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Förstudie av fiskväg i Strömarån vid
Skärplingedammen
Denna förstudie är gjord för att undersöka möjligheterna att skapa fria vattenvägar för fisk
och flodkräfta i Strömarån vid Skärplingedammen. Förstudien omfattar utredning,
förprojektering samt kostnadsbedömning av åtgärder och utgör även en grund för tidigt
samråd enligt Miljöbalken. Förstudien har utförts av Terra-Limno Gruppen AB på uppdrag av
Länsstyrelsen i Uppsala län.
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miljöprövning.
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Nulägesbeskrivning
Bakgrund
Strömarån har sin upprinnelse från sjön Strömaren och mynnar i Södra Bottenhavet, norr om
Skärplinge. Ån har genom åren tagit stor skada av mänskliga ingrepp som dikningar,
dämningar och rensningar. Länsstyrelsen driver tillsammans med Upplandsstiftelsen ett
projekt för att restaurera delar av Strömarån. Förhoppningen är att ån på de restaurerade
delarna skall återfå ett mer naturligt lopp och en rikare flora och fauna. Skärplingedammen är
ett av vandringshindren som försvårar möjligheten för fisk och övrig vattenanknuten fauna att
sprida sig i området. Det övergripande syftet med denna förstudie är att undersöka
möjligheten att skapa fri vattenväg för fisk, flodkräfta och annan vattenanknuten fauna förbi
vandringshindret vid Skärplinge. I uppdraget ingår även framtagande av skiss på lösning av
en faunapassage förbi vandringshindret samt kostnadsbedömning.

Lokalisering - Områdesbeskrivning
Skärplingedammen ligger i Skärplinge tätort, cirka 20 km nordost om Tierp i Tierps kommun,
se figur 1. Dammen har anlagts genom dämning av Strömarån och utgör det första
vandringshindret för uppströmsvandrande fisk. Avståndet till södra Bottenhavet är 3,5 km.

Figur 1: Skärplingedammens läge markerad med blå triangel.
Dammen har idag till största delen en öppen vattenyta, ett mindre område med vass finns på
nordöstra sidan.
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Utloppet sker genom ett reglerat utskov av betong med sättar av trä i två sektioner. Nedströms
utskovet rinner ån i en ravin med relativt höga och branta sidor.

Figur 2: Skärplingedammen med utskovet i norra ändan.

Markanvändning
Dammen omges av villabebyggelse med parkmark närmast på båda sidor. Intill parkmarken
på nordöstra sidan ligger en förskola. Den gamla kraftverksbyggnaden ligger på högra sidan
intill utskovets nedströmssida. Kraftverket är inte längre i drift. Strax nedströms dammen på
vänster sida mynnar ett dike i Strömarån.
En gång- och cykelväg går utefter hela dammens sydvästra sida. Vägbroar korsar dammen i
båda ändar. I söder är det Väg 780 mot Hållnäs och i norr lokalgatan Kvarnvägen.

Figur 3: Det gamla kvarnhuset och förskoleområde på östra sidan vid Kvarnvägen.

Fauna och Flora
Strömarån har trots dikningar i avrinningsområdet med påverkan av närsalter och dämmen i
själva ån ett flertal intressanta limniska kvaliteter. Bland annat är vissa inslag i bottenfaunan
synnerligen skyddsvärda. Ån är potentiellt viktig som reproduktionslokal för vandringsfiskar,
t ex de flesta sötvattensarter som förekommer i Östersjön. Den är utpekad som ”nationellt
särskilt värdefull” i miljökvalitetsmålsarbetet, blanda annat beroende på att den hyser
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flodkräfta och utter. Den anses även kunna fungera som reproduktionslokal för laxfiskar,
främst öring.1
Strömarån påverkas framförallt i sin nedre del av närsaltsbelastning från jordbruk och
enskilda avlopp längs med ån. Avloppsreningsverket som ligger strax nedströms Skärplinge
är ett av de större punktutsläppen av närsalter och beräknas bidra med ca 5 % till
närsaltshalterna i åns nedre del.

Kulturvärden
Ursprungligen dämdes ån vid Skärplinge för att utnyttja vattenkraften till kvarndrift. 1950
elektrificerades kvarnen varvid uttaget av vattenkraft upphörde. Kvarnbyggnaden är bevarad
och står kvar på höger sida om utskovet.
Strömarån nyttjades även till att flotta timmer. En allmän flottled från sjön Strömaren till
havet har sitt ursprung från 1910. I samband med ombyggnad av dammkonstruktionen 1962
revs flottningsrännan och Strömaråns allmänna flottled avlystes.
Idag är dammen främst av historiskt intresse och utgör ett positivt inslag i landskapsbilden.

Höjdsystem
Samtliga höjder i detta dokument refererar till höjdsystemet RH 70.

Hydrografi och vattenstånd
Strömarån har en total längd av 21 km och ett avrinningsområde på 160 km2 varav 73 %
utgörs av skogsmark, 5 % av våtmark, 18 % av åker- och ängsmark, 3 % av sjö och 1 % av
övrig mark. Strömaren är den enda sjön i avrinningsområdet. Den övre delen av
avrinningsområdet domineras av skogsmark och den nedre av jordbruksmark. Höjdskillnaden
i avrinningsområdet är 55 m vilket innebär att det genomsnittliga fallet i ån är endast 0,2
m/km. Strömarån tillhör huvudavrinningsområde 54/55. Hela avrinningsområdet ligger i
Uppsala län.
Avrinningsområdet vid Skärplinge omfattar 146 km2 enligt uppgifter från Länsstyrelsens
dammregister. Skärplingedammen är den första av fyra dammanläggningar i Strömarån räknat
från havet.
Beräkning av vattenföring har skett utifrån värden erhållna av SMHI från beräkningspunkt
Strömarån (025-st1), koordinater 67 09 25-16 06 65, 1,7 km nedströms Skärplingedammen.
Värdena från SMHI har beräknats med hjälp av HBV/PULS-modellen och angetts som
veckomedelvärden från perioden 1998 – 2007.

1

Upplandsstiftelsen, rapport 8/1998.
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Vid beräkning av vattenföringen vid Skärplingedammen har SMHI:s värden extrapolerats från
veckomedelvärden och omräknats med hänsyn till det något mindre avrinningsområdet.
Användning av veckomedelvärden innebär att extremvärden sållats bort.
Mätperioden är ganska kort men kan ändå anses vara representativa då den bygger på
vattenföringsstatistik från en senare period. Generellt anses vattenföringen ha ökat under den
senaste 10-årsperioden jämfört med medelvärden under en 50-årsperiod som normalt används
vid dimensionering av liknande anläggningar.
Vattenföring Skärplingedammen
Mätperiod 1998-2007
Högsta högvattenföring, beräknad 50 årsperiod

HHQ50

22,64m3/s

Högsta högvattenföring, uppmätt 10 årsperiod

HHQ10

13,82m3/s

Medelhögvattenföring, uppmätt 10 årsperiod

MHQ10

7,02m3/s

MQ10

1,08m3/s

Medellågvattenföring, uppmätt 10 årsperiod

MLQ10

0,10m3/s

Lägsta lågvattenföring, uppmätt 10 årsperiod

LLQ10

0,02m3/s

Medelvattenföring, uppmätt 10 årsperiod

Figur 4: Extrapolerade värden på vattenföringen i Skärplingedammen.

Månadsmedelvärden
MHQ
2,90
Jan
2,68
Feb
4,46
Mar
4,74
Apr
1,21
Maj
0,46
Jun
0,95
Jul
0,48
Aug
0,47
Sep
1,15
Okt
2,20
Nov
2,31
Dec

MQ
1,12
1,60
2,09
2,53
0,68
0,33
0,54
0,36
0,29
0,55
1,19
1,28

MLQ
0,50
0,56
0,62
0,89
0,31
0,18
0,29
0,23
0,12
0,19
0,62
0,61

Figur 5: Medelvärden på vattenföringen i Skärplingedammen för varje månad.
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3

Vattenföring Strömarån, Skärplingedammen
Månadsmedelvärden 1998-2007

m /s
5,00
4,00
3,00

MHQ
MQ
MLQ

2,00
1,00
0,00
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Figur 6: Månadsmedelvärden för högsta, medel- och lågvattenföring.
Diagrammet i figur 4 åskådliggör månadsvärdena i tabell 2. Om man i första hand inriktar sig
på att öring ska kunna gå upp i faunapassagen under lekperioden bör vi studera flödet under
sep - nov. Vattenföringen synes då räcka för att faunapassagen ska fungera under större delen
av tiden. Under perioder med lågvattenföring kommer dock vattendjupet att ligga på kritiska
nivåer. För övrig fisk som t ex karpfiskar sker vandringen företrädesvis under april då
vattenföringen är högre. För det framtagna förslaget på faunapassage i denna rapport är det
önskvärt att vattenföringen generellt inte understiger 0,2 m3/s.
Enligt vattendomen 1962 får vattennivån dämmas till högst +5,40 m enligt då gällande
höjdsystem. Omräknat till det höjdsystem som använts vid inmätningen RH70, motsvarar det
+5,90 m. Vid inmätningstillfället 2008-02-12 låg vattennivån i dammen på +6,03 m och
överkant på träsättarna var +5,85 m. Den något förhöjda nivån kan förklaras av en period med
vattenföring över medelvattenföring. Vattennivån på nedströmssidan, där ån planar ut ca 150
m från utskovet, uppmättes vid samma tidpunkt till ca +2,30 m.
Uppgifterna om vattenstånd och reglering bör utredas ytterligare vid eventuell framtida
projektering av en faunapassage.

Teknisk beskrivning
Dammen
Dammen har beteckning 54/55-01 i Länsstyrelsens dammregister och fastighetsbeteckning är
Skärplinge 1:74.
Dämmet utgörs av en 33 meter lång gravitationsdamm av betong och jord. Vid dammfästet
finns 2 utskov integrerade med vägbron. Bredd är 4,15 m i vartdera utskovet, totalt 8,30 m.
Den fria höjden är 2,58 från tröskeln upp till brobanans underkant. Regleringskonstruktionen
består av träsättar med en kugghjulsdriven vinsch. Avbördningen vid krönhöjd är 59 m3/s.2
Djupet i dammen har lodats på ett antal punkter på vänstra sidan ut till 16 m från strandlinjen
2

Damminventeringsprotokoll 1987-07-21
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och 120 m uppströms. Räknat från en vattennivå på +6,0 var medeldjupet 1,50 m, med en
variation mellan 0,85 - 2,35 m.

Figur 7: Utskovet under vägbron och regleringsanordning med träsättar.

Vägbron
Bron vid dammen byggdes om 1970 då den gamla bron gav vika vid ett högvattenflöde.
Konstruktionen består av en plattrambro i armerad betong med två valv. Betongbron är
hopbyggd med dammkonstruktionen på båda sidor. Vingmurar håller emot jordtrycket på
vänstra sidan.

Vatten- o avloppsledning
I vattendomen från 1962 gavs tillstånd till nedläggning av vatten- och avloppsledningar i
dammen. Ledningarna ligger parallellt med dammkonstruktionen ca 5 m uppströms med
vattengången på en höjd mellan +4,46 – 4,51 m. Dimensionen på spillvattenledningen är 300
mm och på vattenledningen 100 mm.

Kraftverket
Kraftverket som drev kvarnen är inte längre i bruk och såväl intag som utlopp är igensatta.
Kvarnhuset ligger dock kvar intill utskovet på höger nedströmssida.

Byggnadstekniska förutsättningar
Marken i Skärplinge består huvudsakligen av finsand som övergår i lera i syd och öst.3
Ingen uppgift finns om material på dammens botten, men lodningen indikerade ganska lösa
bottenlager. Behov finns därför av geotekniska undersökningar inför en detaljprojektering.

Planförhållanden
Skärplingedammen ligger inom detaljplanelagt område. Inga kända områdesbestämmelser i
övrigt finns i dammens närområde som kan beröras av planerade åtgärder.

3

Uppgifter från jordartskarta SGU
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Områdesbestämmelser och tillgängliga faktaunderlag över området vid Skärplinge kan ses på
nedanstående karta.

Figur 8: Områdesbestämmelser inom 1,5 km från Skärplingedammen.
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Verksamhetens omfattning och utformning
Bedömningskriterier
Vattenflöde och vattendjup i faunapassagen
För att öring och annan fisk i samma storleksordning ska ha tillräckligt med utrymme för att
simma och samtidigt ha tillgång till uppehållsplatser, bedömer vi att det krävs ett minsta djup
på 0.4 m i passagen. Vattenflödet i faunapassagen är beroende av vattenföringen i Strömarån.
Vid dimensionering har beräknats ett minsta flöde på ca 0,2 m3/s.

Vattenhastighet
Naturligt utformade omlöp och kanaler skiljer sig från andra typer av fiskvägar genom att de
säkerställer fri passage för både fisk och smådjur samtidigt som de utgör lämpliga miljöer för
flora och fauna. Två huvudtyper kan urskiljas: de som byggs i själva vattendraget (ex. stryk
eller strömkanal), över vandringshindret ifråga, och de som grävs vid sidan av hindret
(omlöp). Vattenhastigheten i en passage bör ligga runt 0,3-1,0 m/s vilket kräver relativt flack
lutning, 1-1,5 % för långa och 2-2,5 % för korta kanaler. Detta medför att kanaler kan
utnyttjas för både uppströms- och nedströmsvandring av i stort sett alla i rinnande vatten
förekommande fiskarter och fiskstorlekar. Vattenhastigheten påverkar naturligtvis
faunapassagens funktion men är även avgörande när det gäller risken för erosion.

Vattenstånd
Faunapassagens funktion är, förutom kopplad till vattenföringen i ån, även i hög grad kopplad
till vattenståndet på uppströms- respektive nedströmssidan. Vattennivån på uppströmssidan
styrs i viss mån av flödet men är även beroende av regleringen av dammen.
På platser med stora vattenståndsvariationer kan passagen byggas som en slitsränna på hela
eller delar av sträckan. En slitsränna klarar på ett bättre sätt än en ett omlöp stora
vattenståndvariationer förutsatt att vattenståndet på upp- och nedströmssidan varierar i samma
grad. En variant av en lösning med slitsränna är att ha flera alternativa utgångar på omlöpet
som fungerar vid olika vattenstånd på uppströmssidan.
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Förslag till åtgärder
I denna förstudie redovisas ett huvudalternativ på faunapassage förbi vandringshindret vid
Skärplinge. Andra alternativ har studerats men inte funnits lika realistiska.

Inlöp och stryk
Ett förslag till faunapassage är att anlägga ett så kallat inlöp inom befintlig damm i
kombination med ett stryk genom och nedströms ett av utskoven. Den totala längden blir ca
160 m. Inlöpet anläggs i dammens vänstra sida och får en ungefärlig längd av 70 m uppströms
utskovet och en bredd av 6-7 m. Beroende på hur passagen över tröskeln vid befintlig
betongkonstruktion utformas kan inlöpets längd komma att justeras upp till 120 m in i
dammen. Skillnaden i vattennivåer mellan damm och ån nedströms utjämnas genom att
faunapassagens utformas med en lutning på 1,5 %. En avskiljande vägg byggs mellan
dammen och inlöpet. Botten utformas i V-form med grövre stenmaterial. De korsande vattenoch avloppsledningarna får antingen flyttas längre uppströms eller sänkas i kombination av
pumpning.
Det ena utskovet utnyttjas till fiskvägen genom att träsättarna tas bort och botten byggs upp
som övriga fiskvägen. Närmast nedströms utskovet byggs befintlig åbotten genom ett stryk
med en meandrande ränna så att en jämn lutning erhålles i hela fiskvägen.
Vid låga flöden, upp till ca 1,0 m3/s, leds allt vatten genom fiskvägen. Därefter sker en
bräddning av vatten genom det återstående befintliga utskovet. Inflödet i fiskvägen begränsas
gen en regleringsanordning vid dess inlopp. I nedanstående tabell redovisas ungefärliga
värden på vattnets djup, bredd och hastighet upp till att bräddning sker.
Flöde
(m3/s)
MQ10
MLQ10
LLQ10

1,08
0,10
0,02

Djup
(cm)

Bredd vattenyta Hastighet
(cm)
(m/s)
76
285
0,93
28
118
0,51
14
67
0,34

Figur 9: Djup, bredd och hastighet i inlöpet vid olika vattenföringar. Djup och
vattenhastighet för högre flöden har ej beräknats i nuläget eftersom det är avhängigt av
öppningsgraden i det högra utskovet.
I figuren nedan redovisas en schematisk skiss över faunapassagens utformning. Den exakta
utformningen och val av material kommer att ske vid en framtida detaljprojektering.
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Figur 10: Den föreslagna faunapassagen förbi Skärplingedammen, planskiss
(förminskad ej skalenlig).
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Figur 11: Faunapassagen förbi Skärplingedammen, vyer och sektioner (ej skalenlig).
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Fördelar/nackdelar
Fördelen med ett inlöp är att dammen bevaras och att ingen mark behöver tas i anspråk
utanför vattendraget. Ett inlöp möjliggör att även annan vattenlevande fauna kan passera. Den
hotade flodkräftan gynnas också av åtgärden.
Till nackdelarna hör byggnation i vatten med fördyrande tillfälliga åtgärder såsom invallning
och länshållning. Omläggning av VA-ledningar komplicerar det hela men är ofrånkomlig
även vid flera alternativa lösningar. Faunapassagen fungerar bäst vid normala flöden, vid
höga eller extremt låga vattenföringar kommer funktionen vara nedsatt eller helt utebli.

Bedömd anläggningskostnad
Kostnaden för anläggning av faunapassage har bedömts till 3,9 miljoner kr exklusive moms.
Bedömningen baseras på att inlöpets sida utformas med en kvarsittande spont och ett av de
befintliga utskoven kan nyttjas för faunapassagen. Botten formas genom fyllning med
stenmaterial och vid inloppet gjuts en betongkonstruktion för reglering av inflödet. De
korsande VA-ledningarna sänks och en pumpbrunn installeras. Arbetena förutsätts kunna ske
med dammen tömd under anläggningstiden.
Geoteknisk undersökning och eventuella grundförstärkningar ingår inte i kostnaderna. Ej
heller kostnader för tillståndsansökan och eventuella ersättningar till fastighetsägare har
inräknats.

Alternativ
Ett alternativ är att riva ut dammen och låta ån återfå sin ursprungliga vattenfåra. Ett naturligt
vattendrag har stora fördelar för den vattenlevande faunan. Åtgärden skulle dock innebära en
alltför negativ påverkan på landskapsbilden eftersom dammen utgör ett viktigt och uppskattat
inslag i miljön.
Anläggande av faunapassage skull även kunna göras genom grävning ett omlöp på någon sida
av dammen. Branta stränder och begränsat utrymme gör det dock svårt att välja denna
lösning. Det skulle ge ett ganska onaturligt intryck med risk för en dålig funktion på grund av
att fisken skulle ha svårare att hitta in i omlöpet.
Artificiella fiskvägar såsom kammartrappa, slitsränna, denilränna, mm är alternativ som
skulle möjliggöra passage för vissa fiskarter. Det är dock ingen lösning för annan
vattenlevande fauna, exempelvis flodkräftan, och ses därför inte som ett alternativ i det här
fallet.
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Översiktlig beskrivning av miljökonsekvenser
Nuvarande markanvändning
Korsande VA-ledningar kommer att blottläggas. För att inte skadas genom frysning eller
flytande föremål måste de läggas på annat läge genom dammen. Faunapassagen kommer att
gå under befintlig vägbro men ej att beröra själva brokonstruktionen.

Omgivande bebyggelse och friluftsliv
Under byggnation kan viss påverkan ske i form av buller och transporter av arbetsfordon på
omkringliggande mark. Genom att iaktta stor försiktighet under byggnadstiden och
återställning av använd mark bedöms påverkan bli av ringa karaktär. Speciellt beaktas
påverkan av grundvattennivån med påföljande risk för sättningsskador på angränsande
fastigheter. Eftersom faunapassagen anläggs inom vattendraget bedöms den i övrigt inte
inverka negativt på omgivande bebyggelse. Förhoppningen är att den tvärt om ska höja värdet
på miljön för närliggande villafastigheter genom att den är tystare och bruset från nuvarande
utskov försvinner vid perioder med lägre vattenföring.

Landskapsbild
Dammen utgör ett viktigt inslag i villasamhället och omgivande parkmiljö. Förslaget med en
faunapassage bevarar dammen och dess vattenspegel. Inlöpet innebär dock ett intrång i
dammen och det är viktigt att avskiljande vägg och botten utformas på ett estetiskt bra sätt.
Under förutsättning att hänsyn tas till detta vid utformningen kan det rinnande vattendraget
förhöja värdet av landskapsbilden.

Fauna och flora
En faunapassage vid Skärplingedammen skulle gynna såväl fisk som annan vattenanknuten
fauna i området. Fiskbestånden i Bottenhavet skulle genom en faunapassage erbjudas
möjligheten att vandra upp i Strömarån. Även annan fauna, som exempelvis flodkräfta, kan få
en ökad spridning till följd av byggnation av en faunapassage.

Grumling
Byggnationen av en faunapassage förutsätts till största delen att ske i torrhet, vilket minimerar
grumlingsproblem. Eventuell grumling som kan tänkas uppstå bedöms vara ringa och av
mycket lokal karaktär. Se även skyddsåtgärder.

Kulturmiljö
Den föreslagna faunapassagen påverkar inte några kulturhistoriska värden. Det gamla
kvarnhuset kan stå kvar orört och dammen med dess vattenspegel bevaras.

Områdesbestämmelser
Åtgärderna synes ej stå i strid mot gällande områdesbestämmelser.

Inverkan på dammsäkerhet och avbördningsförmåga
Inlöpet synes kunna byggas enligt den planerade utformningen utan att fördenskull inverka
menligt på dammens avbördningsförmåga även om inlöpet i sig medför en inskränkning i
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utskovets bredd. All modifiering av såväl bro- som dammkonstruktionen måste givetvis ske i
samråd med vägverket och Tierps kommun.

Vattenrättsliga aspekter
Reglering av flödet till inloppet och vid det kvarvarande befintliga utskovet bör ske så att
nuvarande vattennivå i dammen bibehålls enligt vattendomen från 1962. Byggnationen
bedöms dock kräva tillstånd för vattenverksamhet enligt MB kap 11.

Planerade skyddsåtgärder
Det är mycket viktigt att byggnationen av en faunapassage inte har någon negativ inverkan på
landskapet och omgivande bebyggelse. Detta gäller såväl under anläggningsskedet som när
faunapassagen är i bruk. Ett kontrollprogram upprättas för att minimera risken för negativ
påverkan på miljön i samband med byggnationen.
Skyddsåtgärder som bör vidtas under byggnationen:
•

Tillfällig sänkning av vattennivån i dammen och invallning med fångdammar görs
så att arbetena kan ske i torrhet och minimera grumling.

•

Vid upphandling av entreprenaden bör krav ingå på entreprenörer om användandet
av miljöriktiga arbetsmaskiner utrustade med biologisk nedbrytbara oljor samt att
regelbundna kontroller av maskiner genomförs. Likaså bör det ingå krav på förarnas
kompetens i handhavandet för att minimera olycksrisken i och kring aktuellt
vattenområde.

Samråd
Föreliggande förstudie och tillhörande redovisning av studien för berörda intressenter torde
kunna utgöra ett första del i den samrådsprocess som krävs vid en prövning av ärendet enligt
miljöbalken. Ett framtida slutgiltigt förslag bör diskuteras fram tillsammans med Tierps
kommun.

Tänkbara intressenter:
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Länsstyrelsen i Uppsala län
Tierps kommun
Vägföreningen i Skärplinge
Vägverket
Närboende
Upplandsstiftelsen
Berörda fiskevårdsföreningar
Naturskyddsföreningen
Ev vattenvårdsförbund
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Behov av kompletteringar
Följande kompletteringar föreslås inför planerade åtgärder och en ansökan om tillstånd för
vattenverksamhet.
9 Utförligare inmätning av marknivåer och kartläggning av vattennivåer under en längre
period såväl upp- som nedströms.
9 Geoteknisk undersökning i området för faunapassagen.
9 Kartläggning av grundvattennivåer.
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