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Bakgrund  
 
Föreliggande förslag på utformning av fiskväg i Tämnarån vid den s k Storådammen har utförts 
av Terra-Limno Gruppen AB på uppdrag av Tierps kommun. Förstudien behandlar i huvudsak de 
funktionella aspekter som är kopplade till de olika förslag som ges. Förutom funktionen belyses 
kulturmiljö, landskapsbild, legalitet och ekonomi. Förstudien gör som namnet antyder inte an-
språk på att ge en detaljbeskrivning av åtgärderna. Den ska istället ses som en redovisning av 
vilka ämnesområden som bör behandlas vid en framtida prövning av ärendena enligt Miljöbalken. 
Rapporten som sådan kan därmed utgöra underlag för samråd i processen vid en tillståndansökan 
om vattenverksamhet enligt Miljöbalken kapitel 11. 
 
Foton är där ej annat anges tagna av undertecknad. Petter Norén, Mark & Marin AB, har ansvarat 
för inmätningar och framtagande av skissförslag för åtgärder vid dammen. 
 

Administrativa uppgifter 
 
Sökandens namn: Tierps kommun 
   
Adress 815 80 Tierp 
  
Organisationsnummer 212000-0266 
 
Kontaktperson  Taija Lindfors 
 
Telefon 0293-218 319 
 
E-post  Taija.Lindfors@tierp.se 
 
Berörda fastigheter Karlholm 1:48 vänstra och mitterst utskovet; Snatra 2:26, högra utskovet 
 
Fastighetsägare Tierps kommun 
 
Rådighet Under utredning? 
 

Tämnarån – natur och miljöförhållanden 
 
Tämnarån utgör ett av de större avrinningsområdena i Uppsala län. Större delen ligger inom 
kommunerna Tierp, Uppsala, och Älvkarleby kommuner samt en mindre del Heby kommun Hela 
området ligger inom Uppsala län. Ån, som är 95 km lång, rinner till stora delar genom ett flackt 
jordbrukslandskap innan den mynnar ut i Lövstabukten vid Karlholmsbruk. Avrinningsområdet 
omfattar 1210 km2 fördelat på 65 % skogsmark, 24 % åker och ängsmark, 7 % våtmark samt 4 % 
sjö. 
 
Tämnarån rinner genom ett flackt jordbrukslandskap och betraktas som Sveriges nordligaste be-
lägna lerslättså. Fallhöjden är totalt 110 m med en höjdskillnad på 0.4 m/km. I ån finns ett flertal 
dammar; de största fallhöjderna upptas vid Husbyborg, Strömsberg och Västland. Ån har mycket 

 Adress  Telefon   Organisationsnummer  E-post  
Ö Tunhem, Backatorp 0515-720464   556305-1886 info@terralimno.se  
521 94 Falköping 



 
 
 

- 5 -

god buffertkapacitet mot försurning och syrgastillståndet klassas som syrerikt. Sjön Tämnaren 
fungerar som reservvattentäkt för Uppsala kommun vid lågvatten i Fyrisån: Dessutom används 
Tämnaråns vatten för att säkerställa grundvattenförsörjningen i Karlholmsbruk och Skärplinge 
(Brunberg & Blomqvist1998). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 – Tämnaråns avrin-
ningsområde.  
 

 

Vandringshinder 
 
Storådammen, som utgör det första hindret i Tämnarån, är belägen ca 1,2 km från mynningen. 
Dammen har i äldre tider nyttjats som flottningsdamm men utgör idag endast regleringsdamm för 
att upprätthålla vattenståndet. Fallhöjden uppgår till ca 1 m. mätt i den vänstra grenen. Vid det 
vattenstånd som rådde vid inmätningen den 6 oktober 2010 torde dammen ej utgöra ett hinder för 
större laxfiskar. Vattenytan på uppströmssidan uppgick då till ca +4.22. Vattenytans höjd ned-
ströms dammen faller kraftigt och varierar mellan +3.2 och +3.6 beroende på mätpunktens belä-
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genhet. Ytterligare uppgifter om dammen återfinns nedan i avsnittet ”Teknisk beskrivning av 
nuvarande förhållanden” samt i bilaga 2 och 3. Dammen har tidigare ägts och förvaltats av Karl-
holms bruk men skötsel och förvaltning har sedan några år tillbaka överlåtits på Tierps kommun. 
Ägoförhållandena utreds dock för närvarande då de ej är helt klarlagda.  
 
I fåran som rinner genom Karlholms by, den s k Lillån, finns en damm vid själva bruket (bilaga 
1). Dammen har förutom intaget av processvatten till Karlit två utskov om vardera ca 4,3 m bredd 
och är tillika ett definitivt hinder för uppströmsmigrerande fiskar. Förutom Storådammen och 
dammen i Lillån finns en rad andra dammar/anläggningar i Tämnaråns huvudfåra som också ut-
gör hinder för vandrande fiskar. Närmast uppströms liggande tröskel/damm är belägen vid Näs 
ca 5.5 km från mynningen. Denna tröskel, som förmodligen anlagts för att minska erosionsrisken 
vid den uppströms liggande bron, utgör endast ett partiellt hinder. Uppströms Näs återfinns Väst-
lands kraftverk som är ett definitivt hinder med en fallhöjd på ca 2 m.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 – Mindre tröskel vid Näs som utgör 
partiellt hinder (foto Gerhard Sandell). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 – Damm vid Västland, definitivt 
hinder (foto Gerhard Sandell). 
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Höjdförhållanden 
 
Samtliga angivna höjder refererar till Rikets system RH 00 där ej annat anges. Inmätning av Sto-
rådammen företogs 2010-10-06. Vid detta tillfälle gjordes dessutom en kontrollmätning gentemot 
kommunens fixpunkt 106 i anslutning till vägbro. Fixpunkten har höjden +7.914 i höjdsystemet 
RH 70. En omräkning till RH 00 har skett för att möjliggöra en jämförelse med gällande vatten-
domar. Vid ett senare tillfälle, den 2 nov 2010 gjordes även en kontrollmätning av tröskelhöjder 
vid utskoven från dammen i Lillån (Karlholmsbruk). 
 

Hydrografi  
 
Uppgifter om hydrografiska förhållanden har erhållits från Länsstyrelsen i Uppsala län. 
Karakteristisk vattenföring Flöde (m3/s) 
Högsta högvattenföring  112  
Medelhögvattenföring  50 
Medelvattenföring  10 
Medellågvattenföring  1,5 
Lägsta lågvattenföring  Uppgift saknas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 – Inhuggen 
fixpunktsmarkering i anslutning till 
vänster utskov i Storådammen. 
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Teknisk beskrivning av nuvarande förhållanden 
Dammen består av tre utskov i text benämnda vänstra, mittersta och högra utskovet (figur 5). 
 
Det vänstra utskovet (figur 6) består av:  

 Ett flodutskov med 4 spettluckor med en fri bredd om vardera 0,95 m och tröskelhöjden 
+3.62. 

 En dammpelare med bredden 0,4 m. 
 Ett sättutskov med bredden 3,26 m och tröskelhöjden +3.90. 

 
Det mittersta utskovet består av: 

 Två sättutskov med en fri bredd om vardera 4,2 m och tröskelhöjden +3.62. 
 En mellanliggande dammpelare med bredden 88 cm.  

 
Det högra utskovet består av: 

 Två flodutskov försedda med vardera en 5,96 m bred rostfri planlucka; tröskelhöjd +3,16. 
 En mellanliggande dammpelare med bredden 2,6 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5 – Översikt redovisande befintliga 
förhållanden vid Storådammen (se även 
bilaga 2).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6 – Vy vänster utskov 
(se bilaga 3). 
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Vattendomar  
 
En genomgång av de vattendomar som på något sätt berör Tämnarån och/eller Karlholms bruk 
redovisas i tabell 1 nedan. Av domarna framgår bl a för dammen att vattennivån för driften av 
bruket skulle hållas över nivån +4.53. I domen från 1940 sägs dock i en not att vattenbehovet 
synes ha minskat avsevärt sedan målen 1920 och 1923. Av detta torde man kunna dra slutsatsen 
att vattennivån, sänkningsgränsen, ej är tillnärmelsevis så känslig sedan flottningen upphört. Av 
domarna har ej kunnat utläsas motivet till den valda dämningsgränsen (referensen SMHA som 
anges i 1940 års dom är en föregångare till nuvarande SMHI). 
 
 
Tabell 1 – Gällande vattendomar för Karlholms bruk och Tämnarån. 
 

Årtal Beteckning Innehåll Vattenhushållningsbestämmelser 
m m- Anmärkning 

1920  AD 19/1920     Virkesmagasin och flott-
ningstid Sänkningsgräns +4.53  

Fogelberg uppgav att för driften 
av anläggningen skulle vatten-
ståndet icke vara lägre än 1,6 m 
över flodutskovets slusströskel 
samt att därest den tillrinnande 
vattenmängden understeg den 
erforderliga driftmängden och 
till följd vattenståndet nedginge 
under det angivna höjdläget 
skulle driften vid vattenverket 
inställas. Med vattenverket 
avsågs Vesslands gjuteri. 

1923 AD 15/1923 Virkesmagasin och flott-
ränna   Timmermagasin mm må tagas i 

anspråk

1940 AD 138/1940 
Godkännande av verk-
ställd ombyggnad av 
flottningsdamm och ränna 

DGR enligt SMHA +4,60, SGR +4,53 
enligt ÖVD 

Allmän flottled skall finnas 
mellan Strömsbergs såg och 
havet. För Karlit har tillkommit 
pumpstation om fabrikationsvat-
ten om 1.4 l/s. Vattenbehovet 
synes ha minskat avsevärt 
sedan flottledsmålen 1920-
1923. 

1947 BUD 17/1956 
Sänkning av hög- och 
medelvattenstånd i Täm-
naren 

Vid vattenstånd under +34,35 avtap-
pas ej mer än 0,5 m3/s 

Tappningplan vid olika vattens-
tånd

1955 DVA 55/75 Bortledning av vatten från 
Tämnaren Minimivattenföring om minst 500 l/s  

1968 AD 65/1968 
Avlysning av den allmänna 
flottleden Tämnarån inom 
Uppsala län  

 

Dammar bör utrivas så att fri 
passage för fisken erhålles. 
Rensade stränder bör återstäl-
las. 

1974 VS 1/74 

Stämningsmål avseende 
otillåten sänkning av 
vattenytan på nedströms-
sidan om dammen 

 

Karlholms AB åläggs att vidta 
åtgärder i form av utplacering 
av stenblock i anslutning till det 
norra utskovet för att säkerställa 
att fisk vid lämplig avtappning 
under högvatten kan passera 
mellan blocken och vidare upp i 
Tämnarån genom dammen. 

1975 VA 11/74 Bortledning av vatten från 
Tämnarån Uttag av max 250 l/s   
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Några generella aspekter att beakta vid utformning av fiskvägar 
 
Typindelningen av fiskvägar har under senare år genomgått stora förändringar. Idag skiljer man 
ofta på naturlika fiskvägar och fiskvägar av mera teknisk eller artificiell karaktär. Till den första 
gruppen hör vattenfåror med naturlig botten som anläggs runt hindret (omlöp), genom hindret 
(inlöp) eller till och med över hindret med hjälp av upptröskling (endast vid låga hinder).  
 
Bland de tekniska fiskvägarna återfinns alltifrån mer eller mindre trappliknande konstruktioner 
som konventionella kammartrappor till kraftigt lutande s k denilrännor. Man ska komma ihåg att 
den fullkomliga fiskvägen inte existerar, utan varje typ har sina fördelar och sina brister. Ibland 
kan därför en kombination av flera typer vara den bästa lösningen. Grundregeln är dock att natur-
lika fiskvägar ska prioriteras då dessa i allmänhet kan passeras av de flesta vattenlevande djur. 
Det kan tilläggas att även utrivning av dammar eller andra hinder ofta betraktas som en form av 
fiskväg. Utrivning av dammar bör alltid övervägas som ett första alternativ eftersom man då helt 
eliminerar ett hinder samtidigt som man vinner en tidigare indämd strömsträcka. Ofta och speci-
ellt när det gäller dammar inom stadsbebyggt område måste en utrivning vägas mot en rad fakto-
rer som t ex tekniska, kulturmiljömässiga och ekonomiska intressen.  
 
Vägen fram till valet av en viss fiskvägstyp är kantad av en mängd överväganden där faktorer 
med koppling till teknik, hydrologi, kulturmiljö och biologi måste samverka för ett lyckat resultat. 
Vid anläggande av fiskvägar eftersträvar man numera att utforma fiskvägen så den även kan for-
ceras av simsvaga arter som t ex ål och karpfiskar. Det är fiskvägskonstruktörens uppgift att väga 
samtliga dessa aspekter mot varandra. Nedan diskuteras kortfattat några av dessa faktorer. 
 

Vattendjup, flöde och vattenhastighet i själva fiskvägen
De fiskarter eller andra djur som ska tänkas nyttja fiskvägen styr val av faktorer som vattendjup, 
flöde och vattenhastighet. Vuxna individer av större fiskarter som t ex asp och lax kräver natur-
ligtvis ett större djup. I naturlika fiskvägar förkommer i litteraturen olika uppgifter om krav på 
vattendjup. För t ex omlöp rekommenderas i dansk litteratur ett minsta lämpligt djup på ca 25 cm. 
I en relativt nyutkommen skrift från Naturvårdsverket (Degerman 2008) berörs bl a olika kriterier 
för utformning av fiskvägar. Här finns dock inga specifika uppgifter om absoluta krav på vatten-
djup. Utifrån egna erfarenheter vid utformning av fiskvägar har undertecknad valt att sätta 40 cm 
som ett minimidjup för större fisk i naturlika fiskvägar. Samma krav som ställs på vattendjup i 
naturlika fiskvägar gäller rimligtvis också när man återställer en åfåra helt eller delvis. 
 
Det är svårt att ange ett absolut mått på ett lämpligt flöde i en fiskväg då detta i hög grad är bero-
ende av hydrologin i det vattendrag som fiskvägen ansluter till och vilket flöde som finns till-
gängligt. Flödet i en naturlik fiskväg kan beräknas teoretiskt med den s k Mannings formel där 
faktorer som djup, lutning och bottnens ojämnhet är avgörande. Viktigare än att bedöma flödet i 
absoluta tal är kanske att ställa det i relation till det totala flödet i vattendraget. Att forcera en 
fiskväg är oftast inte det stora problemet utan snarare svårigheten för fisken att hitta mynningen 
(se även nedan). Flödet måste således vara tillräckligt stort i förhållande till det totala flödet. I 
större vattendrag anges en nedre gräns på ca 1-5 % av det totala flödet (Degerman 2008).  
 
För att ändå ge en fingervisning om det flöde som erfordras kan sägas att i ett omlöp med botten-
bredden 50 cm, lutningen 1 % och djupet 40 cm är flödet ca 300 - 400 l/s beroende på bottnens 
ojämnhet.  
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Artificiella fiskvägar utformas ofta som en serie dammar/pooler. En slitsränna är en variant av en 
kammartrappa med en relativt smal slitsöppning i hela bassängens djup. I en slitsränna bör vatten-
djupet vara minst dubbelt så stort som slitsöppningens bredd. Vid t ex 30 cm, som är en vanlig 
förekommande storlek på slitsöppningen, bör slitsrännan ha ett minsta vattendjup av ca 60 cm.  
 
Vattenflödet i rännan är direkt proportionellt mot djupet i fiskvägen vilket i sin tur styrs av upp-
ströms liggande vattenyta och hur mycket vatten som släpps i in i fiskvägen. Vattenhastigheten är 
en annan viktig faktor i alla fiskvägar. I grunden styrs hastigheten av flöde, lutning och vattnets 
friktion mot bl a strukturer i fiskvägens botten och sidor. Detta innebär i praktiken att hastigheten 
kan variera ganska avsevärt inom olika delar av en fiskväg. Att ange något allmänt riktvärde för 
vattenhastighet är svårt då förmågan hos akvatiska djur att förflytta sig mot en vattenström skiljer 
sig åt såväl mellan arter som mellan olika levnadsstadier inom en art. Hos växelvarma djur har 
även vattentemperaturen betydelse. Generellt kan sägas att man kan tillåta högre vattenhastigheter 
om viloplatser finns tillgängliga inuti fiskvägen. Vill man öka sannolikheten för att fiskvägen ska 
fungera för all tänkbar förekommande vattenfauna bör vattenhastigheten längs förhållandevis 
långa sammanhängande sträckor ej överstiga 0,2 m/s. 
 
Flöden och vattendjup i fiskvägens närhet
Sett ur optimal biologisk synvinkel bör en fiskväg underlätta vattenlevande djurs migrationsbe-
hov på ett sådant sätt att djurens möjlighet att fullborda sina livscykler ej inskränks. I många fall 
innebär detta orimliga krav som att fiskvägen ska fungera under alla tidpunkter på året och vid 
alla förekommande flöden och vattenstånd. I de flesta fall tvingas man dock till kompromisser bl 
a med hänsyn till rådande vattendomar och fysiska betingelser på platsen eller i vattendraget. I 
allmänhet handlar dessutom fiskvägsbyggnationer om att säkerställa en eller några fiskarters 
vandringar i samband med lek- och uppväxt varför just dessa arters speciella behov kan bli gans-
ka vägledande vid projekteringen. Ett grundkrav bör dock vara att fiskvägen ska fungera inom 
amplituden från medellågvattenföring (MLQ) till medelhögvattenföring (MHQ).  
 
Förutom vattenföringen i ån är fiskvägens funktion i hög grad kopplad till vattenståndet på upp-
ströms- och nedströmssidan. Stora variationer i vattenstånd medför att fiskvägen behöver anpas-
sas till dessa förhållanden. Ett högt vattenstånd på uppströmssidan innebär att större fallhöjd be-
höver tas upp i fiskvägen för att inte riskera en alltför hög vattenhastighet. Vattennivån på upp-
strömssidan styrs i viss mån av det tillrinnande flödet men är även beroende av den reglerings-
amplitud som ryms inom gällande domar eller inom den naturliga vattenståndsfluktuationen. Lik-
nande förhållande gäller givetvis för den nedströms liggande vattenytan, men det är inte alltid 
givet att vattenståndsamplituden samvarierar till 100 % mellan uppströms- och nedströmssidan. I 
sådana situationer ställs ännu flera speciella krav på fiskvägens utformning. 
 
Placering av fiskvägens mynning 
För att fisken ska kunna finna fiskvägen och passera hindret fordras att mynningen (d v s fiskvä-
gens nedströmsöppning) är rätt placerad i förhållande till huvudströmmen på platsen. När hela 
flödet går genom fiskvägen är det i allmänhet inget problem för fisken att hitta rätt. Fiskens natur-
liga strävan att söka sig mot strömmen leder den då mer eller mindre ”mekaniskt” mot fiskvägens 
mynning. I de flesta fall har man dock endast möjlighet att avleda en delström genom fiskvägen 
varvid mynningens placering kan bli den helt avgörande faktorn för fiskvägens funktion. Många 
gånger är det nödvändigt att skapa ett extra flöde intill mynningen, en s k lockvattenström, för att 
anlocka och leda fisken på rätt väg.  

 Adress  Telefon   Organisationsnummer  E-post  
Ö Tunhem, Backatorp 0515-720464   556305-1886 info@terralimno.se  
521 94 Falköping 



 
 
 

- 12 -

Förslag på utformning av fiskvägar vid Storådammen 
 
För Storådammen har olika alternativ övervägts och beskrivits. Prioriteringen har gjorts utifrån 
Naturvårdsverkets rekommendationer där utrivning utgör prioritet 1, naturlika fiskvägar prioritet 
2 och s k tekniska fiskvägar prioritet 3 (Degerman 2008). 
 
En utrivning av dammen i Storån synes idag inte vara möjlig eftersom man är beroende av en viss 
uppströmsvattenyta för att säkra intaget av processvatten till Karlholms bruk. Vattenspegeln är 
givetvis också en utseende- och kulturmiljöfråga knuten till bruksmiljön. 
 
Tre tänkbara fiskvägsalternativ redovisas för Storådammen. Utgångspunkten är att fiskvägen ska 
fungera inom amplituden +4.1- 4.6 i dammen. Enligt kommunen som handhar skötseln bör den 
önskvärda nivån i dammen med hänsyn till skötsel utseende etc. ligga på nivån +4.30.  
 

Alternativ 1 – Naturlik bassängtrappa 
I alternativ 1 föreslås att en serie låga trösklar anläggs på nedströmssidan av det nuvarande vänst-
ra utskovet. Utskovet byggs om så att det ingår som en integrerad del i fiskvägen. Serien av trösk-
lar får längden 32 m fördelat på 8 bassänger vilket ger en lutning runt 3 %. Flödet beräknas uppgå 
till ca  700 l/s vid nivån +4.3 i dammen. Fiskvägens utseende framgår av figur 7 och bilaga 4. En 
avbördningskurva för fiskvägen redovisas i bilaga 7. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7 – Naturlik bassängtrappa vid Storådammen. 
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Alternativ 2 – Omlöp 
Ett andra alternativ som övervägts är att anlägga ett omlöp som mynnar strax nedströms i ome-
delbar anslutning till det vänstra utskovet. Omlöpet skulle i detta fall få en lutning runt 1 %. Av-
bördningen vid nivån +4.3 beräknas bli ca 750 l/s. Intaget förses med en reglerbar lucka för att 
vid behov kunna styra mängden vatten som passerar omlöpet. Förutom att fungera som fiskpassa-
ge skapas genom omlöpet en ny strömbiotop vilken eventuellt kan fungera som lek- och uppväxt-
område för t ex havsöring. Fiskvägens utseende framgår av figur 8 och 9 samt bilaga 5. En av-
bördningskurva för fiskvägen redovisas i bilaga 7.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 8 – Omlöp vid Storådammen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9 – Omlöp. Exempel från Silke-
borg i Danmark.
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Alternativ 3 – Inlöp 
Ett tredje alternativ är att förlägga hela fiskvägen inom huvudfåran (genom vänstra utskovet) och 
att ta upp merparten av fallhöjden uppströms själva dammfästet. Inlöpet förutsätter att det vänstra 
utskovet byggs om. Inlöpet får avskiljande spont längs dammen på en sträcka av 46 m uppströms 
dammfästet. Inlöpets lutning blir vid medelvattenstånd (+4.3) ca 2 %. Vid nivåer överstigande 
+4.3 överströmmas krönet på sponten så att vatten även rinner från sidan in i inlöpet. Avbörd-
ningen genom inlöpet beräknas till ca 1,0 m3/s vid nivån +4.3. Fiskvägens utseende framgår av 
figur 10 och 11 samt bilaga 6. En avbördningskurva för fiskvägen redovisas i bilaga 7.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10 – Inlöp vid Storådammen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11 – Inlöp. Exempel från Silkeborg i 
Danmark. 
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Aspekter på framtagna förslag 
 
Vid en byggnation av fiskvägar finns det flera faktorer att ta hänsyn till som styr valet av utform-
ning m m. Följande aspekter har beaktats och översiktligt kommenterats i nedanstående beskriv-
ning:  
 

 Funktionella biologiska aspekter 
 Hydrauliska aspekter på nuvarande damm 
 Miljömässiga aspekter 
 Aspekter på stads-/landskapsbild 
 Byggnadstekniska aspekter 
 Kulturmiljöaspekter 
 Legala aspekter 
 Kostnadsaspekter 

 

Funktionella biologiska aspekter 
Samtliga förslag bedöms ha goda möjlighet att vara passerbara för flertalet fiskarter. Möjligen 
kan sägas att alternativ 2 och 3 har en något större fördel i detta avseende eftersom de inte inne-
håller några egentliga trösklar som kan försvåra passagen för simsvagare arter som nejonöga och 
ål. Alternativ 1 och 3 är integrerade i huvudfåran vilket ökar möjligheterna för fisken att finna 
fiskvägens mynning (nedströmsöppning). I alternativ 2 ligger omlöpets mynning i så nära anslut-
ning till vänster utskov, där merparten av vattnet avbördas vid lägre flöden, att man kan anta att 
fisken även i detta alternativ har stor chans att finna ingången.  
 

Hydrauliska aspekter på nuvarande damm i förhållande till fiskväg 
I bilaga 7 redovisas fiskvägarnas avbördningskapacitet samt den förändring av dammens avbörd-
ningskapacitet som uppkommer vid ombyggnader enligt här framförda förslag. Av bilagan fram-
går att såväl förslag 1 som förslag 3 i viss mån minskar dammens avbördningskapacitet jämfört 
med dagens förhållanden om än relativt marginellt. I det första fallet, kammartrappan, minskar 
kapaciteten med ca 1,2 m3/s medan det tredje fallet ger en minskning med endast ca 0,5 m3/s. I 
förslag 2 ökas däremot avbördningsförmågan med maximalt ca 1,5 m3/s eftersom omlöpet i sin 
helhet byggs vid sidan om den nuvarande dammkonstruktionen. Sett ur ett dammsäkerhets- och 
avbördningsperspektiv torde således alternativ 2 vara att föredra. För att ytterligare underlätta 
handhavandet av dammens reglering och minska risken för översvämningar föreslås att de manu-
ella luckorna i vänstra utskovet byts ut mot automatluckor (se separat rubrik ”Förbättrad re-
glering” nedan). 
 

Miljömässiga aspekter 
De permanenta effekterna av de planerade åtgärderna förväntas enbart vara positiva. Före och 
under byggskedet finns dock vissa faktorer som måste vägas in i den totala miljöbedömningen. 
Exempel på sådana aspekter eller frågeställningar är:  
 

 Finns det risk för förorenade sediment i dammen? 
 Finns det risk för grumling under byggtiden? 
 Transporter till och från arbetsplatsen under byggtiden. 
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Alternativen med bassängtrappa (1) och inlöp (3) kräver någon form av invallning för att arbetet 
ska kunna utföras i torrhet. Alternativ 2 (omlöp) innebär i högre grad att man kan arbeta i torrhet 
under hela projekttiden utom just vid anslutningsarbetena mot dammen och huvudfåran. Ur denna 
aspekt synes därför alternativ 2 som något mera fördelaktigt jämfört med 1 och 3. 
 
Det finns inga uppgifter om att det skulle ha förekommit verksamheter som gett upphov till för-
orenade sediment i eller i anslutning till dammen. För att säkerställa att så inte är fallet bör prov-
tagning göras inom de områden som berörs av byggnadsarbetena.  
 
Området nås enklast via tillfartsväg söderifrån. Eftersom merparten av arbetena kommer att ske 
vid det vänstra (norra) utskovet kan det vara nödvändigt att bygga en tillfällig försörjningsväg 
fram till arbetsplatsen. Transporterna avser framförallt transport av grus- och stenmaterial.  
 

Aspekter på/landskapsbild 
Oavsett vilket alternativ som väljs görs bedömningen att fiskvägen på ett naturligt sätt kommer att 
smälta in i omgivningen samt att den t o m kan utgöra ett nytt positivt inslag i landskapsbilden. 
Omlöpet ligger i sin helhet vid sidan av den egentliga dammkroppen varför detta alternativ inne-
bär att en helt ny strömbiotop tillförs området. Förbättras vägförbindelsen mot norr kan området 
dessutom göras mera tillgängligt för närboende.  
 

Byggnadstekniska aspekter 
Alternativ 1 och 3 kräver att någon form av fångdamm byggs för att arbetet ska kunna utföras i 
torrhet medan omlöpsalternativet kräver mindre åtgärder i detta avseende. För att få en uppfatt-
ning om grundförhållandena på platsen bör en geoteknisk undersökning företas inom det område 
som berörs av arbetena.  
 
Alternativ 2 (omlöp) har en sträckning som ligger i nära anslutning till såväl spillvatten- som 
dricksvattenledning. En noggrann dokumentation och undersökning av ledningarnas läge måste 
därför göras i samband med projektering. Ledningarnas läge kan eventuellt påverka omlöpets 
placering och sträckning.  
 
 

Kulturmiljöaspekter 
Såvitt det är känt berörs inga fornminnen eller andra känsliga kulturmiljöer av den planerade an-
läggningen. En sökning har gjorts i Fornsök (www.fmis.raa.se) – Riksantikvarieämbetets databas 
över fornlämningar i Sverige. 
 

Legala aspekter 
För Storådammen finns en rad domar som bl a behandlar dämnings- och sänkningsgränser. De 
aktuella domarna som berör dammen specifikt och Tämnarån i allmänhet har redovisats under 
rubriken ”Vattendomar” ovan. En byggnation av fiskväg med åtföljande förslag till ändrade vat-
tennivåer kommer att kräva att nuvarande dom omprövas. Förslagen som ges innebär att sänk-
ningsgränsen sänks till +4.1. Vid vattennivå > +4.6 skall alla luckor vara fullt öppna.  
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Dammen ligger också inom Norra Tämnaråns regleringsföretag. Anläggningen påverkar dock 
inte regleringsföretaget rent fysiskt förutom att en större regleringsamplitud föreslås. 
 
Tämnarån omfattas av ett generellt strandskydd och i samband med prövning av vattenverksam-
het kan det därför bli nödvändigt att söka dispens från strandskyddet. Dispens från strandskyddet 
bör kunna ske genom en samlad prövning i miljödomstolen. Storådammen ingår i ett område som 
är upptaget i Länsstyrelsens naturvårdsprogram för Tierps kommun. Strandskydd och faktaunder-
lag i övrigt framgår av karta i bilaga 9. 
 

Ekonomiska aspekter 
En översiktlig kostnadsbedömning av de olika alternativen har gjorts: Den beräknade kostnaden 
inkluderar kostnader för såväl entreprenad och projektering som miljödom. Kostnaderna för de 
olika alternativen uppgår till:  
 
Alternativ 1: 0,95 miljoner 
Alternativ 2: 1,2 miljoner 
Alternativ 3: 2,3 miljoner 
 
Beaktas samtliga aspekter som redovisats ovan synes alternativet med omlöp (alternativ 2) vara 
det mest fördelaktiga varför detta bör utgöra huvudalternativ i den fortsatta projekteringen. Den 
mest väsentliga aspekten vid sidan av den rent ekonomiska är att omlöpsalternativet ger minst 
påverkan på dammens avbördningsförmåga. Det som möjligen talar emot detta alternativ är att 
endast ett delflöde leds via omlöpet. Mynningens placering kommer dock av allt att döma vara så 
fördelaktig att fiskvägen har stora möjligheter att utgöra såväl en fungerande passage som en ny 
strömmiljö för både strömlevande fiskarter och andra organismer som är knutna till sådana vat-
tenmiljöer. 
 

Förbättrad reglering 
Som ett led i en förbättring av dammens funktion och för att minska risken för framtida över-
svämningar föreslås att det vänstra utskovets spettluckor och sättutskov ersätts med två automat-
luckor (bilaga 8). Automatluckorna har en avbördningskapacitet på ca 10 m3/s vid nivån +4.3 
vilket ungefär motsvarar avbördningen vid medelvattenföring. Kostnaden för luckorna har beräk-
nats till ca 1 miljon kr/st utöver kostnaden för själva fiskvägen.  
 
 
Falköping 2010-12-30 
Terra-Limno Gruppen AB 
 
 
Lars Pettersson 
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Bilaga 9 - Områdesbestämmelser och faktaunderlag 
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