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Rådighet 
Vid eftersökning i såväl landsarkivet som miljödomstolens handlingar synes det inte finnas någon 
vattendom för anläggningen vid Nykvarn. 
Inger Hellberg äger fastigheten Nykvarn 1:1 på vilken kraftverket vid Nykvarn är beläget. Uppgifter 
om rådighet bör utredas ytterligare inför eventuell kommande miljöprövning.  
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Nulägesbeskrivning  

Bakgrund 
Dammen vid Nykvarn i Sagån utgör ett vandringshinder som försvårar möjligheten för bland annat 
den hotade fiskarten asp (Aspius aspius), men även annan fisk och övrig vattenanknuten fauna, att 
sprida sig i området. Det övergripande syftet med denna förstudie är att undersöka möjligheten att 
skapa fri vattenväg förbi vandringshindret vid Nykvarn i Sagån. I uppdraget ingår framtagande av 
skisser på faunapassage förbi vandringshindret samt kostnadsbedömning av densamma.  

Lokalisering - områdesbeskrivning 
Sagån rinner genom de fyra kommunerna Enköping, Västerås, Sala och Heby. Strax uppströms 
Nykvarn ansluter det något mindre biflödet Lillån till Sagån.  
Dammen vid Nykvarn i Sagån är belägen både i Enköpings och Västerås kommuner respektive 
Uppsala och Västmanlands län. Som figur 1 visar utgör Sagån gränsen mellan dessa län såväl 
uppströms som nedströms Nykvarn. Nykvarns kraftverk, som ligger på den lilla ön söder om dammen 
tillhör Uppsala län.  

 
Ungefär 6 
kilometer 
nedströms 
Nykvarn mynnar 
Sagån i 
Oxfjärden i 
Mälaren. 
Dämmet utgör 
därmed det första 
hinder fisken 
träffar på vid sin 
vandring från 
Mälaren.  
Uppströms 
Nykvarn följer i 
nämnd ordning 
Backa kvarn, 
Breds kvarn, 
Strömsbergs 
kvarn och 
Strömsnäs.  

Figur 1. Terrängkartan över området vid Nykvarn. I den 
inzoomade ringen ses det aktuella området i förstoring.  
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Markanvändning 
Området runt dammen vid Nykvarn kallas för Nykvarns 
hantverksby och består av ett antal hus som är öppna för 
allmänheten. Hantverksbyn är ett populärt besöksmål och 
verksamheten har ett unikt värde för kultur, hantverk och 
turism. Logens bodar består av verkstäder och butiker och i 
den gamla kvarnen finns gallerier samt keramik- och 
hantverksbutiker.   
Verksamheterna gör att området utgör ett välbesökt 
turistmål.  
 
På ön mitt i Sagån precis söder om vägen ligger en 
kraftstation. Enligt uppgift från kraftverksägaren har 
Nykvarn fungerat som kraftstation med nuvarande 
utformning sedan 1930.1 Kraften som utvinns används för 
att värma upp den byggnad i fyra våningar som ligger på 
ön och som förutom kraftverk, galleri och verkstad även fungerar som bostad.  
 
 

Fauna och Flora 
Det anses finnas stora limniska värden i Sagåns huvudfåra 
då den fungerar som vandringsled för bland annat fisk 
från utloppet i Oxfjärden, Mälaren, till det första 
vandringshindret vid Nykvarns damm. Denna sträcka 
mellan Nykvarn och Mälaren utgör lekplats för många, i 
Mälaren förekommande fiskarter, som exempelvis asp 
(Aspius aspius), faren (Abramis ballerus) och vimma 
(Vimba vimba). Den sistnämnda arten är en fisk som är 
sällsynt i Mälaren. Det är också sannolikt att området 
utgör lekplats för färna, en art som även förekommer 
uppströms Nykvarn. Forssträckorna nedströms de i 
huvudfåran liggande dämmena anses ha stort naturvärde2. 
Enligt uppgift från kraftverksägaren har sportfiskerekordet 
för faren noterats vid Nykvarn3.  
 
Vid en musselinventering utförd strax nedströms 
Nykvarns damm hittades de tre stormusselarterna spetsig målarmussla (Unio tumidus), äkta 
målarmussla (Unio pictorum) och allmän dammussla (Anodonta anatina)4. 

                                                      
 
 
1 www.gallerinykvarn.se 
2 Upplandsstiftelsen, 1998.  
3 Muntlig uppgift G. Hellberg, Nykvarn 
4 Länsstyrelsen Uppsala län, 2006.  

Figur 2. Fastighetskartan Nykvarn.
 

Figur 3. Byggnaden på fastighet Nykvarn 
1:1. 
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Vattenkvalitet och leklokaler 
Länsstyrelsen har undersökt vattenkvaliteten i såväl Sagån som Lillån under 2007 med avseende på 
påväxtalger. Provtagningar är gjorda bland annat strax nedströms Nykvarn samt en bit upp i Lillån.  
Resultaten visar att Sagån vid Nykvarn bedöms ha måttlig status och surhetsindexet visar alkaliska 
förhållanden. Antalet räknade kiselalgsarter är högt, liksom diversiteten, och samtliga dominerande 
arter är näringskrävande. 
Lillån bedöms ha måttlig status, vilket styrks av andelen näringsindikerande arter och även andelen 
föroreningstoleranta arter. Indexvärdet för IPS (kislealgsindex Indice de Polluo-sensibilité Spécifique) 
ligger dock relativt nära gränsen mot god status. Surhetsindexet ACID visar alkaliska förhållanden. 
Antalet räknade arter är högt, liksom diversiteten, de flesta dominerande arter är näringskrävande. 5 
 
Vid en inventering av potentiella aspleklokaler i Sagån med biflödet Lillån hittades totalt tolv 
leklokaler uppströms det nedersta vandringshindret Nykvarn. Av dessa lokaler bedömdes sex vara av 
god kvalitet. Två av lokalerna låg i Sagåns huvudfåra och tio i Lillån.6 
 
När en elkabel drogs mellan ön och stranden lades grus ut nedströms det östra skibordet. Denna plats 
har blivit som mest lämplig för asplek i området. 7 Vid ett besök vid Nykvarn i början av april sågs 
asplek just där. Tidigare lekte Aspen vid västra utskovet, innan detta gjordes om. 
 
Precis nedströms den gamla fåran, andra utskovet 
från väster finns ett vandringshinder som verkar vara 
naturligt, alternativt uppbyggt med sten. 
Vandringhindret är bara någon decimeter högt men 
behöver ändå tas i beaktande vid en eventuell 
byggnation av faunapassage vid Nykvarn.  
 

                                                      
 
 
5 Länsstyrelsen i Västmanlands län, Rapport 2008:08 
6 Länsstyrelsen i Västmanlands län, Berglund  
7 Muntlig uppgift G. Hellberg 

Figur 4. Litet vandringshinder 
nedströms ön. 
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Kulturmiljövärden 
Hela området kring Nykvarn är av riksintresse gällande kulturmiljövård. Det finns ett stort antal forn- 
och kulturlämningar i området, se vidare under rubriken planförhållanden samt i bilaga 4.  
 
På sluttningen mot Sagån, i området kring Nykvarn, 
ligger två stora kungshögar. På västra sidan, söder om 
Nykvarn vid Östanbro, ligger Östens hög. Strax 
sydöst om Nykvarn ligger Blotsvens hög. Östens hög 
dateras till yngre järnåldern. I området finns även ett 
antal mindre och medelstora brons- och 
järnåldersgravfält. Dessa innehåller stensättningar, 
högar och resta stenar men det förekommer även 
enstaka skärvstenshögar.8 
 
Bron vid Nykvarn är en stenvalsbro i två spann av 
tuktad sten. På mittvalvets kantsten är årtalet 1764 
inristat. Bron har byggts om vid flera tillfällen, 
däribland en ombyggnad som skedde på 1860-talet. 
Själva kvarnläggningen, en hjulkvarn, är troligen 
uppförd 1846.9  
 
Kvarnen har drivits med vattenkraft sedan 1600-talet, 
nuvarande kvarnbyggnad uppfördes i mitten av 1800-talet efter att den tidigare brunnit ner.10  
 
Från Länsstyrelsens Natur- och Kulturmiljöenhet i såväl Uppsala som Västmanlands län poängteras att 
den aktuella platsen kan sägas vara kärnområde i riksintresseområdet. Nykvarn har varit ett viktigt 
gränsområde mellan Västmanland och Uppland och vägsträckningen utgör sannolikt delar av den 
gamla Eriksgatan med övergången vid Sagån, flankerad av storhögar mm. Man poängterar att det är av 
största vikt ur kulturmiljösynpunkt att en vandringspassage anpassas till de kulturhistoriska värdena. 
Några ingrepp i den fysiska miljön vad beträffar bron eller annan byggnadsmiljö får ej ske. Om 
förslaget ska realiseras måste det utredas vidare hur passagen ska utformas med hänsyn till de 
kulturhistoriska värdena.11  
 

  

 

 

 

                                                      
 
 
8 Västerås kommun, 1987. 
9 Västerås kommun, 1987.  
10 www.gallerinykvarn.se 
11 Liselott Blombäck, Lars Wilson 

Figur 5. Rännan in till kraftverket och 
stenvalsbron vid Nykvarn.
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Höjdsystem 
Samtliga höjder i detta dokument refererar till höjdsystemet RH 2000.  

Hydrografi och vattenstånd 
Sagån har ett avrinningsområde på 877 km2 men endast 1,1 % av området består av sjöyta. Sagån 
tillhör Norrströms flodområde (flodområde 61), huvudavrinningsområde 127.  
Huvuddelen av vattendragets avrinningsområde ligger i Västmanlands län medan cirka 60 km2 ligger i 
Uppsala län. Avrinningsområdet vid Nykvarn omfattar 848 km2 enligt uppgifter från Länsstyrelsens 
dammregister. Nykvarn är den sista i en rad dammanläggningar i Sagån uppströms mynningen i 
Mälaren. 
 
Inom Sagåns avrinningsområde finns två stationer som ingår i SHMI:s basnät. Sörsätra, 61-2220, som 
ligger i Sagån  har ett något mindre avrinningsområde än Nykvarn, medan Gränvads 
avrinningsområde, 61-2217, som ligger i Lillån, är betydligt mindre än Nykvarns.  
 
Vattenföringsdata från Sörsätra och Gränvad är  extrapolerade för att jämföras med  Nykvarns 
avrinningsområde. Mätvärdena består av dygnsmedelvärden och avser tiden 1978 till början av 2001. 
Stationen vid Sörsätra är numera nedlagd.   
 
Det bör noteras att det inte är helt enkelt att få fram tillfredsställande uppgifter om vattenföringen vid 
Nykvarn. Uppgifterna räknades initialt utifrån mätvärden vid Sörsätra. Uppgifterna ansågs dock 
tveksamma eftersom denna mätstation visat sig vara bristfällig och därför lagts ner.  
För att bringa klarhet i detta gjordes flera beräkningar av vattenföring vid Nykvarn utifrån olika källor. 
Källorna var de tidigare nämnda mätstationerna vid Sörsätra och Gränvad, värden från en pulsdata-
uträkning vid Målhammar strax nedströms Nykvarn, en pulsdata-uträkning vid Vägverkets E18-bygge 
strax uppströms Nykvarn samt från damminventeringsprotokollet. Beroende på vilka 
bakgrundsuppgifter som används varierar uppgifterna om medelvattenföringens storlek från 6,4 – 10,3 
m3/s, se tabell 1.  
 
Att medelvattenföringen skiljer sig åt beroende på vilka källor som 
använts vid beräkningen, kan troligen förklaras med att de olika 
vattenföringsstationerna och de olika avrinningsområdena (Lillån 
och Sagån) har olika egenskaper. Mätserien från Sörsätra 
innehåller felaktigheter och gissningsvis beror det på periodvis 
dämning orsakad av kraftig vegetation vid mätstationen Sörsätra. 

De data som används i denna förstudie utgår från mätvärden vid 
mätstationerna vid Gränvad (Lillån) och Sörsätra (Sagån), 1978 – 
2001. Som tabell 1 visar är MQ från denna uträkning ca 9,3 m3/s. 
Länsstyrelsen i Västmanland, genom Magnus Edström, har jämfört 
den specifika avrinningen (l/s km2) från Sagån med närliggande 
vattendrag. Magnus menar att värdena från Sagån inte borde skilja 
så mycket från Svartån och Örsundaån och därmed kan ett 
medelvärde av dessa användas, i detta fall cirka 9 l/s km2. Medelvattenföringen vid Nykvarn blir då 
cirka 7,6 m3/s. Värdet stämmer också bättre överens med uppgifter från Vägverket, Målhammar och 
damminventeringsprotokollet.  

 

Tabell 1. Medelvattenföring (m3/s) 
beräknat från olika källor.  

Olika uppgifter på MQ vid Nykvarn

Från  Sörsätra  10,3
Från Sörsätra och Gränvad 
(uträknat av Lst)  9,3
Från Vägverket  
(utbyggnad av E18) 7,3

Från Målhammar  6,4

Från Damminventeringsprotokoll 6,4
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Magnus har också jämfört data från flera källor och menar 
att det är ett problem att uppgifterna kommer från olika 
tidsperioder. Den specifika avrinningen i Svartån från 
perioden 1980-2007 ligger på 8,2 l/s km2 medan den för 
perioden 1980-1990 ligger på 8,7 l/s km2. Detta visar att 
perioden 1990 – 2007 varit torrare än 1980 – 1990.  
Avrinningsberäkningar för perioden 1961 – 2005 antyder 
att man skulle kunna sänka medelvattenföringen vid 
Nykvarn ytterligare, ner mot 6m3/s.  
Vid högvattenföring antar Magnus att dämning orsakad av 
vegetation troligen är mindre och dessutom infaller 
högvattentillfällen oftast under den period på året då 
vegetationen utgör minst problem.  
 
I tabell 2 visas extrapolerade medelvärden uträknade från 
mätstationerna vid Gränvad och Sörsätra. Det bör dock 
noteras att MQ, medelvattenföringen, är ändrad från det 
uträknade värdet 9,3 m3/s till det utifrån närliggande 
vattendrag uträknade värdet 7,6 m3/s.  
 
Som tabellen visar varierar vattenföringen vid Nykvarn 
kraftigt över året. En av orsakerna kan vara en låg andel 
sjöar, särskilt i biflödet Lillån. Enligt Svenskt vattenarkiv, 
SMHI, är sjöarealen i Sagån ca 1 % medan Lillån helt 
saknar sjöar.    
 
Tabell 3 med månadsvärden och diagrammet i figur 6 
redovisar samma sak. Om man i första hand inriktar sig på 
att asp ska kunna gå upp i faunapassagen under 
lekperioden bör vi studera flödet under april och maj. 
Vattenföringen synes med god marginal räcka för att 
faunapassagen ska fungera såväl vid medelvattenföring 
(MQ) som vid medellågvattenföring (MLQ). Det 
framtagna förslaget på faunapassage i denna rapport utgår 
från ett minsta flöde på cirka 0,5 m3/s. Även månads 
medelvärden har justeras i enlighet med ovanstående 
beräkning för att motsvara en specifik avrinning på 9 l/skm2.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. MHQ medelhögvattenföring, MLQ medellågvattenföring och MQ medelvattenföring 
redovisad månadsvis. 

Tabell 2. Vattenföring (m3/s) beräknat från 
SMHI:s mätstationer vid Sörsätra och 
Gränvad.

LLQ Lägsta lågvattenföring 0,1
MLQ Medellågvattenföring 0,5
MQ Medelvattenföring 7,6

MHQ Medelhögvattenföring 69,2
HHQ Högsta högvattenföring 97,3

 
Tabell 3. Månadsmedelvärden vid Nykvarn 
beräknat från SMHI´s mätstationer vid Sörsätra 
och Gränvad.   

MLQ MQ MHQ
Januari 5,1 9,4 30,1

Februari 2,8 6,9 24,5

Mars 2,8 9,0 34,9

April 6,1 15,3 44,3

Maj 2,2 5,8 22,6

Juni 1,2 3,1 12,4

Juli 0,9 4,2 15,4

Augusti 0,8 3,6 19,6

September 1,3 5,6 22,5

Oktober 2,5 7,3 27,2

November 4,6 11,5 33,9

December 3,9 9,0 32,3
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Det finns i dagsläget knapphändiga uppgifter om vattenstånd vid Nykvarn. För dimensionering av 
faunpassagen är det dock önskvärt att ändå kunna göra en uppskattning för vattenståndet vid olika 
tillfällen varför vi utgått från olika uppgifter som bl. a erhållits vid inmätning vid såväl hög- som 
lågvatten.  
 
I beräkningarna av vattenståndsvariationen vid Nykvarn har vi utgått 
ifrån värdet på vattenståndet på nedströmssidan, vid inmätningstillfället i 
januari, och jämfört detta med vattenföringsdata vid samma tillfälle. 
Uppgifterna kommer även från inmätningstillfället i maj då vattennivån 
var mycket låg, samt från kraftverksägaren.   
 
Utskovsbredden och flödet har använts för att beräkna 
vattenståndsvariationer på uppströmssidan. Värdet för MLVY 
(medellågvattenyta) har satts till ungefär samma nivå som skibordet, ca 
+6,40. Endast undantagsvis sjunker nivån under skibordet, även vid 
lågvattenflöden. 
 
Som framgår av dokumentet råder det i dagsläget oklarheter med 
avseende på vattenstånd, såväl uppströms som nedströms dämmet.  
Uppgifterna om vattenstånd bör därmed utredas ytterligare vid 
eventuell framtida projektering av en faunapassage.  
Det som krävs för att kunna göra en kvalificerad bedömning av 
vattenstånd vid Nykvarn är en tidsserie på minst ett år. Mätningen 
görs genom daglig avläsning av utplacerade peglar. Vattenståndet 
bör mätas vid skibordet samt nedströms dammen. Nedströms 
dammen ska 0-strecket på skalan placeras i höjd med LLVY (lägsta 
lågvattenyta). På uppströmssidan skall 0-strecket vara i höjd med 
skibordskanten.  
 
Strax nedströms Nykvarn har Sagån karaktären av ett kvillområde 
med flera stora öar och en uppdelning av vattendraget i fler fåror. 
Enligt fastighetsägaren vid Nykvarn orsakar igenväxningen 
nedströms Nykvarn en kraftig dämning av vattendraget med 
översvämningar och stora vattenståndsvariationer som följd. 
Dämningen medför också en minskad fallhöjd och därmed minskad 
kraftproduktion.  
Bilden intill visar hur högt vattnet stiger vid högvatten. Byggnaden 
står i den södra delen av ön. När vattnet når hit har stora delar av 
ön översvämmats.12  

                                                      
 
 
12 Muntlig uppgift G. Hellberg, Nykvarn 

Figur 9. Bilden är tagen från den nordöstra 
ön nedströms dämmet.   

Tabell 4. Höjder vid dämmet, RH 2000. 

Figur 7. Sagån nedströms 
dämmet delar upp sig i flera 
fåror.  

Figur. 8. Ungefär så här högt stiger 
vattnet vid högvatten.   
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Teknisk beskrivning 
En inmätning har gjorts av Västerås kommun, på uppdrag av Terra Limno Gruppen, vilket resulterat i 
en grundkarta över området runt Nykvarn med tillhörande anläggningar. Kartan redovisas i bilaga 1.  

Dammen 
Dammen ingår i Norrström, flodområde 61. Dämmet har beteckning 127-01 i Länsstyrelsens 
dammregister och fastighetsbeteckning är Nykvarn 2:1. Själva dammfästet  ligger på fastigheten 
Ytterberga 2:2 enligt uppgift från Lantmäteriet i Uppsala.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilderna är tagna från  
uppströmssidans västra  
strand. De visar de 
fyra utskoven från öster till  
väster med skiborden vid  
kanterna och spettluckorna i  
mitten.  
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Vy från uppströmssidan  

Figur 11. 
Utskov I.  

Figur 13.  
Utskov IV.   

Figur 12. Utskov 
II och III  
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Enligt damminventeringsprotokoll 1987-09-04 anges att grundläggningen vid utskovsdammen samt 
anslutningsdammen består av morän13. Uppgiften att grundläggning utgörs av lösa jordlager antyder 
att fallet förmodligen inte varit ett naturligt vandringshinder för asp.      
Uppgifter från damminventeringsprotokoll, skisser och andra dokument som berör dammen vid 
Nykvarn är i flera fall motstridiga med avseende på benämning av utskov etc. För att undvika 
missförstånd orsakade av dessa skillnader visas ovan en principskiss över dammen. I följande text 
används benämningarna för respektive utskov enligt skissen.  
 
Dämmet består av en cirka 80 meter lång stendamm med betongfundament. Dammens 
avbördningsanordningar består av fyra utskov med varierande bredd, utskov I - IV. Vid östra 
respektive västra stranden finns två skibord med en sammanlagd bredd av 26 meter. Utskov I, det 
östra, med en bredd av 10,5 meter och utskov IV, det västra, med en bredd av 15,5 meter. Däremellan 
är två spettluckssektioner belägna. Det västra utskovet består också av 3 st 1 meter breda luckor i trä. I 
dagsläget är detta utskov igensatt och inget vatten passerar. Det östra består av 3 st 1 meter breda 
luckor i trä. Från detta utskov leds vattnet via en ränna till turbinen vilket kan ses på bilden i figur 14. 
Bron vid dammen är byggd 1764 och renoverad 1979, så även skibordet.14  

Kraftverket 
Kraftverket, som ligger på ön mitt i Sagån, förser 
byggnaden på samma plats med elkraft för eget 
behov. Elverket drivs av en Francisturbin.  
Utbyggnadsvattenföringen, turbinens 
slukförmåga, är ca 1 m3/s vilket ger en 
kraftproduktion på 35 kW. I referensmaterial 
föreligger olika uppgifter om fallhöjd. 
Uppgifterna varierar mellan 3,5 och 4,5 meter.  
 

Planförhållanden 
Området vid Ekensberg, Nykvarn Sagån, är 
klassat som riksintresse för kulturmiljövård. 
Inom en radie av 1500 meter från Nykvarn har 
Riksantikvarieämbetet identifierat 115 forn- och kulturminnen, se bilaga 4.  
 
Vid en eventuell miljöprovning är det viktigt att fördjupa sig i och ta hänsyn till de forn- och 
kulturlämningar som finns i området, som kan tänkas beröras av projektet.  
 
En stor del av dammen och ett område nedströms ingår i ett kommunalt Naturvårdsprogram. I en 
fördjupad beskrivning av företagets miljökonsekvenser bör stor vikt läggas vid detaljer i nämnda 
program.  
 
Områdesbestämmelser och tillgängliga faktaunderlag över området vid Nykvarn kan ses i tabellen i 
bilaga 2 samt i karta bilaga 3.  

                                                      
 
 
13 Damminventeringsprotokoll 1987-09-04 
14 Fager, 1976.  

Figur 14. Rännan som leder vatten in till 
kraftverket.  
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Verksamhetens omfattning och utformning 

Bedömningskriterier vid utformning av faunapassage 

Vattenflöde och vattendjup i faunapassagen 
För att asp 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 naturliga 
kanaler. I slitsrännor bör däremot vattendjupet vara minst dubbelt så stort som slitsöppningen. 
Vattenflödet i faunapassagen är beroende av regleringen av flödet samt nivån i dammen. Vid 
dimensionering har beräknats ett minsta flöde på ca 0,5 m3/s.  

Vattenhastighet 
Naturligt utformade omlöp och kanaler skiljer sig från andra fiskvägstyper 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 kanal 
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. På 
platser med stora vattenståndsvariationer kan passagen byggas som en slitsränna på hela eller delar av 
sträckan. På detta sätt undviker man att hastigheten blir för hög i rännan.  

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 för exempelvis kraftproduktion.   

Kommentarer kring framtaget förslag 
Vid en byggnation vid Nykvarn finns det många faktorer att ta hänsyn till eftersom området har höga 
kulturhistoriska värden, vattnet utnyttjas för kraftproduktion och eftersom fallhöjden är stor. Nedan 
följer en sammanfattning av de alternativ som diskuterats vid framtagandet av föreliggande förstudie.   

Återställning eller fiskväg av naturliknande typ  
Det första alternativ som man bör överväga när man utreder åtgärder av vandringshinder är 
möjligheten att återställa åfåran till ett naturligt tillstånd eftersom detta är mest gynnsamt för alla 
vattenlevande organismer och dessutom kräver minimal skötsel och tillsyn. Alternativet att göra en 
sänkning eller partiell sänkning av skiborden är fullt möjlig men inskränker kraftigt, alternativt 
omöjliggör, för kraftverksägaren att nyttja vattnet för kraftproduktion. Denna åtgärd skulle även 
innebära en kraftig förändring av dammens utseende då vattenspegeln skulle försvinna.  
I ett inlöp av naturnära typ krävs en svag lutning för att all fauna ska ha möjlighet att passera. Detta 
innebär att en passage av detta slag blir drygt 200 meter lång. Om man strävar efter ett naturligt 
utseende på omlöpet med sluttande kanter och om hela fallhöjden tas upp uppströms dämmet krävs ett 
brett omlöp som skulle påverka såväl dammens utseende som kontakten mellan Sagån och Lillån. Vid 
Nykvarn skulle denna typ av inlöp på östra sidan sträcka sig långt upp i Sagån och på västra sidan 
långt upp i Lillån. Även inlöp skulle ha inverkan på dammen och till viss del skapa en barriär mellan 
stranden och dammen. Om en del av fallhöjden tas upp på nedströmssidan innebär detta en 
förstärkning av det redan idag förekommande problemet att det uppstår ”bakvatten” nedströms 
kraftverket till följd av dämning på nedströmssidan. 
En mer teknisk lösning som exempelvis slitsränna är mer effektiv på att ta upp fallhöjd och skulle 
därför inte behöva vara lika lång som ett mer naturnära inlöp. Denna typ av lösningar kräver dock mer 
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underhåll och därmed god tillgänglighet till passagen. Anledningen till att detta förslag kommit upp är 
just att vattenståndsvariationen vid dammen är stor. Även denna lösning avskärmar stranden från 
dammen och förändrar dammens utseende.  

Slitsränna i före detta kraftverksfåran 
Det andra utskovet från väster, som tidigare ledde vatten in till en turbin via ett rör används inte idag.  
I röret går (enligt muntlig uppgift från markägaren) en slang för dricksvatten. Följande framtagna 
förslag baseras på att åter använda denna vänstra fåra på ön. Genom att anlägga en passage på denna 
plats kan så gott som allt arbete ske i torrhet. Rännan sträcker sig från dammen och ner mot huset. När 
rännan når huset dras den väster om huset för att undvika att passagen påverkar byggnaden och för att 
undvika en sträckning i mörka utrymmen. Det är oklart hur just asp regerar för passager genom mörka 
utrymmen. Vid vissa tillfällen har det visat sig att fisk tvekar att simma genom exempelvis trummor 
under vägar. Efter huset fortsätter den tänkta passagen åter i den tidigare nämnda torrfåran och viker 
sedan av för att mynna i utloppskanalen från det befintliga kraftverket. Genom att låta faunapassagen 
och kraftverkskanalen mynna på samma plats kan lockvatten skapas som gör att fisken hittar till 
passagen. Ett galler som förhindrar fisken från att vandra upp i kraftverksrännan placeras lämpligen 
strax uppströms sammanflödet mellan passagen och rännan.  
 
Passagen utformas som en slitsränna med den invändiga bredden 2,4 m och slitsbredden 0,3 m. Djupet 
i passagen är beräknat till cirka 0,6 m vilket krävs för att rännan ska fungera hydrauliskt.   
Konstruktionen utformas förslagsvis i ek. Den kritiska nivåskillnaden mellan ytan i dammen och 
nedströms ön är cirka 4,1 m. Förslaget innebär 31 bassänger och fallhöjden mellan bassängerna blir då 
knappt 13 cm.  
Denna lösning skulle kunna stå sig bra estetiskt i den känsliga miljön, då utformningen kan fås att 
efterlikna den befintliga kraftverksrännan i trä.   

Kostnad 
Uppskattad anläggningskostnad: ca 2 miljoner kronor 

Framtida ansvar och underhållsskyldighet 
Vid planeringen är det viktigt att i ett tidigt skede ta beslut om skötsel och underhåll för att kunna 
säkerställa framtida drift av faunpassagen. Länsstyrelsen utreder lämpligen denna fråga i samband 
med att man utser en huvudman för åtgärderna som ska genomföras. Skötsel och underhåll regleras 
förslagsvis i ett avtal som upprättas mellan huvudman och dammägare. Ansvaret kan exempelvis ligga 
på länsstyrelsen eller kommunen.  

Skisser 
På följande sidor visas skisser på framtaget förslag. Samtliga skisser är gjorda av arkitekt Anders 
Kyrkander som också varit och besökt platsen. I planen, sidan 17, ses utsiktspunkterna varifrån de två 
skisserna utgår.    

Nackdelar  
• Teknisk lösning  
• Bildar inga nya lekområden för asp  
• Träbyggnation kräver mer underhåll än 

betong 

Fördelar   
• Större anläggningsdelen i torrhet  
• Goda möjligheter att anpassa till    

kulturmiljön    
• Inkräktar ej på vattenspegeln  
• Förstör inte strandzonen/tillgänglighet  

till denna 
• Goda möjligheter för fisk att hitta upp  

genom anslutning till kraftverkskanal 
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Skiss för slitsränna vid Nykvarn, Sagån.
31 Bassänger

Höjdskillnad: 0,128 m
Nivåskillnad MLVY/MHVY: 4,1 m

Skala 1:250

Utsiktspunkt
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Översiktlig beskrivning av miljökonsekvenser 

Nuvarande markanvändning  
Under byggnation kan viss påverkan ske i form av buller och transporter av arbetsfordon på 
omkringliggande marker. Genom att iaktta stor försiktighet under byggnadstiden bedöms påverkan bli 
av ringa karaktär.  
Eftersom stor hänsyn tas till den känsliga kulturmiljön förväntas faunapassagen inte inverka negativt 
på nuvarande markanvändning. Förhoppningen är att den tvärt om ska höja värdet på miljön.   

Fauna och flora  
En faunapassage vid Nykvarns kraftverk skulle gynna såväl fisk som annan vattenanknuten fauna i 
området. Fiskbestånden skulle genom en faunapassage erbjudas möjligheten att vandra från Mälaren, 
förbi Nykvarn och vidare upp i Sagån och Lillån. Även annan fauna, som exempelvis stormusslor, kan 
få en ökad spridning till följd av byggnation av en faunapassage.  

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

Kulturmiljö 
Risken för påverkan på forn- och kulturlämningar som finns i området bedöms som liten under 
förutsättning att den utformas i enlighet med förslagen i denna rapport. Bedömningen grundar sig på 
att lämningarna inte ligger precis i anslutning till den tänkta platsen för anläggandet av en 
faunapassage. Vid en framtida projektering bör kulturmiljön dock utredas ytterligare.  

Påverkan på kraftproduktion 
Faunapassagen kan komma att inverka på kraftproduktionen om man förutsätter att den ska kunna 
fungera optimalt under hela året. Vid flöden understigande MLQ föreligger motstridiga intressen 
mellan kraftproduktion och tillgång på vatten i faunapassagen. Varaktigheten och därmed 
omfattningen av denna påverkan torde däremot vara av mycket ringa grad.  

Områdesbestämmelser 
Åtgärderna synes ej stå i strid mot gällande områdesbestämmelser. 

Vattenrättsliga aspekter 
En förändrad vattenhushållning skulle eventuellt kunna lösas med en form av frivillig 
överenskommelse mellan ansvarige för faunapassagen och kraftproducenten.  

Planerade skyddsåtgärder 
Det är mycket viktigt att byggnationen av en faunapassage inte har någon negativ inverkan på 
nuvarande markanvändning. Detta gäller såväl under anläggningsskedet som när faunapassagen är i 
bruk. Eftersom verksamheten som bedrivs vid Nykvarn i mycket stor utsträckning bygger på att 
människor trivs att vara i området bör detta beaktas i varje steg av processen. För att inte missförstånd 
skall uppstå och för att ta del av markägarnas och verksamhetsutövarnas synpunkter och idéer är det 
viktigt med en tät kommunikation med dessa personer.  
 
Ett kontrollprogram upprättas för att minimera risken för skadliga utsläpp i samband med 
byggnationen.  
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Fiskerättsägarförteckning  
Vid en eventuell ansökan av tillstånd för i förstudien beskriven vattenverksamhet bör en 
fiskerättsägarförteckning upprättas.  

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. 
Detaljer kring ett framtida slutgiltigt förslag bör diskuteras fram tillsammans med 
verksamhetsutövarna i Hantverksbyn. 

Behov av komplettering  
Komplettering inför planerad byggnation och eventuell ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. 
 
Vattenståndsvariationer 
Utredning av kulturhistoriska lämningar 
Rådighet 
Fiskerättsägarförteckning 
Geoteknisk undersökning 
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