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 Bakgrund och orientering 

Älgsjön, som ligger ca 10 km sydväst om Arvika, har vid flera tillfällen haft vattenstånd som har varit 

varierande och fluktuerat hastigt. Detta beror till största del på den damm vid Älgsjöns utlopp som är 

övergiven och saknat rutiner för reglering.  

Älgån rinner från Älgsjön till Glafsfjorden och är i sin helhet ett utpekat Natura 2000-område. 

Åsträckan utgör Värmlands populationsrikaste flodpärlmussellokal samt hyser även en unik stam av 

sjövandrande öring. 

Historiskt har dammen ursprungligen tillkommit och reglerats för hushållning med vattnet för flottning 

mm. Numera har all den verksamheten upphört och dammen använts idag bara för att reglera sjön 

inom rimliga nivåer. Dammen regleras idag bara sporadiskt då sjön uppfattas som för hög eller för låg. 

 

Figur 1. Översiktlig lokalisering och orientering av Älgsjön. 
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 Förutsättningar 

 Hydrologi 

Hydrologin vid Älgsjön har utretts grundligt av SMHI 2009. I utredningen har inte bara nuläget utan 

även en handfull olika åtgärders påverkan på hydrologin studerats. Älgsjön utgör ca 15 % av avrin-

ningsområdet. I och med att sjön täcker en stor del av avrinningsområdets totala area dämpas tillrin-

ningen genom magasinering i sjön. 

Flödesprofiler har simulerats för både olika åtgärdsscenarion, nuläget med damm och naturligt utan 

damm. Med en damm vid utloppet kan högre vattenföring avbördas vid högflöden då vatten som ma-

gasinerats i sjön avbördas samtidigt som tillrinningen när luckorna står helt öppna. Nedan presenteras 

flöden för med damm och naturligt. I de flödesberäkningar som utförts vid utrivning av dammen har 

flödesprofiler utan damm använts. 

Tabell 1. Med damm 

Flödesprofil Vattenföring [m3/s] 

HHQ 8.17 

MHQ 1.41 

MQ 0.58 

MLQ 0.12 

LLQ 0 

 

Tabell 2. Utan damm 

Flödesprofil Vattenföring [m3/s] 

HHQ 5.17 

MHQ 1.81 

MQ 0.58 

MLQ 0.11 

LLQ 0 

 

 Lägesbeskrivning 

Dammen är inmätt i RH2000. Tidigare inmätningar från 2009 har konverterats till RH2000 genom in-

mätning av den dubb som sitter i dammens högra del, sett i strömriktningen. 

Plankoordinater anges i SWEREF 99 TM. 
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 Dammens nuvarande utformning 

Dammen är helt byggd av betong och ansluter till berg på vänster kant (sett i strömriktningen). Damm-
fronten är ca 10 m bred och har sin överkant på nivån +119.6. Dammen har tre utskovsöppningarna där 
en fungerar som fritt överfall och två har manuellt reglerade spettluckor. Överfallet har sin tröskel på 
nivån +119 samt en bredd av 0.7 m. Den vänstra av de två öppningarna med luckor har tröskeln på 
+118.34 samt en bredd av 0.8 m. Den högra har tröskeln förlagd på +117.72 och en bredd av 1.0 m. 
Den vänstra av luckorna har kapats ner och fungerar numera som ett överfall med tröskeln på +119.08 
medan den högra luckan i regel står lite öppen för att ge ett minimiflöde till Älgån. Över utskovet ligger 
en betongplatta med en bredd av ca 3 m. Nivåskillnaden mellan vattnet uppströms och nedströms upp-
går normalt till ca 0.6 m. 
 
Till höger ansluter betongdammen till en kort anslutningsdamm av jord som sedan ansluter till ursprung-
lig mark. Delar av den korta anslutningsdammen ligger lägre än betongdammens krön varför spår finns 
efter att vattnet runnit över. 
 
På en sträcka om ca 30 m uppströms dammen förefaller botten vara kraftigt flottledsrensat och även 
delvis sprängd. I Figur 2 syns tydligt hur sprängsten har rensats från fårans mitt och ligger upplagt vid 
sidorna av mittfåran. Även gammalt flottningstimmer syns i fåran. Rester av flottningstimmer återfinns 
också nedströms dammen. Direkt framför dammen är utloppet grundare och förefaller inte vara rensat i 
samma omfattning som längre uppströms. Här ligger stenar, block och en del död ved kvar. 

 

 

 
Figur 2. Foto i planvy över den rensade sträckan uppströms dammen. Foto: Norconsult 2019. 

Ett par meter nedströms dammbyggnaden har en naturlik tröskel anlagts, vilken dämmer vattenytan 

En knapp decimeter, se Figur 3. 
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Figur 3. Nedströms vy upp mot dammen. Foto: Norconsult 2019. 

 

Figur 4. Nedströms vy upp mot dammen. Foto: Norconsult 2019. 
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 Planerad Verksamhet 

 Målsättningar med planerad verksamhet 

De åtgärder som planeras innebär en utrivning av Älgsjödammen. Åtgärderna anpassas för att tillgo-

dose både natur- och rekreationsvärden vid Älgsjön. Målsättningar med planerad verksamhet är hu-

vudsakligen 

• Att pågående vattenverksamhet avslutas, genom att sjöns utlopp övergår till ursprungslik-

nande naturtillstånd och dammansvar upphör. 

• Att behovet av skötsel- och underhållsåtgärder minimeras. 

• Att risken för skada på människors hälsa och miljö till följd av haveri eller dammbrott vid Älg-

sjön upphör. 

• Att fria vandringsvägar för fisk och annan vattenbaserad fauna återställs. 

• Att rådande vattenståndsnivåer i möjligaste mån bevaras för att undvika negativ påverkan för 

flodkräftbeståndet, närboende och rekreationsvärden. 

 Planerade åtgärder 

Sjöns ursprungliga utloppströskel återskapas ca 30 m uppströms befintligt dammläge där den tidigare 

bedömts ha funnits. Den nya tröskeln förläggs till nivån +118.6 vilket är strax under den nivå som 

SMHI bedömt vara den naturliga tröskelnivån i sin rapport från 2009 innan sprängning och rensning 

utförts. Tröskeln byggs upp av naturgrus och de block och stenar som har rensats från området direkt 

uppströms dammen. Sträckan från den återskapade sjötröskeln och ca 50 m nedströms biotopvårdas 

och botten återställs från flottledsrensningen så att sträckan får en jämn lutning om 2 %. Fram till läget 

för den tidigare dammen återställs botten med en utformning snarlik sektionen i Figur 7. Nedströms 

dammläget återställs botten utan att ändra bottengeometrin nämnvärt då området nedströms dammen 

ej förefaller vara rensat och sprängt i samma utsträckning som uppströms. 

I den återställda fåran uppströms dammen byggs botten upp genom återförsel av naturliga stenblock 

och naturgrus. Fårans översta lager konstrueras med slumpvis utplacerad natursten i olika storleks-

fraktioner. Detta skapar en varierande strömbiotop med både stånd- och viloplatser för vandrande fisk. 

Fraktionen på dessa stenar utgörs främst av Sten (20 – 200 mm) och Block (200 – 2000) mm. Place-

ring och täthet av block och sten bör eftersträva att likna Älgåns naturliga bottensammansättning. Na-

turlika sjöutlopp anläggs med en uppbyggnad av morän, krossmaterial, sten, block och naturgrus. För 

att inte fisk och övrig akvatisk fauna skall skadas mot vassa stenkanter bör sten och block som åter-

förs vara natursten med rundade kanter. 

Betongfundamentet i dammen rivs ut i sin helhet och det stensatta fundamentet släntas av ner mot 

vattendraget med en lutning om 1:2. Vid det gamla dammläget planeras en ny att anläggas. För att 

inte riskera att överfarten dämmer eller skadas vid höga flöden förläggs nederkanten på överfarten till 

nivån +119.3. Vattenståndet vid läget för överfarten beräknas vid ett 100-årsflöde till nivån +119.00. 
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Figur 5. Planvy över föreslagna åtgärder vid Älgsjödammen. 

 

Figur 6. Längdsektion A-A över föreslagna åtgärder. 

 

Figur 7. Frontsektion B-B vid tröskelläget för föreslagna åtgärder. 
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Figur 8. Frontvy C-C vid det tidigare dammläget efter åtgärd. 

 Vattenhushållning 

Den nya normalvattennivån i Älgsjön hamnar efter åtgärd på ca +119.05. Nivån är ca 5 cm lägre än 

vad vattenytan uppströms dammen mättes till vid fältbesöket 190513 och ca 0.15 m lägre än den be-

fintliga referensdubben. Djupet i utloppsströmmen blir vid normalvattenföring ca 0.45 m vilket bedöms 

passerbart för fisk och övrig akvatisk fauna. Vid högvattenföring breddas vattenytan och vid ett 100-

årsflöde (HHW) blir vattennivån ca +119.60. Ett avbördningsdiagram för sjöns nivåer vid olika flöden 

presenteras i Figur 9. 

 

Figur 9. Avbördningsdiagram vid sjöns återskapade utlopp. 

 Masshantering 

För att bygga upp botten och återskapa de ursprungliga nivåerna vid Älgsjöns utlopp bedöms ca 1200 

m3 massor behöva tillföras, varav 1000 m3 utgörs av fyllnadsmassor. Mängden betong och stenmur-

verk som schaktas från dammen uppgår till ca 25 m3. Uppkomma massor vid schaktning kommer så 
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långt som möjligt att återanvändas inom projektet efter viss sortering. Detta gäller främst stenblock 

som uppkommer vid rivning av dammens utskov. Övriga massor av finare fraktion som uppkommer 

(grus och jordfyllning) nyttjas för planering av markområdet, återställning av körskador med mera runt 

dammen och sjöns återskapade utlopp. Materialåtgången för iläggning av natursten bedöms totalt 

uppgå till ca 70 m3 och omfattar en sträcka 30 m nedströms och 50 m uppströms dammen. 

 Skyddsåtgärder 

 Lagring av drivmedel och oljor 

Ingen risk får föreligga att läckage av oljor eller drivmedel når Älgsjön. Eventuella bränsletankar ska 

vara utrustade så att spill och läckage till omgivningen förhindras. Beredskap för akut sanering skall 

finnas på plats. Uppställning av arbetsmaskiner ska ske på sådant vis att eventuella spill eller läckage 

kan omhändertas utan risk för att föroreningar sprids till närområdet. 

 Produktval 

Massor som används vid utförandet är naturliga stenmaterial. Samtidigt är naturgrus en ändlig resurs 

med stor betydelse för olika verksamheter. Ofta har grusformationer stora natur- och kulturvärden. I 

syfte att återställa ett gott kvalitativt habitat för strömlevande arter och annan vattenfauna, saknas al-

ternativ till naturgrus. För att minska på volymen naturgrus i planerad verksamhet föreslås därför ett 

annat material (krossat berg) som underlager i fyllningsarbeten. Över hela ytan där stenkross används 

kommer naturgrus att täcka. 

 Risk för grumling 

Vid arbete med maskiner i vatten uppstår risk för tillfällig grumling. Risken minskar om arbeten plane-

ras att ske under förhållanden med låga flöden. Ytterligare åtgärder i form av tillfälliga översilnings-

dammar ska anläggas för att skydda den känsliga flodpärlmusslan från grumling. 

 Återanvändning av massor 

Återanvändning av massor från schaktning eftersträvas så långt som möjligt. Beroende på fraktion kan 

massor användas till planering och terrängjustering mot anslutande slänter, eller som material till bot-

tenuppbyggnad och utjämning i den nya fåran. 

 Skydd av träd och markmiljö 

På eventuella skyddsvärda träd som står i riskzon för att bli skadade eller påkörda av arbetsmaskiner 

under utförandet installeras skyddsplank. Tillfartsvägar på mark utförs vid behov med körplåtar eller 

tryckutjämnande bärlager för att minska jordkompaktering och underlätta återställning. 

 Störning 

Arbetet utförs så att naturvårdsverkets riktvärden för buller (NFS 2004:15) från byggplatser uppfylls. 

Transportvägar till och från arbetsområdet planeras i samråd med berörda fastighetsägare. 



 Uppdragsnr: 106 16 05   Version: Slutversion 

 Älgsjön sjötröskel  |  Teknisk beskrivning 

 

n:\106\16\1061605\5 arbetsmaterial\01 dokument\190524 teknisk beskrivning.docx 2019-06-12  |  12(13) 

 Genomförande 

Arbetet utförs huvudsakligen enligt följande: 

1. Älgsjön sänks av till tröskelnivå minst fyra veckor före byggstart. Vid gynnsamma förhållanden 

med låg tillrinning påbörjas arbetet. 

2. Tillfart till arbetsområdet säkras genom viss avverkning. 

3. Sättutskov med tillhörande mekanik och gåtar bortmonteras. 

4. Befintlig utskovströskel rivs ut ned till naturlig botten. Stenblock och fyllnadsmaterial från dam-

mens delar närmast utskovet rivs ut. 

5. Botten justeras och byggs upp i ett relativt jämnt sluttande fall ca 30 m uppströms det tidigare 

dammläget och ca 20 m nedströms. Lutningen på botten kan variera något men får momen-

tant inte överstiga 3 % och lutningen på sträckan totalt ska vara 2 %. 

6. Den återskapade sjötröskeln byggs upp och säkras med erosionssten. 

7. Utläggning av sten, naturgrus och död ved i området där botten byggts upp för att återskapa 

naturliga förhållanden.  

 Kostnader 

Föreslagna åtgärder inklusive material och arbetskostnad har grovt budgeterats till ca 670 000 SEK. 
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