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Söderköpingsåns huvudavrinningsområde
Söderköpingsåns avrinningsområde (avrinningsområde 68) kan delas upp i huvudgrenarna 
Hällaån och Storån. Hällaån uppkommer norr om Åtvidaberg och rinner österut via sjöarna 
Risten, Såken och Borken in i Yxningen varefter ån tar ett nordligt flöde vid Gusum. Efter det 
rinner ån via sprickdalsjöarna Byngaren och Strolången upp till Söderköping där den rinner 
samman med Storån och ut i havsviken Slätbaken. Storån uppkommer öster om Björksäter och 
rinner norrut via Lången, Hövern och Hällerstadsjön och sedan österut åt Söderköping. 
Avrinningsområdet är 882 kvadratkilometer stort och har ett medelvattenflöde på 5,4 
kubikmeter per sekund i mynningen vid Slätbaken. 

Söderköpingsåns avrinningsområde (68)
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Flödesstatistik
Flödesstatistik för de två huvudgrenarna i Söderköpingsåns HARO (1999 – 2020) hämtat från 
Vattenwebb (vattenwebb.smhi.se).

Hällaåns 
utlopp i 
Storån

Total
vattenföring
[m³/s]

Storån vid 
mätstation 
Nybrogatan

Total
vattenföring
[m³/s]

HQ50 20,1 HQ50 18,1
HQ25 18,3 HQ25 16,3
HQ10 15,8 HQ10 13,9
HQ5 13,8 HQ5 12,0
HQ2 10,9 HQ2 9,14
MHQ 11,4 MHQ 9,68
MQ 2,92 MQ 2,05
MLQ 0,50 MLQ 0,25

Vattenmiljö
Vattenmiljön i Söderköpingsåns avrinningsområde beskrivs i flera sammanställningar, bland 
annat rapporten Söderköpingsån – om konsten att återskapa fria vandringsvägar för fisk och i 
den regionala handlingsplanen för Grön infrastruktur (Värdetrakten Söderköpingsån). 

Vattendragsmiljöerna i avrinningsområdet har inventerats och naturvärdesbedömts inom 
projektet Biologisk inventering av sötvattensmiljöer i Östergötland (BIS). I projektet ingick de 
olika momenten kartering med biotopkarteringsmetodik, elprovfisken, 
naturvärdesbedömningar och fördjupade inventeringar av vissa organismgrupper. 
Stormusselinventeringar har utförts i Länsstyrelsens arbete med hotade arter och 
miljöövervakning (Stormusslor i Östergötland – inventeringar 1999 till 2014). Fisk- och 
stormusselfauna analyseras med eDNA-undersökningar under 2020. 

Vattendragsavsnitt med hög naturlighet (liten mänsklig påverkan) har pekats ut som limniska 
nyckelbiotoper. Sträckor med flera utpekade limniska nyckelbiotoper är avgränsade som 
naturvärdesobjekt i vatten. För varje naturvärdesobjekt finns en beskrivande text. 

I Söderköpingsån – om konsten att återskapa fria vandringsvägar för fisk (se Bilaga 5 i 
rapporten) har åtgärdsförslag vid dammar och vattenkraftverk med tillhörande förslag på 
strategi för Storån och Hällaån tagits fram. Här finns också en bedömning kring 
åtgärdspotential för enskilda åtgärder och respektive strategi. På uppdrag av Tekniska Verken i 
Linköping AB har SWECO (2017) även tagit fram förslag på prioritering och åtgärder vid de 
berörda dammarna och vattenkraftverken.  

För de fyra dammanläggningarna i Storån (Nybrogatan, Klosterkvarn, Bykvarn och 
Hammarspången) inom Söderköpings tätort finns mer detaljerade utredningar kring 
fiskvägslösningar. Bland annat Jönköpings fiskeribiologi 2010. Söderköpings kommun har 
påbörjat arbetet med att söka tillstånd för anläggning av en fiskväg förbi dammen vid 
Nybrogatan. Anläggningarna ingår inte i den nationella planen men har ett miljömässigt 
samband med åtgärder vid Nybble kraftverk.

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/tjanster/publikationer/soderkopingsan---om-konsten-att-aterskapa-fria-vandringsvagar-for-fisk.html
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2887c5dd16488fe880d4d776/1536914036529/Handl.pl.%20bilaga%20beskrivning%20v%C3%A4rdetrakter%20vattendrag.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/tjanster/publikationer/naturvardesinventering-av-257-vattendrag-i-ostergotland.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/tjanster/publikationer/stormusslor-i-ostergotland---inventeringar-1999---2014.html
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=57213faf51ad4e918140e23a11a47dc0&bookmarkid=13891
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=57213faf51ad4e918140e23a11a47dc0&bookmarkid=13891
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=57213faf51ad4e918140e23a11a47dc0&bookmarkid=13892
http://lst-platina/Platina/frameset.aspx?propID=56110339https://atgarderivatten.lansstyrelsen.se/BilderDoc/Atgarder/Dokument/7171/Atgard_7171_3150.pdf
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Storåns vattenmiljö
I naturvärdesbedömningen för Storån från Venasjön framgår sammanfattat att 
vattendragsmiljön är kraftigt fysisk påverkad men utgör trots detta en värdefull naturmiljö 
med få motsvarigheter i länet. Högst värden är knutna till de limniska nyckelbiotoperna som 
totalt omfattar 26 % av objektets längd.   Vattendraget har en ovanligt artrik fiskfauna (14 
naturligt förekommande fiskarter), bland annat de limniska naturvårdsarterna havsvandrande 
öring, ål (akut hotad), vimma (nära hotad), stensimpa och nissöga. Havsvandrande öring 
vandrade sannolikt historiskt upp till forsen vid Nybble innan vandringshinder etablerades 
(Dom A 47/1962 Söderbygdens Vattendomstol). Fiskvandring från havet hindras idag av fyra 
dammanläggningar i Söderköpings tätort. De nedre delarna av ån nära sammanflödet med 
Hällaån har inventerats på stormusslor. Här påträffades flat dammussla (nära hotad), spetsig 
målarmussla och allmän dammussla. Utter (nära hotad) förekommer i vattensystemet och 
häckning av strömstare och forsärla har konstaterats. 

Åns vatten är påverkat av näringsläckage och sedimenttransport från jordbruksmark och andra 
källor.  Åtgärder för minskad övergödning pågår i avrinningsområdet. 

I e-DNA analyser 2020 av fisk- och stormusselfauna påträffades öring och stensimpa endast 
nedströms Klosterkvarn damm i Söderköping. Gädda, abborre, mört, sutare, gers, sarv, 
björkna, braxen, nissöga var övriga arter som totalt detekterades på de sex lokaler som 
analyserades. De stormusselarter som påträffades var spetsig målarmussla, äkta målarmussla 
och flat dammussla. Se rapporten för närmare detaljer.

Hällaåns vattenmiljö
Hällaån (Yxningen – Slätbaken) beskrivs i naturvärdesobjekten Söderköpingsån, Fängeboån 
och Gusumsån. Även biflödena Fillingerumeån och Bråtabobäcken finns beskrivna som 
naturvärdesobjekt.  Sammanfattat beskrivs vattenmiljön som kraftigt fysiskt påverkad men 
trots detta en värdefull naturmiljö med få motsvarigheter i länet. Ån hyser minst fem av 
landets sju naturligt förekommande stormusslor, bland annat de hotade arterna tjockskalig 
målarmussla (starkt hotad), äkta målarmussla (nära hotad) och flat dammussla (nära hotad). 
Beståndet av tjockskalig målarmussla vid Hult bedöms som livskraftigt och därmed som ett av 
de viktigaste bestånden i länet. Under 2020 påträffades tjockskalig målarmussla och 
flatdammussla på sträckorna nedströms Viggeby kraftstation. I de nedströmsbelägna delarna 
närmast Slätbaken förekommer ett flertal fiskarter som innebär hög prioritet för åtgärdande av 
vandringshinder, så som flodnejonöga, vimma (nära hotad), havsvandrande öring och id 
(Sweco 2017). Ål (6000 ålyngel) sätts ut vartannat år i Yxningen som ett villkor för Viggeby 
kraftstation. Utter förekommer i vattendraget, liksom kungsfiskare, strömstare och forsärla. 

De nedre delarna av ån från Strolången har vatten som är starkt påverkat av näringsläckage 
och sedimenttransport från jordbruksmark och andra källor. Medan de övre har klart vatten 
från Yxningen. Åtgärder för minskad övergödning pågår i avrinningsområdet.

I e-DNA analyser 2020 av fisk- och stormusselfauna påträffades öring endats nedströms 
Viggebydammen. Gädda, abborre, gös, mört, sutare, stensimpa, gers, sarv, björkna, braxen, 
nissöga och ål var övriga arter som totalt detekterades på de sex lokaler som analyserades. De 
stormusselarter som påträffades var spetsig målarmussla, äkta målarmussla, tjockskalig 
målarmussla och flat dammussla. Tjockskalig målarmussla påträffades nedströms 
Viggebydammen och på en sträcka i huvudfåran uppströms Filingerumeåns utlopp. 

http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Biotopskarteringar/VattendragPDF/Storan_fran_Venasjon.pdf
http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Biotopskarteringar/VattendragPDF/Soderkopingsan.pdf
http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Biotopskarteringar/VattendragPDF/Fangeboan.pdf
http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Biotopskarteringar/VattendragPDF/Gusumsan.pdf
http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Biotopskarteringar/VattendragPDF/Fillingerumean.pdf
http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Biotopskarteringar/VattendragPDF/Bratabacken.pdf
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Yxningens vattenmiljö
Sjön Yxningen är utpekad som nationellt särskilt värdefullt vatten ur natur- och fiskesynpunkt. 
Läs mer om värdefulla vatten på Havs- och vattenmyndighetens webb. Sjön är även klassad 
som riksintressant naturmiljö (2469). Storleken är 32 kvadratkilometer och maxdjupet 84 
meter. I riksintressets värdebedömning framgår att sjön har mycket hög vattenkvalitet och en 
intressant reliktfauna. De mäktiga landformerna, den ovanliga insjöskärgården, sjöns karga 
omgivningar bildar tillsammans med den mångformiga fågelfaunan en utomordentligt 
värdefull och mycket skyddsvärd naturmiljö. Borkhultsdalgången med sina höga naturvärden 
ligger väster om sjön och utgör en fortsättning på den förkastningsspricka i vilken sjön ligger.

Yxningens fiskevårdsområde har tagit fram en fiskevårdsplan (2014) med information om 
förekommande arter och förslag på förvaltningsåtgärder. 

Natura 2000 naturtyper och arter
I Söderköpingsåns avrinningsområde finns inget Natura 2000-område med naturtyper som 
berörs av de aktuella omprövningarna. 

Av de arter som kräver ett noggrant skydd (N eller N) eller arter som kan bli föremål för 
särskilda förvaltningsåtgärder (F) i bilaga 1 till artskyddsförordningen bedöms tio arter 
påverkas negativt av vandringshinder eller vattenreglering enligt Havs- och 
vattenmyndigheten 2017.  Av dessa arter förekommer tjockskalig målarmussla i 
Söderköpingsåns avrinningsområde (Hällaån). Enligt rapporten har vattenreglering och 
vandringshinder stor påverkan på arten. Och att för vattendrag där arten förekommer bör 
parametrarna för specifik flödesenergi, volymavvikelse, flödets förändringstakt normalt uppnå 
som lägst god status (HVFMS 2019:25) för att gynnsam bevarandestatus ska uppnås. Det bör 
finnas effektiva passager för djur, växter och organiskt material till anslutande vattensystem 
som bör lägst motsvara god status med avseende på upp- och nedströms konnektivitet enligt 
HVFMS 2019:25. 

Åtgärdsprogram för hotade arter
Åtgärdsprogram har tagits fram för att rädda ett urval hotade arter och deras livsmiljöer. Havs- 
och vattenmyndigheten ansvarar för att samordna akvatiska åtgärdsprogram och uppdatera 
programlistan. Arter med åtgärdsprogram som förekommer i Söderköpingsåns 
avrinningsområde är tjockskalig målarmussla. För flodnejonöga, vimma och id är program 
under framtagande. Se Havs- och vattenmyndighetens webb. 

Ekologisk status
Vid statusklassning av vattenförekomster med påverkan från vattenkraft bedöms alla tre 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer (konnektivitet, morfologi och hydrologisk regim) och 
deras koppling till biologin. För varje kvalitetsfaktor finns ett antal parametrar (se bilaga 1) 
som sammanvägs i en klassning för kvalitetsfaktorn. 

Den biologiska kvalitetsfaktorn Fisk har klassat till måttlig status genom expertbedömning 
enligt riktlinjer från Havs- och vattenmyndigheten och Vattenmyndigheten. Detta eftersom det 
idag inte finns biologiska bedömningsgrunder för hydromorfologisk påverkan. 

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/kartor--gis/karttjanster/karttjanster/vardefulla-vatten.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/tjanster/publikationer/fiskevardsplan-yxningen-2014.html
https://www.havochvatten.se/download/18.1d58828a15f50337fd4f3a11/1509613379023/sotvattenanknutna-natura-2000-vardens-kanslighet-for-hydromorfologisk-paverkan.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.1d58828a15f50337fd4f3a11/1509613379023/sotvattenanknutna-natura-2000-vardens-kanslighet-for-hydromorfologisk-paverkan.pdf
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/arter-och-artskydd/hotade-arter-och-naturtyper-med-atgardsprogram.html
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Tabell 1: Status på hydromorfologiska kvalitetsfaktorer i aktuella vattenförekomster. *Påverkan 
från vattenkraft bidrar till aktuell status.

Vattenförekomst Konnektivitet Morfologi Hydrologisk regim
Storån (Hällerstadsjön-Lillån), WA89416296 Dålig* Otillfredställande* Underlag saknas 

Storån (Söderköping), WA48538201 Dålig Otillfredsställande Otillfredsställande*
Söderköpingsån (Hällaån-Söderköping), 
WA67082038 Dålig* Otillfredställande* Måttlig*
Hällaån, Söderköpingsån, WA99807217 Dålig* Otillfredställande Underlag saknas
Söderköpingsån (Gusumsån) WA78468690 Dålig* Otillfredställande Underlag saknas

Kulturmiljö
I anslutning till dammar och regleringsanordningar finns i de flesta fall kulturmiljövärden som 
är viktiga att känna till eftersom de måste beaktas innan mer omfattande ingrepp genomförs. De 
kan även vara av betydelse för utformning av miljöanpassningsåtgärder. Generellt sett krävs en 
fältbesiktning av antikvarisk expertis för att göra en bedömning kring kulturmiljövärden och 
eventuell påverkan på dessa.

I rapporten Söderköpingsån om konsten att återskapa fria vandringsvägar för fisk (Bilaga 2) 
finns en sammanställning utifrån dåvarande kunskap hämtad från Kulturmiljöregistret 
Fornsök, Länsstyrelsens Geodatakatalog samt boken Natur Kultur Miljöer i Östergötland (1983). 
I rapporten bedöms vilka forn- och kulturlämningar som berörs av förslagen. Områdena 
besöktes dock inte i fält inom projektet.

I Storån har de fyra dammanläggningar som ligger i Söderköpings tätort besökts och beskrivits 
i fyra separata kulturhistoriska utredningar. Dessa går att hitta på Länsstyrelsen Östergötlands 
webb. Anläggningarna ingår dock inte i den nationella planen. Någon antikvarisk bedömning 
för området kring Nybble vattenkraftstation har inte utförts då platsen bedöms utgöra ett 
naturligt vandringshinder.

Forn- och kulturlämningsmiljön
I Tvärån och Hällaån finns den vattenanknutna kulturmiljön längs sträckan från sjön Strolången 
till sammanflödet med Storån beskriven i den kulturhistoriska utredningen Tvärån och Hällaån 
i Söderköping (2016). I rapporten ingår bland annat områdena kring Hälla och Viggeby 
vattenkraftstationer.

Vid Hälla vattenkraftstation är Hälla Grophuskvarn och såg utpekat som en särskilt 
bevarandevärd kulturmiljö. Hälla Grophuskvarn byggdes år 1918 och är idag ombyggd till bostad 
och magasin. Hälla Grophuskvarn ingår i Kvarninventeringen från år 1978. Intill kvarnen ligger 
mjölnarbostaden. På åns västra kant, mittemot kvarnen, ligger lämningen efter sågen som består 
av en stengrund invid vattnet. Redan på 1600-talet har en mjöl- och en sågkvarn funnits på 
platsen.

Även området kring Strodammen och Viggeby vattenkraftstation är utpekat som en särskilt 
bevarandevärd kulturmiljö. Här har det från 1600-talet fram till 1900-talet funnits flera 

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/tjanster/publikationer/soderkopingsan---om-konsten-att-aterskapa-fria-vandringsvagar-for-fisk.html
https://app.raa.se/open/fornsok/
https://app.raa.se/open/fornsok/
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/samhalle/kulturmiljo.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/samhalle/kulturmiljo.html
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2780e61716999f26bcf4da/1553086436481/Tv%C3%A4r%C3%A5n_och_H%C3%A4lla%C3%A5n_i_S%C3%B6derk%C3%B6ping_Kulturhistorisk_utredning_2016.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2780e61716999f26bcf4da/1553086436481/Tv%C3%A4r%C3%A5n_och_H%C3%A4lla%C3%A5n_i_S%C3%B6derk%C3%B6ping_Kulturhistorisk_utredning_2016.pdf


Nulägesbeskrivning sid 8 (12)
531-8682-2020

vattenanknutna verksamheter. De tidigare strömmande fallen nyttjades bland annat av två 
kvarnar vid Narebro, Fullerstads säteris kvarn och kvarnstuga, en skinnstamp samt Nya Stro 
och Gamla Stro kvarnar. Vid Narebro byggdes en av kvarnarna under 1800-talet om till Narebro 
kraftstation. Kraftstationen lades ner på 1950-talet i och med uppförandet av Viggeby 
kraftstation. Kulturmiljön vid Gamla Stro kvarn ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. 
Vid Gamla Stro kvarn ligger även Viggeby gamla elverk vars tegelbyggnad finns kvar än idag. 
När dammen till kraftstation byggdes i mitten av 1900-talet sattes ravinen uppströms under 
vatten och flera av verksamheterna revs och lämningarna lades under vatten.

I Gusumsån finns den vattenanknutna kulturmiljön längs sträckan från sjön Yxningen i väster 
till sjön Byngaren i öster beskriven i den kulturhistoriska utredningen Gusumsån mellan sjön 
Yxningen och sjön Byngaren (2021). I rapporten redovisas områdena kring inloppet vid sjön 
Yxningen, Forsen, kyrkan och herrgården, Kvarndammen, Bruksdammen och området vid 
Ursätters vattenkraftstation. Vid dessa platser har det från 1600-talet fram till 1950-talet funnits 
flera vattenanknutna verksamheter.

Vid inloppet från sjön Yxningen finns idag en regleringsdamm. Här har tidigare funnits en 
hålldamm och ett ålfiske. Nedströms hålldammen har en kvarn och ett ålfiske legat. Vid Forsen, 
på Gusumsåns norra sida, låg en kvarn som ersattes av mässingstråddrageri och spetsverk. På 
södra sidan ån finns lämningarna efter en kvarn och en dammvall. I området är en bro som finns 
kvar än idag.

Vid Gusums kyrka låg tidigare ett badhus. Kyrkan med klockstapel invid ån ingår i 
bebyggelseregistret och omfattas av Kulturmiljölagen. Utredningen visar att bebyggelsen runt 
herrgårdsområdet med kyrka, magasin, skola och jordbruk samt den med kyrkan integrerade 
herrgårdsparken, formar en sammansatt brukshistorisk kulturmiljö av hög ålder med 
kulturhistoriskt värde.

Gusums bruk växte främst fram vid två vattenfall. Vid Övre mellanbruksfallet och 
Kvarndammen låg en mjöl- och sågkvarn som med tiden övergick till metallindustriverksamhet 
såsom bland annat klenssmedja och knipphammare. Strax nedströms Kvarndammen ligger 
Gusums kvarn. Kvarnen byggdes i slutet av 1800-talet och ingår i Kvarninventeringen från år 
1978. Sannolikt har det funnits en föregångare till kvarnen.

Vid Nedre Mellanbruksfallet och Bruksdammen har det funnits flera vattenanknutna 
verksamheter. Här låg bland annat flera kvarnar, en hammarsmedja, en kopparhammare, flera 
brännhyttor, en mässingsfabrik, en knappsnålsfabrik och en manufaktursmedja. I början av 
1900-talet moderniserades industriområdet på båda sidor av ån och de äldre 
industribyggnaderna i trä försvann. I samband med marksanering år 2010 revs flertalet av 
industribyggnaderna och ån fick ett annat förlopp. Idag finns endast Väveriet från 1930-talet 
och Röda ladan, ett magasin uppfört i mitten av 1800-talet där mässingmanufaktur förvarades, 
kvar av det som en gång var en sammanhängande industrimiljö. Gusum med bruket, kyrkan, 
herrgårdsområdet, arbetarbostäderna och ekonomibyggnaderna ingår i länsstyrelsens regionala 
kulturminnesprogram och pekas ut som kulturhistoriskt värdefullt. Gusums historia lyfts även 
fram i kommunens översiktsplan som kulturhistoriskt värdefull. För området vid Bruksdammen 
finns en kulturhistorisk byggnadsdokumentation som tagits fram inom miljöprojekt Gusum.

Även vid Ursätters vattenkraftstation fanns tidigare en bruksmiljö med ett stort antal 
vattenanknutna verksamheter som sträcker sig från 1600-talet fram till 1900-talet. I området 
har det över tid bland annat funnits kvarn, såg, järnbruk, tråddrageri, hyttor, mässingsbruk och 

https://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Kulturmiljo/Vattenforvaltning/Gusumsan_Kulturhistorisk_utredning_2021.pdf
https://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Kulturmiljo/Vattenforvaltning/Gusumsan_Kulturhistorisk_utredning_2021.pdf
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stångjärnshammare. I anslutning till bruket växte ett mindre samhälle fram med 
arbetarbostäder och en herrgård. I början av 1900-talet byggdes en kraftstation vid Ursätter som 
togs ur drift på 1950-talet. År 1997 byggdes en ny kraftstation i liknande stil invid den gamla. I 
området finns lämningar efter bland annat kvarn, såg, jordkällare och flertalet husgrunder 
sannolikt efter arbetarbostäder och den före detta herrgården.

De lämningar som påträffats i samband med de kulturhistoriska utredningarna är registrerade 
i Kulturmiljöregistret Fornsök.

Viktigt att ta med vid beräkning av miljöanpassningsåtgärder är att åtgärderna kan beröra forn- 
och/eller kulturlämningar. I vissa fall kan verksamheter ha överlagrat varandra under en mycket 
lång tidsperiod vilket innebär att lämningar efter äldre aktiviteter som idag inte är synliga kan 
finnas kvar såväl ovan som under mark- och vattenyta.

De kulturhistoriska utredningarna finns länkade i texten ovan och är tillgängliga via 
Länsstyrelsen Östergötlands webb och Länsstyrelsens Geodatakatalog (LstE Kulturmiljö och 
vattenförvaltning).

En övergripande kunskapsöversikt har även tagits fram för kulturmiljöer inom Söderköpingsåns 
avrinningsområde, se Kunskapsöversikter Kulturmiljö och vattenförvaltning: Söderköpingsåns 
avrinningsområde.

Elproduktion och reglerförmåga
Vattenkraftverk och regleringsdammar
I avrinningsområdet finns fyra vattenkraftverk ägda av Tekniska verken i Linköping AB. Tre av 
dessa (anges i flödesriktning), Ursäter, Hälla och Viggeby finns i Tvärån (Hällaån) och ett, 
Nybble, finns i Nybbleån (Storån). Utöver kraftverken finns tre regleringsdammar, alla dessa 
ligger uppströms Ursäter. Den översta dammen reglerar utloppet ur den relativt stora sjön 
Yxningen, därefter följer två spegeldammar, Kvarndammen och Bruksdammen, inne i Gusums 
samhälle. Yxningen är det enda magasinet av större betydelse i systemet. Det finns också en 
mindre magasinsvolym i dammen direkt uppströms Viggeby. Spegeldammarna i Gusum har 
ingen betydelse för driften av kraftverken. Anläggningarnas placering översiktligt i bilaga till 
nulägesbeskrivningen. 

Tabell 2: Vattenkraftstationer i Söderköpingsån, installerad effekt, samt normalårsproduktion 
rapporterad till NAP samt mer långsiktigt tillbaka.

Vattenkraftstation Installerad
effekt (MW)

Normalårsproduktion
(MWh) enl. NAP

Normalårsproduktion
(MWh) längre period

Ursäter 0,2 244 800
Hälla 0,2 491 1 100
Viggeby 1,2 2 517 3 200
Nybble 0,4 1 022 1 100

Särskilda driftsförhållanden och vattenhushållning
Löpande drifts- och underhållsarbeten i kraftverken sköts på entreprenad av Vattenfall 
Services Nordic AB. Drift och övervakning av kraftverken sköts av driftcentralen på 
Kraftvärmeverket i Linköping via satellitkommunikation.  

https://app.raa.se/open/fornsok/
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/samhalle/kulturmiljo.html
http://filutforskaren.lansstyrelsen.se/e/?f=Kulturmiljo%5CKunskapsoversikterna%5CSoderkoping
http://filutforskaren.lansstyrelsen.se/e/?f=Kulturmiljo%5CKunskapsoversikterna%5CSoderkoping
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Anläggning Vattendom Vattenhushållning
Yxningen DVA 31 mål VA 12/95

1996-06-14
DG +38,65 SG +37,75, minimitappning 0,2
m3/s eller tillrinningen

Kvarndammen DVA 31 mål VA 
12/95 1996-06-14

Nivån ska hållas på +37,16 med en tillåten 
variation om högst 20 cm över eller under
denna nivå

Bruksdammen DVA 31 mål VA 
12/95 1996-06-14

Nivån ska hållas på +35,80 med en tillåten 
variation om högst 20 cm över eller under
denna nivå

Ursäter DVA 31 mål VA 12/95
1996-06-14

Max drivvattenföring 4 m3/s. DG +33,04
SG +32,70

Hälla DVA 31 mål VA 
12/95 1996-06-14

Max drivvattenföring 5 m3/s. DG +24,50
SG 24,20. Vid driftstörning DG +24,70.
Minimitappning 0,2 m3/s

Viggeby AD 24/1943 DG +16,25 SG +14,00
Nybble Dom A 46/1962 AD

52/1961
DG +34,33 SG +32,33

Fiskeavgifter och kompensationsutsättningar
För Nybble kraftstation finns en fiskeavgift på 200 kronor per år (300 kronor i engångsavgift) 
(52/1961). För Viggeby 20, 40 kronor per år (AD 24/1943).

För Viggeby kraftstation fanns ursprungligen en skyldighet att ha en ålyngeluppsamlare under 
perioden 15 maj – 15 september (AD 24/1943). Denna skyldighet ersattes med utsättning av ål 
(AD 42/1963). Utsättning av 50 kg sättål ska årligen ske på en eller flera platser i vattendraget 
uppströms Viggeby (Länsstyrelsens PM den 15 juni 1996 för omräkning till karantäniserat 
ålyngel). I dagsläget sker utsättning av 6000 ålyngel vartannat år i Yxningen. 

Vattenkraftverk av betydelse för reglerförmågan
Inget av kraftverken i Söderköpingsåns avrinningsområde uppfyller kraven för att tillhöra 
klass 1 eller klass 2 enligt SvK, HaV och Energimyndighetens rapport ER2016:11 
”Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet”. Alla anläggningar tillhör klass 3 med 
ett relativt reglerbidrag som är mindre än 0,01 %.

Vattenkraftverk av betydelse för elberedskap
Avrinningsområdet är inte särskilt utpekat avseende elberedskap (Bilaga 2 i den nationella 
planen).

Vattenkraftverk av betydelse för dammsäkerhet
Söderköpingsån är utpekat som ett av de avrinningsområden där särskild hänsyn behöver tas 
till dammsäkerhet (Bilaga 3 i den nationella planen) vid planering och anläggning av fiskvägar 
och dylikt.  

Vattenkraftverk som är aktuella för effektivisering
Det finns inga vattenkraftverk i avrinningsområdet där det finns planer på omfattande 
effektiviseringar. Planerat och budgeterat underhåll och reinvesteringar i anläggningarna 
syftar till att behålla dagens produktionskapacitet snarare än att utöka densamma.
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Hydrologiska mätningar 
SMHI har tre stationer för hydrologiska mätningar placerade i Söderköpingsåns 
avrinningsområde. 

Stationsnamn Läge för stationshus Läge för tröskel
68-2170 Ryttarbacken N6483531 E557934 N6483530 E557934
68-2331 Hälla N6474555 E583949 N6474707 E584034
68-2432 Söderköping N6482965 E577338 N6482964 E577360

Övriga vattenverksamheter 

 Borkhults vattenkraftstation (nedströms sjön Borken). 

 Söderköpings grundvattentäkt (Söderköping 3:36)

 Tvärån, bortledning av ytvatten i en mängd av högst 4000 kubikmeter per dag för 
infiltration i grundvattentäkt tillhörande Söderköpings kommun. VA 59/1973 (1974-
11-06)

 Söderköpings vattentäkt

 Valdemarsviks grundvattentäkt för tätorterna Gusum och Ringarum (Gusum 6:2)

 Dammanläggningarna Nybrogatan, Hospitalskvarn, Bykvarn, Hammarspången, 
Skäggestads kvarn i Storån. 

 Markavvattningsföretag med tillhörande handlingar finns tillgängligt via 
Länsstyrelsens geodata, I ansökan (VA 12/1995 (1996-06-14) om tillstånd att reglera 
Yxningen samt uppgöra vattenkraftverk vid Ursäter och Hälla Grop har sökande 
medgivit att svara för 20 % av uppkomna faktiska kostnader för framtida 
underhållsåtgärder inom ramen för den verksamhet som bedrivs av Strolångens, 
Byngarns och Emtens Sjösänkningsbolag och Fängeboåns vattenavledningsföretag. 

Framtidsklimat i Östergötlands län
I Framtidsklimat i Östergötlands län – enligt RCP-scenarier (SMHI 2015) beskrivs dagens och 
framtidens klimat baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar, 
begränsade utsläpp respektive höga utsläpp. Här beskrivs bland annat hur medelnederbörd, 
årstidsförlopp och tillrinning kan komma att förändras i de olika avrinningsområdena. För 
prövningen enligt nationella planen så är prognoser av flöden under den period som de 
framtida miljövillkoren kommer gälla (det vill säga max 40 år) mest intressant.  

Förorenad mark och sediment
Hällaån genom Gusum har varit föremål för ett miljöprojekt där föroreningar i mark och 
sediment har avlägsnats från det gamla bruksområdet. Projektet har genomförts av 
Valdemarsviks kommun med statliga ekonomiska bidrag. Arbetena inleddes 2010 och den 
återställda bruksparken invigdes 2016. Totalt har 57 000 ton förorenade massor avlägsnats 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=57213faf51ad4e918140e23a11a47dc0&bookmarkid=13889
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=57213faf51ad4e918140e23a11a47dc0&bookmarkid=13889
https://www.smhi.se/pd/klimat/rcp_scenario/county_analysis/rapporter_kartor/05_Ostergotland/Rapport/Framtidsklimat_i_%C3%96sterg%C3%B6tlands_L%C3%A4n_Klimatologi_nr_23.pdf
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från området. Varav 16 ton bly, 199 ton koppar, 245 ton zink och två ton klorerade kolväten. 
Uppföljning av projektet pågår. 

Provtagningar visar att delar av Hällaåns vatten genom och nedströms Gusum fortfarande 
innehåller föroreningar. Inte minst området nedströms Gusum och sjön Byngaren. Det är 
därför viktigt att ha med föroreningarna som en aspekt vid åtgärder som till exempel innebär 
mark- och vattenarbeten eller vattenarbeten som ändrar vattnets djup eller flöde. 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över föroreningarna i Gusumsån. 

Huvudsakliga referenser
 Havs- och vattenmyndigheten rapport 2017:15. Sötvattenanknutna Natura 2000-

värdens känslighet för hydromorfologisk påverkan.

 Länsstyrelsens rapport 2008:21. Söderköpingsån – om konsten att återskapa fria 
vandringsvägar för fisk.

 Länsstyrelsens rapport 2011:12. Naturvärdesinventering av 257 vattendrag i 
Östergötland. 

 Länsstyrelsens rapport 2014:24. Fiskevårdsplan Yxningen 2014.

 Naturhistoriska riksmuseet 2020. eDNA detektion av fisk och stormusslor från 
Söderköpingsån. Dnr NRM 4.1-143-2020. 

 SMHI Vattenwebb (vattenwebb.smhi.se)

 Sweco Environment AB 2017. Förslag till prioritering av fortsatt utredning av fria 
vandringsvägar för fisk vid Tekniska Verkens vattenkraftverk och dammar – lokal 
ekologisk nytta i relation till investeringskostnader och förlust av förnyelsebar energi.

 Länsstyrelsen Östergötland 2016. Tvärån och Hällaån i Söderköping – Kulturhistorisk 
utredning 2016

 KMV forum 2021. Kulturhistorisk utredning av Gusumsån mellan sjön Yxningen och 
sjön Byngaren.
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