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Lerkesdammen 

Bakgrund  
 
Föreliggande förslag på utformning av faunapassage vid Lerkesdsammen har utförts av Terra-Limno 
Gruppen AB på uppdrag av Bergslagens miljö- och byggförvaltning.  I uppdraget har även ingått att 
belysa såväl fiskeribiologiska som tekniska och kulturmiljömässiga aspekter på projektet ifråga. 
 

Allmänt om Lerkesån och projektet 
 
Lerkesån har sina källområden i trakten av Rammsjön i Kilsbergen och mynnar i Norasjön inom Nora 
tätort. Avrinningsområdet uppgår till ca 20 km2. Baserat på avrinningsområdets storlek och belägenhet 
kan man anta att medelvattenföringen är i storleksordningen 250 l/s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 Orienteringskarta - Lerkesån 
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Ån klassas som ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag, främst på grund av riklig förekomst av 
flodpärlmussla. Övre delen, som benämnes Kvarnbäcken, klassas som Natura 2000-område och utgör 
tillika naturreservat. Flera vandringshinder i vattendraget har åtgärdats, men ytterligare ett svårt vand-
ringshinder finns vid Digerberget vid reservatets norra gräns. 
 

Eftersom flodpärlmusslan är beroende av öring för sin 
fortlevnad är det angeläget att i så stor utsträckning som 
möjligt skapa fria vandringsvägar för öringen. På sikt är 
målet att åtgärda vandringshindren ända från Norasjön 
till de övre delarna av systemet. Att bygga en vandrings-
väg vid Lerkesdammen utgör ett viktigt led i denna pro-
cess. 
 
Det är inte helt klarlagt när dammen kom till, men på 
lagaskifteskartan från senare hälften av 1800-talet kan 
man se att ån är markerad som åfåra. Dammen måste 
alltså ha byggts efter denna tidpunkt (se bild 2). 
 
Förutom att skapa fria vandringsvägar för fisken i ån är 
det angeläget att ”lyfta fram” själva vattendraget i områ-
det för att därigenom berika landskapsbilden. I dagsläget 
omgärdas dammen av ganska branta slänter samt ett 
stängsel som löper längs i stort sett hela dammen. Strän-
derna, framförallt den som vetter mot skolan, är kraftigt 
igenväxta med större lövträd som totalt skymmer sikten 
mot vattenspegeln.  
 
Samtidigt som man åtgärdar vandringshindret är det 
lämpligt att avlägsna stängslet så att närområdet blir 
mera lättillgängligt. 

 

 
Figur 2. Utdrag från lagaskifteskartan visande åns tidigare sträckning med den nuvarande 
dammens utseende markerad som tunn blå linje i bakgrunden.  
 

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 full-
komliga 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 naturlika fiskvägar ska 
prioriteras då dessa i allmänhet kan passeras av de flesta vattenlevande djur. 
 
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. Det är 
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fiskvägskonstruktörens uppgift att väga samtliga dessa aspekter mot varandra. Nedan diskuteras kort-
fattat 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 naturligtvis 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 nyutkommen 
skrift från Naturvårdsverketa berörs bl a olika kriterier för utformning av fiskvägar. Här finns dock 
inga specifika uppgifter om absoluta krav på vattendjup. 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 beroende 
av hydrologin i det vattendrag som fiskvägen ansluter till och vilket flöde som finns tillgängligt. Flö-
det 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 såle-
des vara tillräckligt stort i förhållande till det totala flödet. I större vattendrag anges en nedre gräns på 
ca 1-5 % av det totala flödeta.  
 
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.  
 
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 före-
kommande storlek på slitsöppningen, bör slitsrännan ha ett minsta vattendjup av ca 60 cm. Vatten-
flödet i rännan är beroende av reglering av flödet samt nivån på den uppströms liggande vattenytan.  
 
Vattenhastigheten är en annan viktig faktor i alla fiskvägar. I grunden styrs hastigheten av flöde, lut-
ning 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 rikt-
värde 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 samman-
hängande sträckor ej överstiga 0,2 m/s. 
 
 
Flöden och vattendjup i fiskvägens närhet 
 
Sett ur optimal biologisk synvinkel bör en fiskväg underlätta vattenlevande djurs migrationsbehov på 
ett sådant sätt att djurens möjlighet att fullborda sina livscykler ej inskränks. I många fall innebär detta 
                                                 
a  Degerman, Erik (red). Ekologisk restaurering av vattendrag. Naturvårdsverket och Fiskeriverket, Stock-
holm/Göteborg 2008. 
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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 rådan-
de 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 ganska 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 uppströms- 
och nedströmssidan. Stora variationer i vattenstånd medför att fiskvägen behöver anpassas till dessa 
förhållanden. Ett högt vattenstånd på uppströmssidan innebär att större fallhöjd behöver tas upp i fisk-
vägen för att inte riskera en alltför hög vattenhastighet. Vattennivån på uppströmssidan styrs i viss 
mån av det tillrinnande flödet men är även beroende av den regleringsamplitud som ryms inom gäl-
lande domar eller inom den naturliga vattenståndsfluktuationen. Liknande förhållande gäller givetvis 
för den nedströms liggande vattenytan, men det är inte alltid givet att vattenståndsamplituden samvari-
erar 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 (dvs fiskvägens 
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 naturliga 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 placer-
ing 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. 
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Fiskväg vid Lerkesdammen 
 

Förslag på utformning 
 
Vid anläggande av fiskvägar eftersträvar man numera att utforma fiskvägen så den även kan forceras 
av simsvaga arter som t ex ål och karpfiskar. De två förslag till faunapassager som här utkristalliserats 
torde båda uppfylla dessa krav. Då båda förslagen innebär en partiell utrivning av dammen kan de 
mera jämställas med en restaurering av åfåran än med en fiskväg i egentlig mening. Fiskvägens nedre, 
norra del, utformas i båda fallen på ett likartat sätt oberoende av den övre södra delens utformning. 
Förslag 2 är i detta hänseende det mest ambitiösa eftersom det i än högre grad innefattar en regelrätt 
restaurering.  
 
För att närmare utreda möjligheten att anlägga en fiskväg har undertecknad genom inmätning tagit 
fram en digital grundkarta över området som berörs av åtgärderna. Kartan visar även höjdförhållanden 
i dagsläget.  
 
 
 
Alternativ 1 – Partiell utrivning av dammfundament i kombination med anläggning av ett antal 
mindre pooler 
 
Åtgärderna består av följande delar Sifferhänvisningar redovisar till motsvarande kartbilaga 1.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figur 3. Förslag till faunapassage – altenativ 1.

Teckenförklaring 
 
1. Upphöjning av åbotten på 

sträckan från nuvarande 
dammtröskel ner till vägtrum-
man under Gång- och cykelvä-
gen 

2. Utrivning av dammfundament 
ner till tröskelhöjden +84.3 
vilket betyder en avsänkning 
med ungefär 1.3 m.  

3. Modifiering av ny åfåra inklu-
sive anläggning av en eller fle-
ra spegeldammar.  

4. Anläggning av några mindre 
pooler för att överbrygga höj-
den mellan dammbotten och 
vägtrumman söder om dam-
men. 

5. Utrivning av den bäverdamm 
som bildats omedelbart upp-
ströms den övre vägtrumman 
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Teckenförklaring 
 
1. Upphöjning av åbottnen på 

sträckan från nuvarande 
dammtröskel ner till väg-
trumman under Gång- och 
cykelvägen 

2. Utrivning av dammfunda-
ment ner till tröskelhöjden 
+84.3 vilket betyder en av-
sänkning med ungefär 1.3 
m..  

3. Modifiering av ny åfåra 
inklusive anläggning av en 
eller flera spegeldammar.  

4. Utrivning av nuvarande 
bäverdamm 

5. Anläggning av ny väg-
trumma alternativt valvbå-
ge eller träbro uppströms 
nuvarande damm.  

 
Alternativ 2 – Partiell utrivning av dammfundament i kombination med anläggning av ny väg-
trumma eller valvbåge uppströms nuvarande damm.  
 
Åtgärderna består av följande delar Sifferhänvisningar redovisar till motsvarande kartbilaga 2. . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Förslag till faunapassage – alternativ 2.
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Aspekter på framtagna förslag 
 
Vid en byggnation av fiskväg vid Lerkesdammen finns det flera faktorer att ta hänsyn till som styr 
valet av utformning m m. Följande aspekter har beaktats och översiktligt kommenterats i nedanstående 
beskrivning:  
 

 Funktionella biologiska aspekter 
 Miljömässiga aspekter 
 Aspekter på landskapsbild 
 Byggnadstekniska aspekter 
 Kulturmiljöaspekter 
 Kostnadsaspekter 
 Aspekter på vägundergångar 

 
 
Funktionella biologiska aspekter 
En utrivning med åtföljande restaurering av åfåran ligger helt i linje med de mål som man eftersträvar 
vid utformning av fiskvägar d v s att de i första hand ska utformas så naturlika som möjligt. Förutom 
att fungera som passage skapas en ny strömbiotop som kan nyttjas av strömanknuten fauna, t ex 
strömlevande insekter eller fåglar som forsärla och strömstare. Alternativ 1 och 2 kan därför sägas 
vara likvärdiga vad gäller funktion. Alternativ 2 går något längre i ambitionsnivån då ytterligare 
strömmiljöer här tillkommer på vägtrummans uppströmssida. Då det ej legat inom projektets ram att 
göra inmätning av åbottnen uppströms vägtrumman är det svårt att bedöma den extra areal strömmil-
jöer som åstadkoms i alternativ 2. Alternativ 1 innebär att ca 1200 m2 nya strömbiotoper skapas medan 
alternativ 2 gissningsvis tillför ytterligare ca 600-800 m2 strömbiotoper.  
 
Miljömässiga aspekter 
De permanenta effekterna av de planerade åtgärderna förväntas enbart vara positiva. Före och under 
byggskedet finns dock vissa mindre positiva aspekter som måste vägas in i den totala miljöbedöm-
ningen. Några sådana aspekter eller frågeställningar är  
 

 Finns det risk för förorenade sediment i dammen? 
 Finns det risk för grumling under byggnadstiden? 
 Hur löses transport och eventuellt kvittblivning av massor? 
 Allmänna transporter till och från arbetsplatsen under byggtiden. 

 
 
Aspekter på landskapsbild 
De landskapsbildsmässiga värdena och tillgängligheten för de boende liksom nyttan för andra verk-
samheter som skola och daghem ser vi som de viktigaste motiven till projektet förutom de rent biolo-
giska värdena som förbättras. Vattenytan är idag inhägnad och framstår mera som ett skötselproblem 
än som en tillgång i landskapet. En restaurering, oberoende av vilket alternativ som kommer ifråga, 
förhöjer områdets värde som strövområde i allmänhet, men också värdet som exempelvis studieområ-
de för den närbelägna skolan.  
 
Byggnadstekniska aspekter 
Flera frågeställningar framskymtar som i viss mån har koppling till de rent miljömässiga aspekterna.  
En väsentlig fråga är t ex om de massor som finns på plats räcker för att utforma mera acceptabla slän-
ter ner till vattendraget. Detta gäller kanske framförallt den västra stranden mot skolan.  
 
Alternativ 2 innebär en lösning där man vinner mera strömsträcka i vattendraget, men samtidigt med-
för det sannolikt mera schaktningsarbeten i den övre delen. Frågan är om massorna i den nuvarande 
dammbotten är av sådant slag att de kan användas för modellering av en ny åfåra eller om nytt materi-
al i viss utsträckning måste tillföras? 
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Kulturmiljöaspekter 
I den norra delen av området, i nära anslutning till nuvarande utskov, finns en hyttlämning som har 
status av fornminne (beteckning Nora 56:1). Utrivningen av dammen kommer förmodligen inte direkt 
att beröra fornminnet varför påverkan på kulturmiljön överlag blir mycket liten. En närmare utredning 
avseende eventuell påverkan måste naturligtvis göras i samband med tillståndsprövning av ärendet. I 
samband med planeringen torde det även vara värdefullt att beskriva historiken kring området, t ex 
hyttruinens historia. Denna typ av kulturmiljöfakta kan sedan lyftas fram om man vill sammanställa 
informationsmaterial om området.  
 
 

 
Figur 5 Lerkesån omedelbart nedströms nuvarande dammfäste. 
 
 
Kostnadsaspekter 
Kostnaderna för respektive alternativ har beräknats schablonmässigt, baserat på kostnader från andra 
likartade projekt. Alternativ 1 bedöms kosta ca 1,1 miljoner kronor medan alternativ 2 uppskattas till 
ca 1,2 miljoner. I bedömningen ingår inte de extra kostnader som kan hänföras till själva parkmiljön 
som gångstigar, sittplatser, planteringar etc. Kostnadsbedömningen redovisas i bilaga 3.  
 
Aspekter på vägundergångar 
 
I uppdraget ingick även att studera möjligheten att utforma vägundergångarna vid G/C-vägen och hu-
vudvägen så att åfåran får ett mera ”naturligt” utseende. Vid inmätningen framkom det att fallhöjden 
här mycket ringa och därmed ges små möjligheter att med rimliga medel försöka åstadkomma en mer 
tilltalande åfåra. Åfåran mellan dammutskov och G/C vägen får dock mer strömmande flöde vilket ger 
vattendraget ett mera naturlikt utseende.   
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Sammanfattande jämförelse av alternativ 1 och 2  
 
Aspekter Alternativ 1 Alternativ 2 
Funktionella biologiska aspekter + + + 
Miljömässiga aspekter  + / – + / – 
Aspekter på landskapsbild + + + + 
Byggnadstekniska aspekter + / – – 
Kulturmiljöaspekter + / – + / – 
Kostnadsaspekter +/- +/– 
 

Sammanfattande bedömning 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att båda alternativen uppfyller de krav som kan ställas för att uppnå 
projektets biologiska mål. Alternativ 2 går dock något längre i ambitionsnivån att återskapa vattendra-
gets ursprungliga strömmiljö genom att den uppströms liggande vägtrumman byts ut. Alternativ 2 
kräver mera anläggningsarbeten medför därmed en viss kostnadsfördyring gentemot alternativ 1. 
 
En stor vinst med hela projektet är att lyfta fram vattenområdet som sådant och göra det mera tillgäng-
ligt för närboende och andra som använder området som strövområde. En utrivning skapar dessutom, 
oberoende av vilket alternativ som väljs, en betydligt mera tilltalande landskapsbild. Den närbelägna 
skolan och daghemsverksamheten får på så vis också en mera levande vattenmiljö inom räckhåll för 
undervisning och rekreation.  
  
 
 
Falköping 2009-10-19 
Terra-Limno Gruppen AB 
 
 
Lars Pettersson 
 
 
Bilagor 
 
 Bilaga 1 – Planritning alternativ 1 
 Bilaga 2 – Planritning alternativ 2 
 Bilaga 3 – Kostnadsbedömning 
 



















Lerkesdammen 
Kostnadsbedömning 

Alternativ 1
Lerkesån alternativ 1 - Partiell utrivning/pooler
Partiell utrivning/pooler

Överslagsberäkning
 - kostnader för geotekniska undersökningar ingår ej 
 - kostnader för tillståndsansökan ingår ej.
 - arkeologisk utredning ingår ej

Arbetsmoment Aktivitet mängd enhet material á-pris arb á-pris maskin á-pris Summa

1 Stryk* nedströms  damm m3 250 1000 250 000

2 Nedbilning dämme 40 900 36 000
Bortransport och deponering 20 000
anpassning betongkonstruktioner 50 000

3 dammar o erisionskydd m3 200 1000 120 900 308 000
0

4 Pooler 1 st 75 1000 40 900 111 000

5 Bäverdämme m3 10 000
6 Släntning stränder m2 900 75 80 900 139 500

924 500
Detaljprojektering 10 % 92 450

Byggledning 5 % 46 225

Oförutsett 10 % 92 450

Total byggkostnad 1 155 625

Med stryk avses en sluttande upphöjning av befintlig åfåra



Lerkesdammen
Kostnadsbedömning

Alternativ 2
Lerkesån alternativ 2 - Partiell utrivning/vägtrumma

Överslagsberäkning
 - kostnader för geotekniska undersökningar ingår ej 
 - kostnader för tillståndsansökan ingår ej.
 - arkeologisk utredning ingår ej

Arbetsmoment nr Aktivitet mängd enhet material á-pris arb á-pris maskin á-pris Summa

1 Stryk* nedströms  damm m3 250 1000 250 000

2 Nedbilning dämme 40 900 36 000
Bortransport och deponering 20 000
Anpassning betongkonstruktioner 50 000

3 dammar o erosionskydd m3 200 1000 120 900 308 000

4 Ny trumma och dito schakt 1 st 150 000
Alternativt ny  träbro inkl schakt

5 Bäverdämme 10 000
6 Släntning stränder m3 900 75 80 900 139 500

963 500
Detaljprojektering 10 % 96 350

Byggledning 5 % 48 175

Oförutsett 10 % 96 350

Total byggkostnad 1 204 375

*Med stryk avses en sluttande upphöjning av befintlig åfåra




