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Inledning 
Denna rapport redovisar förslag på tre olika lösningar på fiskvägar förbi dammen i Höneström i 

Alsterån, Uppvidinge kommun. Dammen utgör ett definitivt vandringshinder för all akvatisk 

fauna i Alsterån. 

Restaurering i vattendrag innebär oftast att återskapa viktiga strukturer och funktioner i 

livsmiljöer för vattendragens växter och djur. Exempel på sådana åtgärder är att återskapa 

lekbottnar och uppväxtområden för fisk, göra artificiella vandringshinder passerbara genom 

t.ex. fiskvägar, återskapa våtmarker och kantzoner. 

Bakgrund  
Emåförbundet fick uppdraget av Alsteråns Vattenråd att projektera och lämna förslag på en 

fiskvägslösning förbi dammen vid Höneström i Alsterån, Uppvidinge kommun. Ingen 

vattenverksamhet pågår längre vid dammen, som ägs av Sveaskog, men platsen har gamla 

anor och här finns bland annat en fornlämning i form av en smedja. Nuvarande funktion är 

spegeldamm och populär fiskeplats i Alsteråns strömfiske. 

Emåförbundets rapport är tänkt att ligga till grund för samråd, beslut, tillstånd och finansiering 

av lämplig åtgärd. 

Alsteråns övre delar är försurade och kalkas regelbundet, restaureringsåtgärder kan därför 

finansieras med biologiskt återställningsbidrag inom ramen för kalkningsverksamheten. 

Huvudman för kalkningsverksamheten är Uppvidinge kommun men vattenrådet kan samordna 

och administrera projektet.  

Syfte och målsättning 
Denna rapport syftar till att detaljerat redovisa förslag på fiskvägsalternativ förbi 

vandringshindret vid Höneström. Den operativa målsättningen är att rapporten skall fungera 

som underlag för Alsteråns Vattenråd och utvald entreprenör vid planering, genomförande och 

finansiering av åtgärden.  

Material och metodik 

Fältarbete 

Projekteringen genomfördes i slutet av mars 2014. Vid tiden för projekteringen bedömdes 

flödet som normalt för årstiden med relativt klart vatten vilket gav goda förutsättningar att 

bedöma bottenförhållanden m.m. Dammen med dess omgivning dokumenterades med foto 

och anteckningar. Aktuellt område och åtgärdsförslag mättes in i ett lokalt höjdsystem och en 

bottenkartering av dammen utfördes med hjälp av gummibåt. 

Redovisning 

Åtgärdsförslagen 1-3 beskrivs ingående med skisser och bilder. Underlaget bedöms fungera 

som arbetsbeskrivning till entreprenör inför förenklad upphandling. Det rekommenderas att 

en eventuell upphandling inkluderar deltagande av sakkunnig under arbetets gång. Dessutom 

förordas att entreprenad upphandlas på löpande pris, vilket nästan alltid blir billigare vid 
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denna typ av arbeten än en upphandling med fast pris på hela uppdraget. Arbetet kräver ofta 

flexibla detaljlösningar under byggnationens gång vilka är mycket svåra att specificera i ett 

upphandlingsunderlag. 

Prioritet och ambitionsnivå  

För åtgärdsförslagen ges en övergripande beskrivning med bl.a. fysiska förutsättningar, 

markanvändning i närområdet, naturvärden och eventuell påverkan. När vi föreslår en åtgärd 

tar vi alltid hänsyn till dessa faktorer för att åtgärdsförslaget ska betraktas som realistiskt 

genomförbart och kostnadseffektivt. Vi har valt att ge tre förslag på fiskväg med hög (1) till låg 

(3) ambitionsnivå utifrån ett biologiskt och långsiktigt hållbart perspektiv. Valet av 

ambitionsnivå överlåter vi till den som beslutar om åtgärden. 

Kostnadsuppskattning 

För samtliga åtgärdsförslag ges en kostnadsuppskattning baserad på egen erfarenhet av ett 

flertal tidigare utförda objekt, med stöd av schablonkostnader. Se tabell 1. Prisspecifikationen 

inkluderar sakkunnig expertis, maskin och maskinförare inklusive lastmaskin om så krävs samt 

material. Den slutliga kostnaden påverkas av ett flertal faktorer som t.ex. lokala entreprenörer 

och priser, närhet till täkter, huvudmans avtal samt eventuella andra aktörer som 

fiskevårdsområden eller markägare och deras möjligheter att hjälpa till m.m. 

I kostnadsuppskattningen är administrativa kostnader som t.ex. markägarmöten, brevutskick 

och telefonsamtal, beräknade som en procentuell andel av åtgärdens totala budget. Denna 

kostnad är dock svår att uppskatta och varierar ofta mycket.  

Tabell 1. Schablonkostnader (exklusive moms) för allmänna moment och material vid restaurering.  

Åtgärd/material Parameter Kostnad (kr) Anmärkning 

Stenmaterial (sorterat och 

osorterat) inkl. transport 

Per m
3 

280  Kostnaden för osorterat material är 

ofta lägre; lokala variationer 

förekommer och fraktkostnad 

varierar beroende på avstånd 

Grävmaskin, lastare etc. Per timma 750 Maskin inkl. förare 

Sakkunnig Per timma 650 Varierar ofta mellan 500-700 

Administration Per timma 650 Schablon på 5-20 % av övriga 

kostnader beroende på 

förutsättningar.  

 

Kostnader för kompletterande antikvariska bedömningar av åtgärdsförslag eller antikvarisk 

medverkan vid genomförande har inte tagits upp i föreliggande rapport.  

Kostnaden för sakkunnig kan ibland betraktas som onödig men erfarenheter från tidigare 

projekt visar att detta är en nödvändighet för att uppnå ett bra resultat utan eventuella 

onödiga och fördyrande efterjusteringar. 

Övrigt  

Andra uppgifter av betydelse för utförandet exempelvis uppläggningsplatser för material, 

lämpliga körvägar till åtgärdslokalen, åtkomst och arbetsgång har noterats.  
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Områdesbeskrivning 
 

 
Figur 1. Översiktskarta på aktuell del av Alsterån där Höneströms dammen är markerad (Källa: www.gis.lst.se). 

Alsterån är ett av Smålandskustens mest värdefulla vattendrag. Den rinner från källområden i 

Uppvidinge kommun i Kronobergs län via Store Hindsjön i Nybro kommun, Kalmar län, till sjön 

Allgunnen och därefter i vida bågar genom Högsby kommun. Från gränsen till Mönsterås 

kommun rinner ån åt sydost för att mynna i havet strax norr om Pataholm. I Kronobergs län 

ansluter flera biflöden, bl.a. Badebodaån, Lillån och Forsaån. Tätorter i Uppvidinge kommun är 

Åseda, Älghult och Alstermo, mindre orter Sävsjöström och Fröseke. Inom avrinningsområdet i 

Nybro kommun är Alsterbro enda tätort och i Högsby kommun den mindre orten Grönskåra. I 

Mönsterås kommun omfattas Blomstermåla och Ålem.  

Ån är bitvis blockrik med bifurkationer och forssträckor. Sträckan från Allgunnen till 

Sandbäckshult kantas av stora våtmarker av varierande slag. Dessa omges av löv- och artrika 

sumpskogar. Allgunnen är avrinningsområdets största sjö. Det är en mångformig och oligotrof 

sjö. Största djupet är 14 meter. Terrängen är mycket flack, delvis blockig. Sjön är i stort sett 

oreglerad, dock finns en damm ungefär 1,5 kilometer nedströms Allgunnens utlopp. 

Allgunnens hydrologi är mycket ovanlig och har på grund av den flacka topografin tre utlopp. 

Dessa är Skureboån, Loppån och Alsterån. Alsteråns avrinningsområde domineras av 

Höneströms damm 
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skogsmark, med en mindre andel jordbruksmark och relativt stor sjöareal. I Kronobergs län 

domineras området av skogs- och myrmark med små inslag av odlad mark. Merparten av 

Alsteråns huvudfåra är exploaterad av vattenkraftsintressen och i systemet finns 12 

vattenkraftverk. 

Hela området runt Höneströms damm är utpekat som riksintresse för naturvården. 

Lokalen 

Höneströms damm är en avlång, ca en kilometer lång och relativt grund damm. Omgivningen 

består mestadels av skogsmark. Dammen ingår i fiskekortsområdet Strömfiske Alsterån där 

man framför allt erbjuds ett fiske efter utplanterad öring. I dammen finns ett antal 

handikappanpassade bryggor samt möjlighet att hyra båt.  

 

 
Figur 2. Höneström, en långsträckt dammvall med två utskov, en grusväg löper uppe på vallen. Foto: P. Johansson. 

Dammvallen vid Höneström sträcker sig i en rak linje tvärs över Alsterån från väster till öster, 

med en sammanlagd längd på ca 80 meter. Dammen är uppbyggd av en jordvall där en grusväg 

löper uppe på vallen. Vägbanans bredd är ca fyra meter. Se figur 2. 

I dammen finns, räknat från öster, ett utskov på tio meters bredd som regleras med tio 

spettluckor med sammanlagt ca 18 m2 öppningsyta. Någon aktiv reglering av luckorna sker inte 

och det är tveksamt om luckorna går att använda. Spettluckorna är i relativt dåligt skick med 

genomrostade balkar, se figur 3. Utskovets gjutna sidor med vägöverfart är däremot i gott 

skick. Vid inventeringstillfället läckte det genom en av spettluckorna, se figur 4. 
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Figur 3. De bärande järnbalkarna i utskovet är i dåligt skick och genomrostade på vissa ställen. Foto: P. Johansson. 

På den västra sidan i dammvallen finns ett breddutskov bestående av ett fast skibord i betong 

som avbördar merparten av åns flöde vid medelvattenföring. Fallhöjden var vid inmätningen 

0,8 m mellan vattenytan i dammen och vattenytan omedelbart nedanför. Hindret utgör ett 

definitivt vandringshinder, se figur 5. Nedströms dammen är vattnet strömmande med fina 

lek- och uppväxtmiljöer för öring.  

 

 
Figur 4. Det östra utskovet har tio spettluckor med ett kraftigt läckage i ett av dem. Foto: P. Johansson. 

 

Exempel på genomrostad I-balk. 
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Figur 5. Det västra breddutskovet där huvuddelen av vattnet rinner idag. Passagen bedöms som ett definitivt 
vandringshinder för fisk. Foto: P. Johansson. 

Kulturvärden 

Höneströmsdammen utgör en kulturhistoriskt intressant miljö med gamla anor. Höneström 

hade tidig industri. Tre järnbruk grundades inte långt från varandra i början av 1700-talet, 

Orrefors, Sävsjöström och Klavreström. Fallet i Alsterån och tillgången på skog gjorde att 

Orrefors flyttade en stångjärnshammare till Höneström. En spiksmedja byggdes upp, järnladan 

där man förvarade färdigvarorna, en ladugård plus bostäder till smedmästare och deras 

familjer. I mitten av 1800-talet blev järnhanteringen allt mer olönsam på grund av konkurrens 

från järnbruken i Bergslagen. I Höneström började man använda vattenkraften till ett sågverk 

men 1924 lades även sågen ned. Sågkontoret i Höneström blev jakt- och fiskestuga som 

användes vid representation. Tre byggnader finns kvar, alla från 1700-talet. Men också 

fundament och rester av annan bebyggelse. Järnladan har renoverats, och används vid fisket i 

Alsterån men hyrs också ut till olika evenemang. Sedan 2003 ägs Höneström av Uppvidinge 

kommun. Fiskevårdsområdet har hand om skötseln av området och sköter uthyrning. 

Ett större område nedströms dammfästet är utpekat som sk Hammarområde, och inrymmer 

två olika lämningstyper, en hammare/smedja och en såg. Dessa är utpekade som fornlämning 

respektive övrig kulturhistorisk lämning av Riksantikvarieämbetet (RAÄ Älghult 37:1 och RAÄ 

Älghult 37:2). Se figur 6.  

Samtliga åtgärdsförslag berör det utpekade Hammarområdet, även om den huvudsakliga delen 

av dem ligger utanför området. Åtgärdsförslagen bör därför bedömas av antikvarisk expertis. 
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Figur 6. Karta över det utpekade Hammarområdet och de två ingående lämningstyperna. (Källa: www.raa.se) 

Ägarförhållanden 

Höneströmsdammen med fallrätt ägs av Sveaskog som också är ägare till skogsmarken runt 

omkring. Den intilliggande bebyggelsen, fastigheten Höneskruv 3:4 ägs av Uppvidinge kommun. 

Dammägaren är informerad om att projektering för fri fiskvandring förbi dammen har initierats 

av Alsteråns vattenråd. Åtgärdsförslagen skall alltid presenteras, förankras och godkännas av 

markägarna innan man går vidare med tillståndsansökan osv. rent juridiskt är 

verksamhetsutövaren ansvarig för dammens tillsyn och skötsel. 

Vattendomar 

Anläggningen saknar juridisk lagligförklaring med vattendom. 

Vattenföring 
Normalflödet i Alsterån vid Forsaåns utlopp, ca fem kilometer uppströms Höneströms damm, 

uppgår enligt SMHI:s Hype-modellering till närmare ca 2,24 m3/s men med ett medellågflöde 

på 260 l/s och ett medelhögflöde på ca 7,25 m3/s. Ett beräknat 50 årsflöde är knappt 12 

m3/s ,se tabell 4 nedan. 

 
Tabell 2. Vattenföring i Alsteråns delavrinningsområde 1500, ”Ovan Forsaån”, enligt SMHI:s HYPE-modellering. 
Källa: www.smhi.se 2014. 

Flödesstatistik (1981-2010) 
Delavrinningsområde 1500, "Ovan Forsaån" 

Total stationskorrigerad 
vattenföring [m³/s] 

HQ50 7,35 

HQ10 5,94 

MHQ 4,51 

MQ 1,56 

MLQ 0,2 

 
 

 

http://www.smhi.se/
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Tabell 3. Vattenföring i Alsteråns delavrinningsområde 1517, ”Mynnar i Alsterån”, enligt SMHI:s HYPE-
modellering. Källa: www.smhi.se 2014. 

Flödesstatistik (1981-2010) 
Delavrinningsområde 1517, "Mynnar i Alsterån" 

Total stationskorrigerad 
vattenföring [m³/s] 

HQ50 4,41 

HQ10 3,58 

MHQ 2,74 

MQ 0,68 

MLQ 0,06 

 
Tabell 4. Vattenföring i Alsterån nedströms Forsaåns mynning. Beräknad utifrån data ur tabeller 2 och 3. 

Flödesstatistik (1981-2010) Ackumulerad för 
delavrinningsområden 1500 och 1517 

Total vattenföring [m³/s] 

HQ50 11,76 

HQ10 9,52 

MHQ 7,25 

MQ 2,24 

MLQ 0,26 

 
Flödet varierar under året och de lägsta flödena inträffar normalt under perioden juli–oktober 

medan högflödena normalt inträffar under december-april.  

Höjdsystem och lägesbeskrivning 

Emåförbundet genomförde en inmätning av höjdförhållandena med ett avvägningsinstrument 

(Laserline) och ett lokalt höjdsystem skapades med utgångspunkt från en vald fixpunkt 

benämnd +10,00m, se figur 7. Vid behov kan denna användas för relation till befintliga 

höjdsystem. 

Nivåer på dammfäste med omkringliggande ytor, vattenytor, dammbotten och längs 

åtgärdsförslagens sträckning mättes in. Dammens botten inom åtgärdsområdet karterades 

med avseende på djup och beskaffenhet med hjälp av mätstav och gummibåt. 

I föreliggande åtgärdsbeskrivningar anges samtliga horisontella lägen med hjälp av väderstreck.  

http://www.smhi.se/
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Figur 7. Bild visande plats för vald fixpunkt med benämning. Punkten kan användas för att relatera till annat 
höjdsystem vid behov. Foto: P. Johansson 

 

 

Figur 8. Diagram visande avstånd och höjder utmed dammvallen, med utgångspunkt från det östra utskovet med 
spettluckor. 

Lokal fix benämnd 10,00m 
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Resultat 
Rapporten redovisar tre olika typer av fiskvägslösningar förbi dammen som rangordnats 1 till 3 

efter ambitionsnivå, långsiktighet och därmed kostnadseffektivitet samt hur väl fiskvägen 

bedöms fungera ur ett biologiskt perspektiv. Hänsyn har tagits till områdets förutsättningar 

som begränsas av vägar och områden utpekade som kulturhistoriskt värdefulla. Befintlig väg 

kan användas fram till platsen och det finns gott om utrymme för upplägg av materialdepåer.  

I samband med att åtgärder vid dammen utförs kan med fördel även biotopvårdsåtgärder 

utföras på strömsträckorna nedströms dammen i syfte att ytterligare förbättra lek- och 

uppväxtområden för öring. Detta är kostnadseffektivt när maskiner finns på plats m.m. 

Alternativ 1 - Avsänkning 
En avsänkning av dammen och återställning av Alsteråns strömvattenmiljöer är den långsiktigt 

bästa och mest kostnadseffektiva lösningen ur flera aspekter. Framförallt ger detta 

passagemöjligheter för alla förekommande fiskarter och inte minst skapas en längre 

strömvattenbiotop i dämningsområdet uppströms. Någon vattenverksamhet upprätthålls inte 

längre på platsen och dammen saknar därmed egentligt syfte. Anläggningen saknar vattendom 

och har ett renoveringsbehov. Oklart om någon aktiv reglering eller tillsyn sker på årsbasis. 

Dammrättsägaren är skyldig att hålla dammen i gott skick och står som direkt ansvarig om 

skador uppstår vid dammen eller nedströms. Tillsynsmyndigheten kan vid föremål för tillsyn, 

förelägga dammägaren om lagligförklaring och renovering eller utrivning. Med en avsänkning 

försvinner ansvaret, renoverings- och regleringsbehovet i framtiden. 

En negativ effekt av en avsänkning är att den knappt 100 meter långa åfåra som i dagsläget 

avvattnar dammen via det västra utskovet, torrläggs. De nya strömmande sträckor som skapas 

inom dammområdet bedöms dock med god marginal väga upp för detta. En återställning av 

strömvattenmiljöerna bedöms gynna öringen. 

Dammen är också en populär fiskeplats i Alsteråns strömfiske med handikappbryggor och en 

naturlig samlingspunkt.  

Arbetsgång 

Ett avsänkningsalternativ kräver en kompletterande avvägning och sedimentkartering av hela 

dämningsområdet. Ett samlingsprov på sedimenten beroende på vilka verksamheter som 

funnit uppströms bör också utföras. Bedömningen är dock att dammen har en liten mängd 

ackumulationsbottnar och att övervägande delen består av hårdbotten. Den ursprungliga 

åfåran löper längs den östra kanten utmed gården Höneström. En avsänkning sker kontrollerat 

och utdraget i etapper genom att luckorna i det östra utskovet succesivt lyfts upp. Detta sker 

när bästa förhållanden råder med stabila flöden och med hänsyn till djurlivet. Vidare bör detta 

inte ske under perioder med hög vattentemperatur, Eventuella sedimentbankar som bedöms 

som lätteroderade kläs in med sten som ett erosionsskydd mot åfåran. Erfarenheter från andra 

dammavsänkningar är att en etablering av vegetation sedan sker mycket snabbt på blottlagda 

sediment. Luckorna och järnbalkarna i det östra utskovet demonteras och körs till deponi. 

Området närmast framför och bakom dammen återställs med stenmaterial så att fallprofilen 

slätas ut. Biotopvårdsåtgärder sker också vid behov i det gamla dämningsområdet (lekbottnar 

m.m.).  
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Antikvarisk bedömning 

Ingen antikvarisk kompetens har medverkat vid projekteringen. Åtgärdsalternativet ligger 

emellertid helt utanför det utpekade hammarområdet, se figur 6. 

Kostnadsuppskattning 

Enligt vår bedömning kan åtgärdsförslaget utföras utan fördjupad projektering men med en 

kompletterande studie av dammsediment. Den totala kostnaden för en avsänkning är i 

huvudsak avhängig omfattningen av de återställningsarbeten som krävs på platsen samt hur 

långa sträckor av de nyskapade strömvattenbiotoperna som man anser behöver åtgärdas 

genom biotopvård. En exakt kostnadsuppskattning för dessa åtgärder skulle kräva en s.k. 

provavsänkning av dammen, vilket inte har genomförts.  

Eventuellt kommer en antikvarisk bedömning att förkasta eller kräva modifieringar av förslaget 

vilket i så fall kan leda till ytterligare projekteringar.   

För en direkt avsänkning som fortlöper utan komplikationer enligt beskrivning ovan uppskattar 

vi kostnaden till ca 72 000 SEK exklusive moms. Tillkommande kostnader är eventuell 

antikvarisk medverkan vid genomförande och biotopvårdande åtgärder i dämningsområdet. 

Tabell 5. Kostnadsuppskattning för åtgärdsförslag 1 vid Höneström. 

Alternativ 1 - Avsänkning 

Administration Sakkunnig (SEK) Maskiner etc (SEK) Material (SEK) 

12 120 (20% av 
genomförande-
kostnaden) 

15 600 35 000 10 000 

Material spec Påverkan naturmiljö Påverkan kulturmiljö Totalkostnad (SEK) 

Ca 40m
3
 natursten Ja Ja                                      72 720 
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Alternativ 2 - Inlöp 

En avsänkning av det västra utskovet och utfyllnad av ett grundområde ute i dammen skulle 

skapa en ny åfåra där allt vatten upp till medelvattenföring och en bit därutöver kunde 

avbörda i ett s.k. inlöp. Detta innebär en fiskväg där fallhöjden slås ut över en längre sträcka 

inom den nuvarande dammens utbredningsområde. Fallhöjden utjämnas genom tillförsel av 

block, sten och grus. Detta skapar en naturlig strömsträcka som ger alla arter möjlighet till fri 

vandring samtidigt som dammen bibehålls. Detta medför att dammspegeln blir kvar uppströms. 

Alternativet förutsätter att spettluckorna i det östra utskovet renoveras så att dammens nivå 

kan säkerställas och att högre flöden kan avbördas utan risk för översvämning  

 

Figur 9. Skiss över tänkt inlöpsalternativ där en ny åfåra skapas ut i dammen genom att en ny landtunga skapas 
och det västra utskovet sänks av. (grundkarta: www.raa.se) 

Utformning av inlöp 

En ny landtunga byggs upp i enlighet med skissen i figur 9 och ansluts till befintlig vägslänt. Här 

det är viktigt att konstruktionen blir stabil med omväxlande stora block i botten varvat med 

krossmaterial i finare fraktioner. Stommen kläs med geotextilduk i minst klass N2 för att 

förhindra materialtransport med påföljande otät dammvall. Duken kläs in med ett lager finare 

krossmassor vilket ger ett gott skydd mot solljus. Som skoning ut mot dammen och mot inlöpet 

används natursten och grus. Den nya landtungan dressas slutligen med ett lager matjord för 

att påskynda vegetationsetablering. Beräknad mängd material är ca 1500 m3. Massorna tippas 

enklast direkt från vägslänten ner till arbetsområdet, alternativt används en hjullastare för att 

bära fram massorna. 

Befintlig dammbotten i åtgärdsområdet består nästan uteslutande av fast hårdbotten med 

sten och grus, se djupkartering bilaga 1. Vattendjupet vid normalvattenstånd varierar mellan 

beskedliga 0,9 m och 1,5 meter. Detta ger sammantaget gynnsamma förutsättningar för en 

byggnation enligt figur 9, då den totala volymen massor som åtgår blir rimlig. De nya slänterna 

blir heller inte alltför skrymmande och maskinerna kan arbeta på ett bra sätt i åtgärdsområdet. 

Inlöpets nya åfåra konstrueras så att genomsnittlig tvärsektion får en bottenbredd av ca fyra 

till fem meter och en släntlutning om 1:3. För att åstadkomma naturligast möjliga utseende på 

Skapad landtunga 
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den nya fåran kan man med fördel låta tvärsektionen variera i storlek, med ett bredare och 

flackare parti, likt en mindre hölja, i anslutning till kröken.  

 

Figur 10. Diagram visande nuvarande och framtida höjder längs inlöpets sträckning. 

Den nya fåran blir ca 80 meter lång, varav 70 meter skapas inom dammens nuvarande 

utbredningsområde. Detta ger en genomsnittlig lutning genom inlöpet på ca 1%, vilket är att 

beteckna som mycket flackt, se figur 10. Detta är en stor fördel för svagsimmande fiskarter och 

medger att en hölja skapas, som beskrivet ovan, utan att lutningen blir för brant. 

Inlöpets tröskel justeras med block och sten så att avbördningen från dammen blir optimal. 

Detta är ett arbete som kan kräva viss efterjustering, men den genomsnittliga höjden vid 

tröskeln bör uppgå till ca +8,2m enligt lokalt höjdsystem, vilket innebär ca 0,5 m över 

nuvarande dammbotten vid platsen för tröskeln. I inlöpet sprids block, sten och lekgrus så att 

även denna sträcka av ån kan utgöra lämplig lek- och uppväxtlokal för öring. Det nuvarande 

skibordet i det västra utskovet kapas genom betongsågning så att nytt krön blir +7,5m enligt 

lokalt höjdsystem. Skibordet är en solid armerad betongkonstruktion och betongsågningen 

men kan relativt enkelt kapas till önskad höjd genom betongsågning. 

Den nya landtungan utfomas så att den kan användas som fiskeplats ut mot dammen, med ex. 

nya anpassade plattformar för handikappade likt dem som redan finns på andra platser runt 

dammen. För illustrationer av tänkt inlöp se figurer 11, 12 och 13. 

Arbetet utförs vid lågvatten under sommarhalvåret. Det är av stor vikt att fiskeribiologiskt 

sakkunnig, med erfarenhet av liknande arbeten, deltar under hela arbetets gång för att uppnå 

bästa möjliga resultat. 
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Figur 11. Enkel illustration av den nya landtungans utformning. Vy mot väster. Foto: P. Johansson. 

 

 

 

Figur 12. Enkel illustration av den nya landtungans utformning och den nya nivåhållande tröskeln för dammen. Vy 
mot norr. Foto: P. Johansson. 
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Figur 13. Skapad landtunga i ett annat projekt med likadan utformning som i aktuellt åtgärdsalternativ. Här har 
vegetationen tillåtits komma upp, vilket troligen inte blir fallet vid Höneström. Foto: J. Nilsson. 

Antikvarisk bedömning 

Ingen antikvarisk kompetens har medverkat vid projekteringen. Åtgärdsalternativet ligger 

emellertid helt utanför det utpekade hammarområdet, se figur 6. 

Det är Emåförbundets bedömning att åtgärdsalternativ två är det mest skonsamma 

alternativet utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. 

Kostnadsuppskattning 

Enligt vår bedömning kan åtgärdsförslaget utföras utan fördjupade projekteringar under 

förutsättning att en sakkunnig deltar under hela arbetet. Vår rekommendation är att 

upphandling sker genom att bjuda in entreprenörerna till platsen. Detta underlättar 

entreprenörens möjlighet att ge förslag på tekniska specifikationer och ett mer exakt pris. 

Eventuellt kommer en antikvarisk bedömning att förkasta eller kräva modifieringar av förslaget 

vilket i så fall kan leda till ytterligare projekteringar.   

Om åtgärdsförslaget kan utföras utan modifieringar uppskattar vi kostnaden till ca 540 000 SEK 

exklusive moms. Tillkommande kostnader är eventuell antikvarisk medverkan vid 

genomförande samt renovering av spettluckor i det östra utskovet. 

Tabell 6. Kostnadsuppskattningar för åtgärdsförslag 2 Höneström. 

Inlöp 

Administration Sakkunnig (SEK) Maskiner etc (SEK) Material (SEK) 

54 300 (10% av 
genomförande-
kostnaden) 

52 000 
120 000 
(Tillkommer 
betongsågning ca 20 000) 

336 000 
(Tillkommer geotextil-
duk ca 15 000:-) 

Material spec Påverkan naturmiljö Påverkan kulturmiljö Totalkostnad (SEK) 

1200 m
3
 natursten Ja Ja                                      543 000 
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Arbetsgång 

Innan avsänkningen placeras en pegel på lämplig plats i dammen för kontroll av rådande 

vattennivå innan avsänkning. Dessutom beräknas flödet ut från dammen. 

Avsänkningen sker genom att dammens östra utskov öppnas så att dammen sänks av till en 

nivå som medför att arbetet kan ske helt i torrhet. I det lokala höjdsystem som utarbetats i 

samband med projekteringen innebär det en nivå runt +7,4m. Avsänkningen ska ske lugnt i 

etapper utdraget över tid för att minska grumling. Avsänkningen kommer att innebära viss tids 

torrläggning av biotoperna nedströms det västra utskovet. I samband med avsänkningen utförs 

också med fördel renovering av luckorna i det östra utskovet. 

En bandgående grävmaskin med tillräcklig räckvidd och lyftkapacitet används för arbetet. 

Eventuellt, om inte massor kan läggas på lämplig plats direkt med lastbil, behövs även en 

hjullastare för framkörning av material till grävmaskinen. Den nya landtungan byggs sedan upp 

som beskrivits ovan, släntlutningen blir ca 1:3 både mot dammen och det nya inlöpet. När 

landtungans stomme är färdig förses slänten mot inlöpet med geotextilduk, varefter inlöpet 

konstrueras, ett arbete som utförs från den nya landtungan. Inlöpet och dess slänter byggs upp 

av naturgrus, -sten och block. 

Under tiden kapas skibordet i det västra utskovet till nivån +7,5m enligt lokalt höjdsystem. 

I nästa steg förses hela landtungan och slänter ut mot dammen med geotextilduk som 

överlagras med ca 10 cm fint krossmaterial som trycks till med grävmaskinen. Eventuellt kan 

även en padda användas för detta ändamål. Allt eftersom grävmaskinen arbetar sig tillbaka 

mot vägen och dammvallen skos slänten ut mot dammen med naturgrus- och sten av samma 

typ som slänten mot inlöpet.  

I ett sista steg dressas landtungan med ca tio cm matjord för snabbare etablering av vegetation. 

Den slutliga höjden på landtungan ska uppgå till +9,1 meter enligt lokalt höjdsystem. 

När man bedömer att alla arbeten under tänkt vattenlinje är klara, stängs spettluckorna i det 

östra utskovet och dammen fylls upp till ursprunglig nivå. Här finns pegeln till hjälp. 

Efterjustering av tröskeln ut mot dammen kan vara nödvändig för att få till ett så bra 

förhållande som möjligt. 

Vägar  

Åtgärdslokalen nås via enskilt vägnät fram till fastigheten och det finns plats för mindre 

materialdepåer. 

Miljöhänsyn 

Åtgärdsarbetet utförs i torrhet vilket innebär minimal påverkan på omgivningen i form av 

grumling. Upphandlad entreprenör bör i anbud uppvisa maskinegenskaper i form av avgaskrav 

och typer av hydraulolja för offererade maskiner. 
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Alternativ 3 - omlöp 

En kortare fiskväg i form av en naturlig bäck, ett s.k. omlöp, går att anlägga på den västra sidan 

av det västra utskovet, se figur 14. Utrymmet är begränsat och terrängen är brant upp mot den 

väg som löper söderut från dammen. Det begränsade utrymmet i kombination med övriga 

höjder längs dammen, önskvärd nivå på dammspegeln och åns medelvattenföring gör att 

omlöpet måste utformas för en mindre flödesvolym än inlöpsalternativet. Nämnda 

förutsättningar medför även att bäst funktion i omlöpet erhålls om vattentillrinningen sker via 

ett anpassat bottenutskov. Detta fördyrar byggnationen men skapar förutsättning för att 

effektivt ställa in lämpligt flöde i omlöpet och för att ingen aktiv reglering ska behövas. 

 

Figur 14. Skiss över tänkt omlöpsalternativ där en ny bäckfåra skapas som dimensioneras för ett mindre flöde. 
(grundkarta: www.raa.se). 

Ett extra utskov ökar dammens avbördningsförmåga. Nackdelen är att endast en liten mängd 

vatten kan avbördas genom fiskvägen vilket ger en begränsad lockvatteneffekt. Alternativet 

förutsätter också att dammens nivå säkerställs vilket kräver att övriga delar av 

dammkonstruktionen, breddutskov och spettluckor, är i gott skick. 

Utformning av omlöp 

Den exakta utformningen och sträckningen för omlöpet bestäms i samband med åtgärd. 

Omlöpet mejslas fram i terrängen och tillåts variera i bredd och form. Medelbottenbredden 

bör vara ca 1-1,5 m och konstruerade slänter inte brantare än 1:3. Vattendjupet kommer att 

variera naturligt med en ojämn bottenstruktur. Befintliga större stenar och block används för 

att skapa en naturlighet, d.v.s. man kan med fördel utnyttja terrängen och gå runt större block 

på båda sidorna. Målsättningen ska alltid vara att skapa en naturlighet. Terrängen i området 

faller naturligt ned mot ån nedströms det västra utskovet så att man till stor del kan använda 

befintlig mark som slänter i omlöpet och slipper bygga vallar, vilket ger en bättre konstruktion 

och motståndskraft mot erosion mm. Omlöpet bör ändå kläs in med blandad natursten, både i 

större fraktioner (≤ 300mm) och i mindre (10-50mm) som kan skapa lekbottnar för öring i den 

nya fiskvägen. 
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Omlöpsfåran blir ca 25 m lång, beroende på sträckning, vilket ger en genomsnittlig lutning på 

drygt 3%, se figur 15. Detta innebär enkel passage för simstarka arter såsom ex. Öring, men 

troligtvis även för många andra arter också. 

 

 

Figur 15. Diagram visande nuvarande och framtida höjder längs omlöpets sträckning. 

 
Det nya utskovet som reglerar flödet i 

omlöpet föreslås beställas prefabricerat 

och dimensionerat för det flöde man 

önskar i omlöpet. Utskovet har 

förslagsvis minst två olika luckor i olika 

bredd, så att finjustering av flödet i 

omlöpet enkelt medges. Se exempel i 

figur 16. Utskovet placeras i dammvallen 

ca tio meter väster om det västra 

utskovet. 

Utskovet monteras så att den lägsta 

avbördande sektionen ligger på +8,1m 

enligt lokalt höjdsystem. På så sätt 

säkerställs att vatten alltid rinner i omlöpet, även när dammnivån sjunker under krönet på 

skibordet (+8,26m enligt lokalt höjdsystem) i det västra utskovet. Under förutsättning att 

spettluckorna i det östra utskovet är i gott skick och inte läcker. 

Lutningen genom fiskvägen beror även på valet av brokonstruktion. En heltrumma i betong, 

plast eller plåt måste läggas horisontellt med ett fast vattendjup, vilket gör att den 

genomsnittliga lutningen ökar till upp emot 5% då den sträckning som kan användas för 

utslagning av fallhöjden blir kortare. Ett bättre alternativ är att använda en s.k. halvtrumma, se 

ex. i figur 17. Denna skall också läggas horisontellt, men det är ändå möjligt att låta omlöpets 

botten ha en viss lutning genom trumman. En bro av betong är också ett bra alternativ och 

kanske det estetiskt mest tilltalande, men också den dyraste lösningen. 

 

Figur 16. Exempel på ett prefabricerat utskov.  
Foto: P. Johansson. 
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Figur 17. Exempel på en halvtrumma i plast. Trumman kräver relativt mäktig övertäckning för att uppnå maximal 
bärighet. Foto: T. Nydén. 

Omlöpet föreslås mynna ca tio meter nedströms det västra breddutskovet, se figur 18, så nära 

vägbron som möjligt utan att orsaka skada på de kallmurade fundamenten. Mynningen 

konstrueras så att vattnet strömmar ut i rät vinkel mot åfåran med ett koncentrerat utflöde för 

bästa lockeffekt. Fisk som vandrar uppströms kommer att söka sig till det kraftigaste flödet. 

Det är då viktigt att fisken känner av det strömmande vattnet från fiskvägen så bra som möjligt. 

Eftersom fisken kommer att känna lockvatten både ifrån det östra och det västra utskovet så 

kan problem uppstå med lockeffekt till omlöpet, vilket alltid är en nackdel med fiskvägar av 

denna modell. 

 
Figur 18.  Omlöpets mynning placeras så nära vägbron som möjligt, utan att röra de kallmurade brofundament 
som syns till höger i bilden. Foto: P. Johansson 
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De vägräcken som löper längs bägge sidor av vägen, se figur 19, behöver förkortas i den västra 

delen. Nya vägräcken monteras vid den nya bron efter utförd åtgärd, antingen av enklare typ 

enligt figur 17 eller av modell Kohlswabalk eller motsvarande. 

 

Figur 19. Vägräcken, till vänster i bild, behöver kortas i samband med åtgärd. På bilden ses även den skogsdunge 
där omlöpet dragning kommer att ske. Foto: P. Johansson. 

Arbetet utförs vid lågvatten under sommarhalvåret. Det är av stor vikt att fiskeribiologiskt 

sakkunnig, med erfarenhet av liknande arbeten, leder arbetet på plats eftersom man oftast 

finner lösningar under arbetets förlopp. 

Flöde 

Flödet i omlöpet kan med fördel finjusteras efter utförd åtgärd. Ett utskov med två eller tre 

underströmningsluckor medger stor flexibilitet. Utifrån flödesdata som redovisats i tabeller 2-4, 

bör omlöpet dimensioneras för 0,25-0,5 m3/s, eller t.o.m. något mer. Avgörande för detta blir 

förutsättningarna på plats, vid konstruktionen av själva omlöpet. Vilken typ av bro som väljs är 

också en avgörande faktor. En halvtrumma som i figur 17, med en diameter på ca 2,5 meter, 

avbördar nämnda flöde utan problem, och framstår som den mest kostnadseffektiva lösningen. 

Antikvarisk bedömning och åtgärdsförslag 

Ingen antikvarisk kompetens har medverkat vid projekteringen. Av de tre föreslagna 

åtgärdsalternativen så är alternativ 3 det som gör störst intrång i det s.k. Hammarområdet, se 

figur 6. Därmed är det Emåförbundets bedömning att åtgärdsalternativ tre är det sämsta 

alternativet utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv.  

Kostnadsuppskattning 

Enligt vår bedömning kan åtgärdsförslaget utföras utan fördjupade projekteringar under 

förutsättning att en sakkunnig deltar under hela arbetet. Vår rekommendation är att 

upphandling sker genom att bjuda in entreprenörerna till platsen. Detta underlättar 

entreprenörens möjlighet att ge förslag på tekniska specifikationer och ett mer exakt pris. 

Detta alternativ kommer med all sannolikhet kräva antikvarisk utredning, vilket kan leda till att 
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förslaget förkastas. I vilket fall är detta en kostnad som tillkommer kostnadsuppskattningen 

nedan. 

Om åtgärdsförslaget kan utföras utan modifieringar uppskattar vi kostnaden grovt till ca 265 

000 SEK exklusive moms. Tillkommande kostnader är eventuell antikvarisk medverkan vid 

genomförande samt renovering av spettluckor i det östra utskovet. 

Tabell 7. Kostnadsuppskattningar för åtgärdsförslag 3, Höneström. 

Inlöp 

Administration Sakkunnig (SEK) Maskiner etc (SEK) Material (SEK) 

24 000 (10% av 
genomförande-
kostnaden) 

26 000 
45 000 
 

Massor: 14 000 
Utskov: 80 000 
Halvtrumma: 70 000 
Geotextilduk: 5 000 

Material spec Påverkan naturmiljö Påverkan kulturmiljö Totalkostnad (SEK) 

-50 m
3
 natursten 

-Prefabricerat 
utskov i betong 
-9 m lång 
halvtrumma i plast 
med diam. 2,0 m

 

Ja Ja                                      264 000 

 

Arbetsgång 

En viss avverkning måste först ske i omlöpets sträckning och för åtkomst med maskiner. 

Gran gallras med fördel bort för att främja lövträd som sparas så långt det är möjligt. 

Dammen sänks av tillräckligt för att kunna montera det prefabricerade utskovet i torrhet. 

Detta innebär avsänkning till en nivå om max +7,5m. Eventuellt krävs ännu kraftigare 

avsänkning beroende på hur mycket underarbete som krävs innan utskovet kan monteras. 

Avsänkningen sker genom att dammens östra utskov öppnas. Avtappning sker lugnt och 

utdraget i tid för att minska grumling och flödestoppar nedströms.  

Det är viktigt att utskovet förankras väl, det är nödvändigt att använda Geotextilduk i minst 

klass N2 som tätning. Anslutningarna på sidorna måste vara tillräckligt långa (3-6 m) och tätas 

med ett tjockt lager av erosionsskydd, uppbyggt av flera fraktioner. För stabil konstruktion och 

tätning paddas lagren. Närmast ut mot dammen används natursten som skoning.  

Så snart utskovet är på plats kan återfyllning av dammen påbörjas. 

Det är nödvändigt att stänga av vägen när trumman ska läggas på plats vilket beräknas till en 

heldag. Detta måste aviseras i förväg så att samhällsfunktioner m.m. kan välja alternativa vägar. 

Vägräckena kapas varpå vägen grävs upp och en bäckfåra skapas där halvtrumman ska 

förläggas. Bäckfårans botten byggs i svag lutning enligt höjdangivelser i figur 15. På bägge sidor 

av bäckfåran anläggs vallar av stabilt krossmaterial som halvtrumman sedan ställs på. Dessa 

vallar skall vara helt i våg och bör dessutom kompakteras med ex. en padda. Geotextilduk i 

minst klass N2 kan med fördel användas i kombination med krossmaterialet för att ge ökad 

bärighet i vallarna. 
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Halvtrumman sätts på plats. Det är viktigt att monteringsanvisningarna för trumman följs 

avseende övertäckningens mäktighet, dvs avståndet från trummans övre krön till färdig 

vägbank. Detta för att säkerställa att den för trumman angivna belastningen uppnås. 

Återstående del av omlöpet konstrueras på bästa sätt efter rådande förhållanden, och 

mynningen förläggs till plats enligt figur 18. Schaktmassor som uppstår återanvänds till slänter 

i andra delar av omlöpet. 

I ett sista steg dressas omlöp och slänter med natursten och –grus i både större (≤ 300mm) och 

mindre (10-50mm) fraktioner som kan skapa lekbottnar för öring i den nya fiskvägen och även 

förebygga erosion i nyanlagda delar. Arbetsområdet återställs och tillförs vid behov ett lager 

matjord för att påskynda vegetationsetableringen.  

Vägar 

Objektet nås via enskilt vägnät fram till fastigheten. 

Miljöhänsyn 

Åtgärdsarbetet utförs i torrhet vilket innebär minimal påverkan på omgivningen i form av 

grumling. Upphandlad entreprenör bör i anbud uppvisa maskinegenskaper i form av avgaskrav 

och typer av hydraulolja för offererade maskiner. 

Referenser 

Vattenmyndigheten södra Östersjön 

Kunskapsöversikt Alsteråns avrinningsområde. Kustområdena Mönsterås 74/75 och 

Nävraån 75/76. 
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Djupangivelse utan asterisk innebär vattendjup till 

hårdbotten. Djupangivelse med asterisk innebär vattendjup 

till mjukbotten samt ca tio cm mjukbotten per asterisk ned 

till hårdbotten. Ex. innebär 1,9m** att vattendjupet till 

mjukbotten är 1,9 meter och att det är ca 20 cm 

mjuksediment överlagrade hårdbotten. 

Bilaga 1 – Vattendjup och sedimentmäktighet i Höneströms damm 


