor
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Oslo

Strömstad

Uddevalla

Göteborg

Frederikshavn

Varberg

Halmstad

Helsingborg

Köpenhamn

Malmö

BALTISKA STRÖMMEN

JUTSKA STRÖMMEN

SKAGERRAK
Skagerrak är den del av Atlanten som ligger mellan Jylland, Bohuslän och södra Norge. Skagens norra udde drar 
gränsen mellan Skagerrak och Kattegatt. Man brukar säga att Skagerrak är det enda vattnet vid Sverige som är 
ett riktigt “hav”. Medeldjupet i Skagerrak är 218 meter med en yta på 33 400 km2. Det största djupet finns dock 
utanför Norges sydspets och är drygt 700 meter djupt. Man brukar tala om i huvudsak tre olika havsströmmar 
i Skagerrak vilket gör att vattetomsättningen är väldigt god. På grund av att mindre salthaltigt vatten från 
Östersjön och högre salthaltigt vatten från Nordsjön möts består den östra delen av Skagerrak av en skiktning 
mellan sötare ytvatten och saltare djupvatten. Det nästan oceaniska saltvattnet från Nordsjön medför en enorm 
artrikedom i växt- och djurliv. 

Baltiska Strömmen, som beror på jordrotationen, transporterar vatten från Östersjön genom Öresund eller 
Bälten, vidare genom Kattegatt för att sedan fortsätta in i östra Skagerrak. I normala fall flyter den alltså norrut 
längs med den svenska västkusten. I vissa undantagsfall, exempelvis då det har varit en längre period med ostlig 
vind, kan den Baltiska strömmen breda ut sig över större delen av Kattegatt och Skagerrak. Innan det bräckta 
vattnet i Östersjön tar sig vidare in i Kattegatt och Skagerrak har vattnet en salthalt på 8‰. När det sedan 
blandas upp med det saltare vattnet i Kattegatt har halten ökat till 20‰ redan vid kusten utanför Göteborg. 
Sedan ökar salthalten ännu mer när vattnet blandas med den saltare Nordsjön. Då den Baltiska strömmen är 
mindre salt än både vattnet i Kattegatt och Skagerrak flyter den i det översta lagret och kan på vissa ställen 
utanför den svenska kusten vara 15m tjock.

Jutska Strömmen flyter förbi Jyllands västkust för att sedan dela upp sig i två olika riktningar. Dels rundar den 
Skagen för att sedan med hjälp av vindar fortsätta mot Kattegatt. Och dels fortsätter strömmen mot den svenska 
kusten för att sedan vända norrut mot norska kusten och tillbaka ut i Nordsjön. Detta vatten har en väldigt hög 
salthalt, närmare 30‰. På grund av vatteninströmningen från Nordsjön har bottenvattnet nästan en oceanisk 
salthalt vilket i vissa fall har uppmäts till en salthalt på runt 35‰.

Norska Kustströmmen fångar upp vatten från Baltiska strömmen och Jutska strömmen för att sedan transportera 
det vidare norrut längs med den norska västkusten och vidare ut i Atlanten. 

Längs de svenska kusterna är det framförallt lufttrycket och vindarna på Nordsjön och Östersjön som påverkar 
vattenståndet, men även så kallade periodiska svängningar i havsbassängerna. Det innebär i huvudsak att när 
kraftiga vindar pressat upp vatten mot en kust kommer vattnet att sjunka tillbaka. Rörelsen i vattnet fortsätter 
ända tills motsatta kusten nås och förhöjer vattenytan där. Så kan det svänga fram och tillbaka ett antal gånger. 
Fenomenet kallas vattenpendling.



BOHUSLÄN
I Norden är marken ofta påverkad av inlandsis som i flera omgångar har täckt landskapet. Ismassorna 
som rörde sig fram förde med sig ler-, sand- och stenmaterial från de skandinaviska bergen där isen 
bildades. Långsamt rörde sig material mot lägre liggande områden. På så vis kunde bortslitna stenar 
transporteras långt bort från sin ursprungsplats. 

Största delen av vårt land är täckt av ett jordlager men stora delar av klipporna och bergen i Bohusläns 
kustband är ett undantag. Man tror att detta beror på de ovanligt stora havsdjupen som finns utanför 
Bohusläns kust. Detta har gjort att landisen har tagit sig fram i en väldigt hög hastighet och därför tagit 
med sig den mesta av moränen ut i havet. Det relativt varma vattnet i Skagerrak under glaciär tid kan 
också ha påskyndat landisens avsmältning och rörelse vilket har gjort att Bohusläns kustlinje består av 
väldigt böljande, mjuka klippor. 

Bohusgraniten med dess ljusgrå till ljusröda, karaktäristiska toner bildar mjukt dramatiska 
bergformationer i norra Bohuslän. Mineralkornen i Granit är ofta stora vilket gör att man tydligt kan se 
de olika mineralerna. På grund av att stenarten är rik på kiselsyra såsom röd fältspat, vit fältspat, kvarts 
och lite glimmermineral har den fått sin färg. Genom dess bildning för 920 miljoner år sedan sattes 
punkt för den egentliga urbergsperioden i Sverige och är därmed en väldigt ung granit. Granitlandskap 
har ett väldigt karaktäristiskt sprickmönster. (Se bild från Sotenkanalen i Bohuslän) Sprickmönster som 
påminner väldigt starkt om vattenflöden som rinner över kullarna. Granit är en väldigt hård stenart och 
har en ovanligt hög motståndkraft mot tryck, stötar och deformering. Då det är en väldigt tålig stenart 
används den ofta som marksten eller byggnadssten. Idén är att den befintliga miljön i projektet ska vara 
“konstant” medan byggnaden i sig är under ständig förändring. Därför placeras byggnaden på dessa 
granitklippor medan byggnaden i sig delvis består av material som är porösa och därmed påverkas 
lättare av vattnet och vågorna från Skagerrak. 

Byggnaden placeras vid gränslandet mellan vatten och klippor där vattnet fungerar som ett dynamiskt 
element medan stenlandskapet är mer statiska. Då det kringliggande stenlandskapet blir relativt 
konstant kommer förändringen i byggnaden att bli mer påtaglig. Projektet är en blandning av planerade 
förändringar och delar styrda av naturen. Stenlandskapet är böljande och relativt lågt medan byggnaden 
i sig får agera “brant klippa” och därmed vara den del av kusten som utsätts för mest erosion.



Granit, Pegmatit (1,0-0,9 miljarder år)

Orienteringskarta, Skala 1:50 000
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VÄDERÖARNA
Väderöarna är landets mest artrika havsområde. Det mesta döljer sig under ytan och har det salta vattnet att 
tacka. Med sitt rena och klara vatten är Väderöarna ett populärt besöksmål för sportfiskare. Öarna ligger som 
en yttarsta utpost i de Bohuslänska skärgården, ca 13 km väster om Fjällbacka. Sedan sträcker sig en obruten 
horisont. Detta medför även en utsatthet från havet och det är inte utan anledning som den högsta vågen som 
någonsin mätts i Sverige befann sig just vid Väderöarna. Hela 13,0 meter registrerades av mätbojen den 14 
januari 2007. Här sköljer vågorna över det karga klipplandskapet och vinden blåser från sydväst.

SMHI har två av sina mätstationer vid Väderöarna. En placerad på Storön och även en boj strax sydväst som 
frekvent mäter av vindstyrka, nederbörd, havsvattenstånd, våghöjder och mycket mer. Man brukar säga att 
Väderöarna har Sveriges varmaste och blåsigaste klimat. 

Till Väderöarna tar man sig lättast med turbåtar som avgår från Fjällbacka året runt. Sommartid kan man även 
åka från Grebbestad eller Hamburgsund. Har man egen båt kan man även lägga till vid någon av öns gästhamnar 
som totalt har plats för cirka 40 båtar. På mitten av ön ligger Väderöarnas Värdshus som erbjuder restaurang, 
bryggcafé och översnattning med totalt 28 bäddar. 

Man ansåg länge att Väderöarna var omöjliga att bebo. Dels på grund av det blåsiga klimatet men även den karga 
miljön. Sedan 1400-talet har man hittat inblåsta sjöfarare vid öns naturhamnar och här var lätt att gå på grund. 
På flera ställen på ön kan man hitta inristningar i stenen av exempelvis kompassrosen. Men år 1754 beslutade 
man att uppföra en lotsplats på Väderöarna och 1867 byggdes en fyr. Till en början fick de anställda lotsarna 
ingen lön och man betalade själv för bostaden. År 1966 lades lotsverksamheten ner och sedan dess är det många 
ättlingar till lotsfamiljerna som hyr husen som ligger på Väderöarna, alla placerade närmre än 15 meter från 
havet. Lotsutkiken finns fortfarande kvar och guidade turer görs där man kan få höra om Väderöarnas historia. 
Den gamla lotshamnen finns också kvar och fungerar som en liten gästhamn. 
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Mätningar av havsvattennivåer på Väderöarna (januari-juni 2014)
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ca 2 år efter färdigställande
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ca 75 år efter färdigställande
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Tvärsektion A-A, Skala 1:200
ca 75 år efter färdigställande

Längsektion B-B, Skala 1:200
ca 75 år efter färdigställande
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SMHI 
http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/havsnivan-borjade-stiga-snabbare-efter-1980-nu-ar-takten-3-mm-per-ar-1.6564
(Hämtad 2014-11-14)

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/vindvagor-1.1748
(Hämtad 2014-11-14)
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