Provsä nkning av Kolbä ckå så n

Bakgrund

År 2009 sökte och erhöll Länsstyrelsen i Västmanlands län medel för att åstadkomma en
studie av fria vandringsvägar för fisk i de fyra nedersta vandringshindren i Kolbäcksån. Förstudien genomfördes och presenterades 2010. Ett av alternativen förordade en partiell avsänkning av dammen vid Intra. Som ett led i detta har Hallstahammars kommun genomfört
en provsänkning av dammen vid Intra för att åskådligöra effekterna på, framförallt landskapsbilden, inom Mölntorps tätort.

Metodik
Videodokumentation har utförts genom s k låghöjdsfilmning från minihelikopter (så
kallad UAS). Underentreprenör har varit företaget MODEX som innehar alla erforderliga tillstånd som krävs för nämnda videodokumentation.
Dokumentationen har utförts genom en serie flygningar som synkronisertas med de
avsänkningar som gjorts. Avsänkning har gjorts i steg om ca 0,5 m ned till en nivå av
ca 1.5 under ”normalnivå”. Flygning har skett i trädtoppshöjd (ca 20-25 m över marken).

Resultat
Provtappningen och flygningen företogs 2013-11-23 och vädret var i huvudsak klart
med svag vind med temperatur strax över 0 grader C. Flygningen genomfördes mellan ca kl 9.00–12.00. Flödet genom Mölntorpsgrenen var vid tappningstillfället ≤ 100
l/s.
Information om avtappningen sändes ut till de närboende 2013-11-15 genom direktutdelning i brevlådor. Brev delades ut till sammanlagt ca 70 hushåll. Informationsbrev till berörda redovisas i bilaga 1. Under remisstiden utsändes ett kompletterandeinformationsbrev till berörda i slutet av december 2013, se bilaga 2.
Efter provsänkningen har de boende i Mölntorp beretts tillfälle att inkomma med
synpunkter på tappning t o m 2014-01-15.
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Inkomna synpunkter
Synpunkter har inkommit brevledes och per e-post till såväl länsstyrelse som kommun. Brevväxling och svar på brev har i görligaste mån genomförts under nämnda
period. Synpunkter har erhållits från totalt åtta markägare. Synpunkterna har summariskt sammanställts och redovisas i bilaga 3 Sammanfattningsvis kan synpunkter
sammanföras i följande kategorier:

Tekniska synpunkter
Befarade skredrisker vid sänkt grundvattenyta
Negativ påverkan vid höga flöden

Estetik och kulturmiljö
Stor påverkan på viktiga kulturvärden
Negativ påverkan på landskapsbild

Försämrat nyttjande av vattenområde
Påverkan på badplats

Miljömässiga aspekter
Risk för negativ påverkan på grund av förorenade sediment
Ökad risk för myggor

Legala och handläggningsmässiga aspekter
Strid mot gällande planer
Bristande information
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Förslag till utformning av alternativa fiskvägar
Mot bakgrund av den företagna provtappningen och de synpunkter som inkommit
har två alternativa utformningar på fiskvägar utformats som redovisas nedan.

Alternativ 1

6,4

8,6
8,4
8,8
9,0

Figur 1 Partiell avsänkning av huvudfåra samt omlöp/inlöp (redovisas i större format
i bilaga 4).
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Alternativ 2

6,4

9,0

Figur 2 Omlöp i– norra grenen (redovisas i större format i bilaga 5).
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Av ovanstående illustrationer framgår följande:
Alternativ 1 ger störst andel tillkommande strömmande områden men ger samtidigt
störst fysisk påverkan närmast anslutande fastigheter.
Tillkommande strömområden inklusive omlöp nedströms dämmet beräknas uppgå
till ca 3500 m2. Fallhöjden på sträckan från bron och nedströms till den ”öppna spegeldammen beräknas vara ca 60 -70 cm. Fallhöjden tas upp genom anläggande av
mindre tröskklar med en fallhöjd på maximalt ca 20 cm. Dammar byggs av sten- och
blockmaterial för att ge åfåran ett så naturligt utseende som möjligt. Alternativ 1 ger
en större påverkan på huvudfåran. Åtgärden torde kunna genomföras utan att Intras
tillförsel av processvatten äventyras. Alternativ 1 ger en strömfåra med en längd av
totalt 280 m och en lutning på ca 1 %.
Alternativ 2 beräknas tillföra området ca 1800 m2 strömområden och bygger på att
den norra åfåran avskiljs från huvudfåran genom en avskiljande vall alternativt spont.
Det vänstra luckutskovet byggs om så att hela fallhöjden tas upp i på uppströmssidan
av nuvarande fördämning. Alternativ 2 kräver en ombyggd anordning för säkerställande av processvatten till Intra. Alternativ 2 ger en längd på knappt 250 m och en
lutning på ca 1,15 %.

Förutsättningarna för såväl alternativ 1 som 2 är att tillräckligt vattenflöde säkerställs
i strömfåran. Överslagsmässigt torde åtminstone ca 500 l/s krävas som ett minimiflöde för att säkerställa ett tillräckligt vattendjup i strömfåran. I dagens läge är flödet
stundtals väsentligt under denna nivå. Åtgärden som sådan kräver således en omförhandling av vattenhushållningsbestämmelserna.

Postadress

Telefon

e-post

Organisationsnr

Bankgiro

Östra Tunhem
521 94 Falköping

0515-72 04 64

info@terralimno.se

556305-1886

337-3842

2014-09-05
Lars Pettersson

6

Kommentarer till inkomna synpunkter (gäller i huvudsak alternativ 1)
Kulturmiljö – Dammen är i allt väsentligt kvar i sin nuvarande utformning dock
med en något lägre nivå (ca 80-90 cm) på merparten av ytan
Landskapsbild - Merparten kommer att ha en sammanhängande vattenspegel, dock
på en något lägre nivå. Strandlinjen behålls i allt väsentligt förutom längs den norra
stranden av fastigheten Ribbholmen 5:4 där strandlinjen förskjuts i genomsnitt 5 m
längre norrut.
Skredrisk - Strandlinjer och nivåer behålls i allt väsentligt. Mot norr görs en avskiljande vall/spont. Geotekniska aspekter kommer att vägas in vid en eventuell framtida
avsänkning.
Legala aspekter- Åtgärden strider ej mot gällande detaljplan.
Hydrauliska aspekter – Åtgärder utformas så att höga flöden ej hindras. I princip
medför det inga förändringar gentemot dagens förhållanden.
Badplats och tillgänglighet – I princip medför det ingen förändring. Området uppströms bron påverkas ej.
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Kostnader

Kostnader har beräknats översiktligt utifrån en schablonkostnad/löpmeter fiskväg på
basis av erfarenheter från andra projekt.
Alternativ 1
Kostnaden har beräknats till ca 5,2 miljoner kr i vilken ingår kostnad för avskiljande
spontvägg på ca 60 m.
Alternativ 2
Kostnaden har översiktligt beräknats till ca 6,2 miljoner kr. Även i alternativ 2 ingår
en avskiljande spont med en längd av ca 60 m. Anledning till det något dyrare alternativet baseras på att avskiljande spont/alternativt/dammvall måste göras högre, en
nedsänkning av vänster utskov samt ny anordning för säkerställande av vattenförsörjning till Intra.

Falköping 2014-09-05
TerraLimno Gruppen
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Bilaga 1

Provtappning i Kolbäcksån/Mölntorp
Inbjudan till berörda
Välkomna att närvara vid provtappning i Kolbäcksån vid Mölntorp den 23 november kl
09:00. Syftet med provtappning är att ni som boende ska ges möjlighet att ge synpunkter på
den planerade utformningen av fiskvägen i Kolbäcksån. Nedan ges en kort bakgrund till
projektet:
År 2009 sökte och erhöll Länsstyrelsen i Västmanlands län medel för att anordna fria
vandringsvägar för fisk vid de fyra nedersta vandringshindren i Kolbäcksån. Att skapa fria
vandringsvägar utgör en del av riksdagens s.k. miljömål ”Levande sjöar och vattendrag”.
En utredning utfördes på uppdrag av Hallstahammars kommun under 2010. Ett av förslagen
innebar en delvis avsänkning av dammen vid Intra vilket skulle medföra att fri vandringsväg
skapades förbi Mölntorp. En mycket viktig miljövinst med en sådan lösning är att en
avsänkning, i vilken grad den än genomförs, skapar strömmade vatten i Mölntorp som därmed
blir värdefulla lekområden för fiskarterna asp och öring.
På grund av de farhågor som uppkom, bland annat hos boende i Mölntorp, avseende effekten
på strandmiljöerna har kommunen därför beslutat att genomföra en s.k. provtappning för att
simulera effekten på strandmiljöerna.
Provtappningen genomförs genom att succesivt sänka nivån vid Intradammen samt under
tiden för avsänkningen kontinuerligt videodokumentera avsänkningen. Videodokumentation
kommer att genomföras genom filmning med en mindre radiostyrd helikopter samt genom
sekventiell fotografering (en bild/minut) med en eller flera kameror vid strategiska platser.
Det ger möjlighet att dokumentera åns utseende vid olika ”tänkbara nivåer”
Provtappningen syftar även till att utifrån inkomna synpunkter och resultat av videodokumentation avgöra om och i vilken grad en permanent avsänkning är möjlig och i så fall, vilken
utformning som åfåran slutligt skall ges.
Ytterst är provtappningen givetvis ett sätt skapa en bild av hur en avsänkt åfåra kan te
sig samt ge möjlighet för er som närboende att ge era synpunkter avseende effekterna av
en eventuell avsänkning.
Som nämnts inledningsvis kommer provtappningen att äga rum, den 23 november 2013
med start klockan 09:00. Vid otjänlig väderlek (framförallt hård vind) reserveras 24
november som reservdag.
Vid provtappningen har ni möjlighet att ställa frågor till ansvariga för projektet
(länsstyrelsen och kommunen) och det ges även möjlighet att i efterhand ge synpunkter
på provtappningen
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Synpunkter på provtappningen lämnas till TerraLimno Gruppen AB/ Lars Pettersson skriftligen i brev eller mail inom en månad efter det att provtappningen ägt rum.
Lars Pettersson
TerraLimno Gruppen AB
Östra Tunhem,
521 94 Falköping
Telefon, 0515-72 04 64
E-post, lars.pettersson@terralimno.se
Ytterligare information om provtappningen och projektet kan erhållas från Hallstahammars
kommun genom:
Thomas Norrman
Telefon, 0220-241 68
E-post, thomas.norrman@hallstahammar.se
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Bilaga 2

Om aspen och provsänkning av Kolbäcksåns vattennivå
För en tid sen fick du information om en provsänkning av vattennivån (en så kallad provtappning)
i Kolbäcksån som genomfördes i slutet av november. Sänkningen är en del i en förstudie där vi ser
om det är möjligt att förbättra lekmöjligheterna för fisken asp. Ingenting är beslutat och projektet är i ett mycket tidigt stadium. Tyvärr var informationen som gick ut otydlig vilket har gjort att
många hört av sig med frågor. Jag beklagar den bristfälliga informationen och vill med det här
brevet berätta om bakgrund till projektet och vad som händer framöver. Och naturligtvis ska ingen
sänka vattennivån utan att ha diskuterat noga med er som bor i närheten först!
Fisken i Kolbäcksån

Aspens situation och dammarna

Förr i tiden var Kolbäcksån fylld av många sorters fisk och

Aspen är en karpfisk som kan bli över en meter lång och

det finns dokumenterat hur man för så sent som för hundra

väga över tolv kilo. Tyvärr är den nära utrotningshotad i

år sedan håvade lax i Sörkvarnsforsen i Hallstahammar.

Sverige mycket på grund av dammbyggen då den leker

Men under 1900-talet förstördes livet för fisken dels genom

i forsar. Den lever i Mälaren och leker i Kolbäcksån men

kraftiga föroreningar från industrierna och dels genom att

eftersom den inte kan ta sig förbi dammarna så har den det

många dammar byggdes så att fisken inte kunde vandra

svårt – det är helt enkelt fullt i de få forsar som finns. Därför

upp och hitta platser att leka på. Det gjorde att större delen

finns ett projekt för att se om det är möjligt att öppna upp

av all fisk försvann.

dammarna så att aspen kan ta sig till Sörkvarnsforsen och
samtidigt få nya forsar att leka i på vägen. Det går att öppna

Under de senaste årtiondena har vi fått ner föroreningarna

upp via Westerqvarn men då skapar man inga nya forsar på

i vattnet väldigt mycket men dammarna gör att många

vägen och därför vore det bra om det är möjligt att gå via

fisksorter ändå inte kan komma tillbaks. Sedan 2006 driver

Mölntorpskröken.

Länsstyrelsen med stöd från Naturvårdsverket (numera
Havs- och Vattenmyndigheten) projekt för att återskapa

Redan 2010 beslutades om att en provsänkning skulle

miljöer i olika vattendrag. Sedan 2009 har man finansierat

göras av kröken via Mölntorp. Syftet med provtappningen

utredningar gällande Kolbäcksån. Åns status är inget vidare

som genomfördes i slutet av november i år var att se vad

idag (på grund av dammarna) men mål är satta att nå god

som var möjligt att göra men också att ta in synpunkter från

status till 2021.

dig som bor i närheten. Här var vi otydliga i förra brevet. Vi
vill ha dina åsikter!
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Förslaget och dina synpunkter

genom att vi bygger i olika nivåer. Området nedströms om

Projektet drivs av kommunen med pengar från Havs- och

bron kommer dock att påverkas och då framförallt för de

Vattenmyndigheten via Länsstyrelsen. När vi fått in alla syn-

som har båt där idag.

punkter från er och gjort alla beräkningar själva så kommer
vi att göra ett förslag. Förslaget görs av en konsult som

Förslaget som presenteras kommer att beskriva hur det

heter Lars Pettersson och som i sitt arbete gör just planer

skulle kunna se ut i framtiden. Men valet står inte mellan

för hur man kan förbättra för fisken. Han har exempelvis

människa och fisk utan det blir en avvägning. Man kan ock-

arbetat med fisktrapporna runt Örebro slott. Det är till Lars

så tänka sig att projektet kompenserar genom att exempel-

ni ska skicka era synpunkter (kontaktuppgifter i slutet av

vis bygga en bättre badbrygga uppströms. Men vi behöver

brevet) helst innan den 13:e januari. När Lars gjort sitt för-

veta vad du tycker så hör gärna av dig!

slag så kommer det naturligtvis att diskuteras i en mängd
sammanhang och då bland annat med er. Förhoppningsvis
Hälsningar,

sker det här under våren.

Thomas Norrman,
Jag vet att man inte kan lyckas med sådana här projekt
utan att ha de som bor i närheten med sig. Därför kommer

Miljöinspektör i Hallstahammars kommun

alla få chansen att lämna synpunkter på förslaget även när

thomas.norrman@hallstahammar.se, 0220-241 68

det är klart. Vi vill alltså ge dig möjligheten att båda lämna
åsikter nu som grund för förslaget och sen när förslaget är
klart. Skulle det sen bli så att förslaget godkänns så kommer det ändå på grund av lagar och regler ta flera år innan
arbetet sätts igång. Jag lovar att återkomma med mer
information innan det.

Om vattennivån sänks – hur blir det då?
Det är lätt att tänka att Kolbäcksån kommer bli ett uttorkat
dike om vi sänker nivån men så ska det naturligtvis inte
bli. Tanken är att sänka nivån för att skapa fler forsar men
mellan forsarna skapa pooler med vattenspegel. Området
uppströms om bron kommer inte att behöva påverkas och

Lämna dina synpunkter senast den
13:e januari till Lars Pettersson på
lars.pettersson@terralimno.se eller
telefonnummer 0515-72 04 64.

rent av kan badplatsen längre uppströms bli förbättrad
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