Samrådsunderlag
Vattendragsrestaurering i Skriketorpsravinens N2000-område

Sammanfattning

Länsstyrelsen Östergötland planerar att genomföra vattenmiljöförbättrande åtgärder
för att skapa ett naturligare vattendrag i Skriketorpsravinen, Norrköping kommun.
Skriketorpsravinen utgör ett Natura 2000-område och kommer i februari år 2021
dessutom bli naturreservat. De planerade åtgärder som presenteras omfattas dels av
bevarandeplanen för Natura 2000, dels av naturreservatets skötselplan.
Åtgärderna innebär huvudsakligen att en torrlagd fåra återställs, en kulvert avlägsnas,
bortrensade sten och block återförs till fåran och död ved placeras ut. Det planerade
arbetet är en del av förvaltningen av Natura 2000-området och det blivande
naturreservatet med syfte att bidra till positiva miljöeffekter så som förbättrade
livsmiljöer för växter och djur.
Negativa miljöeffekter som riskerar att uppstå vid genomförandet är grumling av
vattenområdet nedströms arbetsområdet, eventuella körskador vid framförandet av
maskiner samt risk för skada på värdefulla träd och trädlevande arter i samband med
nedtagandet av träd, anläggande av erosionsskydd och övrigt maskinellt arbete. För
att förebygga, hindra, motverka samt avhjälpa de negativa miljöeffekterna kommer
ett antal skyddsåtgärder och försiktighetsmått vidtas. Bland annat tas hänsyn till
öringens lekvandring samt rom- och yngelstadier. Grumling undviks genom etappvist
vattenutsläpp i den återställda fåran. Krav på utbildning i naturhänsyn ställs på
maskinförare och maskinerna ska drivas med miljöklassade drivmedel. Därtill utförs
planeringsarbetet samt arbetet med nedtagning av träd med sakkunniga.
Länsstyrelsen bedömer de positiva effekterna långt överväga de negativa effekterna av
åtgärderna. De negativa effekter som riskeras i samband med åtgärden bedöms
dessutom i mångt och mycket vara temporära medan de positiva ökar långsiktigt.

Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3, 581 86 Linköping
Växel: 010-223 50 00
E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se
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1. Inledning och bakgrund
Tre kilometer norr om Åby rinner Pjältån från sjön Näknen och vidare söderut för att
mynna i Bråviken vid Loddby. Cirka en kilometer söder om utloppet från Näknen skär
sig Pjältån ner i en ravin, Skriketorpsravinen. Skriketorpsravinen är varierad med
flera små sidoraviner och avsnörda korvsjöar. Kring Pjältån växer en lummig lövskog
med flerskiktad karaktär. Pjältån utgör ett av länets viktigaste reproduktionsområden
för havsöring och flodnejonöga. Åns sträckning genom Skriketorpsravinen utgör
förmodligen det enskilt viktigaste lek- och uppväxtområdet för havsöringen. I
området finns två äldre dammanläggningar, som till stor del är raserade. Äldre
verksamheter har även lämnat spår på vattendraget i form av rensningar,
omgrävningar och kulvertering. Länsstyrelsen Östergötland planerar att genomföra
vattenmiljöförbättrande åtgärder som återställer åns fysiskt påverkade biotoper och
på så vis förbättrar statusen på vattendragets morfologi vilket innebär mer naturliga
habitat för vattenlevande organismer. Åtgärderna innebär huvudsakligen att en
torrlagd fåra återställs, en kulvert avlägsnas samt att sten och block som rensats ur
fåran återförs.
Skriketorpsravinen utgör ett Natura 2000-område (Skriketorpsravinen SE0230306).
Av bevarandeplanen framgår att en prioriterad bevarandeåtgärd är att så långt som
möjligt återställa naturlig morfologi och konnektivitet. Länsstyrelsen Östergötland
har gjort bedömningen att de planerade åtgärderna trots detta vid genomförandet har
den omfattning att de på ett betydande sätt riskerar att påverka miljön i naturområdet
och därmed kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken. Förutom ett Natura
2000-tillstånd krävs därtill tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. 3 §
miljöbalken för de planerade åtgärderna. Eftersom åtgärderna kräver ett Natura
2000-tillstånd antas dessa medföra betydande miljöpåverkan och ett
undersökningssamråd har därför inte genomförts.
Natura 2000-området kommer även att bli naturreservat. Länsstyrelsens beslut om
reservatsbildning planeras till februari 2021. De planerade åtgärderna kommer
omfattas av naturreservatets skötselplan och vara en del i arbetet med att uppnå
syftet med reservatsbildningen.
Syftet med avgränsningssamrådet är att miljökonsekvensbeskrivningen ska få en
lämplig omfattning och detaljeringsgrad och att miljöbedömningen fokuseras till de
miljöaspekter som är relevanta. Samrådet ska behandla de miljöeffekter som åtgärden
antas medföra i sig själv eller till följd av yttre händelser.
Åtgärderna berör fastigheterna Dvardala 1:4 och Kvillinge-Skriketorp 3:3 i
Norrköpings kommun. Dvardala 1:4 ägs av Naturvårdsverket och köptes i syfte att
bilda Pjältåns naturreservat. Kvillinge – Skriketorp 3:3 är privatägd och ägs av
Fastighets AB Solen & Co. Kommanditbolag och kommer delvis att omfattas av det
planerade naturreservatet. De planerade åtgärderna kommer även beröra vägbanken
vid riksväg 55 (väghållare Trafikverket).
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Bild 1. Översiktskarta över åtgärdsområdet i Skriketorpsravinens naturreservat. Planerade
åtgärder kommer att ske inom området som markeras med en blå cirkel (koordinater Sweref99
N:6505207, E: 566681) och röd cirkel (Sweref99 N:6504541, E:566803).
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2. Nuvarande förhållanden
2.1. Områdesöversikt
2.1.1.

Allmänt

Inom den del av vattendraget som ligger i Skriketorpsravinen har det innan mänsklig
påverkan funnits en mångfald av habitat, från forsande sträckor över berg i dagen till
flackare områden med grusbottnar och svämplan. Vattendraget har under de senaste
hundra åren till stora delar rätats ut och omformats till en kanal vilket gett kraftiga
förändringar av vattendragets habitat. Syftena med kanaliseringen har bland annat
haft att göra med kraftutnyttjande. Trots denna stora påverkan finns det inom
området höga naturvärden både i vattenmiljön och i lundmiljön och området utgör
bland annat reproduktionsmiljö för havsöring och flodnejonöga samt förekomsten av
relativt naturlig. Även områdena uppströms och nedströms berört område har höga
naturvärden.

Bild 2: Översiktskarta som visar uppdelningen mellan Lokal D och Lokal C i Pjältån.
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2.1.2.

Lokal C

Inom det område som ska åtgärdas rinner vattnet genom en kulvert (Bild 3–5) och en
kanaliserad sträcka. Basnivån och vattennivån bestäms av en äldre bro-rest som
fungerar som bestämmande sektion (Bild 6). På grund av att vattennivån har sänkts
nedströms bro-resten hjälper den nu till att hålla rätt nivå (närmare ursprunglig nivå)
i området uppströms. Parallellt med kulverten och den kanaliserade sträckan finns en
rest av en äldre fåra (Bilder 7–9). En betydande del av denna äldre fåra är ganska
naturlig, men det finns spår av påverkan. Den kraftigaste påverkan finns vid riksdag
55 där vattendraget till stor del hamnat under vägbanken.

Bild 3: Utlopp från kulvert som Pjältån rinner igenom inom Lokal C.
7

Bild 4: Inlopp i kulvert som Pjältån rinner igenom inom Lokal C.
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Bild 5: Inlopp i kulvert som Pjältån rinner igenom inom Lokal C.

Bild 6: Den bro-rest som avgör basnivån för området uppströms inom Lokal C i
Pjältån.
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Bild 7: Pjältåns äldre fåra som torrlagts i och med att vattendraget har dragits om
inom Lokal C.

Bild 8: Pjältåns äldre fåra som torrlagts i och med att vattendraget har dragits om inom
Lokal C. På bilden skymtas riksväg 55 till höger.
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Bild 9: Pjältåns äldre fåra som torrlagts i och med att vattendraget har dragits om inom
Lokal C.

2.1.3.

Lokal D

Inom lokal D utgörs vattendraget av en kanaliserad fåra (Bilder 10–13). Hela
sträckningen är kanaliserad, men översta 100 metrarna har något lägre grad av
påverkan. Det har funnits ett vattenkraftverk inom lokalen, men nu finns endast
byggnaden kvar. Dammen som tillhörde kraftverket låg uppströms lokalen och
vattnet leddes fram till kraftverket via en tub.

Bild 10: Lokal D i Pjältån som utgörs av kanaliserade sträckor. På sidorna av vattendraget
syns stora volymer sten och block som rensats bort ur vattendraget.
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Bilder 11–13: Lokal D i Pjältån som utgörs av kanaliserade sträckor. På sidorna av
vattendraget syns stora volymer sten och block som rensats bort ur vattendraget.
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2.2. Tidigare tillstånd
Det finns inga tidigare tillstånd i det område åtgärderna planeras att utföras.

2.3. Planbestämmelser
Området omfattas inte av några detaljplaner, områdesbestämmelser, översiktsplaner
eller andra föreskrifter rörande användningen av de mark- och vattenområden som
berörs av åtgärderna.

2.4. Naturreservat
Beslut om naturreservat för den del av Pjältån som ingår i Natura 2000-området
kommer enligt plan att tas av Länsstyrelsen under februari 2021. De planerade
åtgärderna ingår i arbetet med att uppnå naturreservatets syfte och kommer att ingå
so men de av skötselplanen för naturreservatet.
Syftet med Pjältåns naturreservat är att vårda och bevara ett mycket värdefullt och
varierat vattendrag med hög vattenkvalitet, hög grad av naturlighet, fria
vandringsvägar och värdefull fauna. Syftet är även att bevara och vårda omgivande
strandzon, ravinbildningar och ädellövskog med gott om gamla lövträd, död ved och
hög biologisk mångfald. Biotoperna i ån och strandzonen samt naturvärden knutna
till ravinerna och skogsmiljöerna ska skyddas och förstärkas för att ge förutsättningar
för ekosystem med hög artrikedom och livskraftiga bestånd av bland annat öring och
flodnejonöga. Med hänsyn till naturmiljön ska besökare ges möjlighet att se och
uppleva områdets typiska livsmiljöer och arter. Syftet med naturreservatet är även att
de utpekade livsmiljöerna enligt Natura 2000 i området skall uppnå eller bibehålla
gynnsamt tillstånd. Mänsklig påverkan på vattenmiljöerna ska minimeras så att
Pjältån bevaras som ett naturligt fungerande vattendrag. Fria vandringsvägar för
vattenorganismer ska upprätthållas, vattenståndet tillåtas variera över året efter
naturliga mönster och åns kantzoner vara ekologiskt funktionella.
För att nå syftet med reservatet krävs inledningsvis restaureringsåtgärder för att
återställa fåran med tillhörande svämplan. Åtgärderna omfattar återställning av fåran
till det ursprungliga läget, åtgärder vid vandringshinder för att möjliggöra
fiskvandring, tillförsel av död ved samt återförsel av rensningsmassor av block och
sten från omgivningarna till ån. Skogen ska huvudsakligen utvecklas så att mängden
död ved och gamla lövträd ökar genom naturliga processer. I begränsad omfattning
kommer skötselåtgärder krävas för att gynna ljusgynnade träd och etablera en
ekologisk funktionell kantzon vilket förbättrar förutsättningarna för områdets arter.
Åtgärder för att gynna kungsfiskare kan bli aktuella. För att nå syftet för friluftslivet
kan anordningar för friluftslivet bli aktuella.

2.5. Natura 2000
Området ingår i Natura 2000-området Skriketorpsravinen (SE0230306). Det
överordnade syftet för Natura 2000-området är att bevara eller återställa ett
gynnsamt tillstånd för de naturtyper och arter som förekommer i området.
Prioriterade bevarandevärden i Skriketorpsravinen är att bevara och vidareutveckla
naturvärden knutna till samtliga ingående naturtyper enligt art- och habitatdirektivet.
Både naturtypen mindre vattendrag (3260) och naturtypen ädellövskog i branter
(9180) prioriteras i bevarandearbetet. Prioriterade åtgärder enligt planen är
restaurering av morfologi och konnektivitet för att minska fysisk påverkan på
vattendraget och till stor del ska landområdet lämnas för fri utveckling.
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2.6. Kulturmiljövärden
Länsstyrelsen har tagit fram en kulturhistorisk utredning över Skriketorpsravinen
(Helander & Nilsson 2017). De flesta lämningarna i området har koppling till
kraftutvinning via åns vatten och består av dammar, dammluckor, sågplats samt
kraftverk. Även äldre vägar såsom den äldre landsvägen till Norrköping samt mindre
vägar och brofästen finns på platsen.
Kulverten har bedömts att under vissa förhållanden vara svårt att passera för
havsöring och flodnejonöga. Den planerade åtgärden, att ta bort kulvert och återskapa
en slingrande å-fåra med grus och sten har inte bedömts skada kulturhistoriska
värden.

2.7. Miljökvalitetsnormer
Inom vattenförvaltningen används miljökvalitetsnormer för att ange det kvalitetskrav
en vattenförekomst ska uppnå inom en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla
vattenförekomster ska uppnå normen god ekologisk status eller god ekologisk
potential. Statusen för en vattenförekomst får inte försämras. Pjältån (SvängbågenÅby) omfattas av miljökvalitetsnormen för vattenförekomst (VISS EU CD: SE650945152015) och ska uppnå god ekologisk status. I dagsläget klassas vattenförekomstens
ekologiska status som måttlig vilket beror på att det finns en fysisk påverkan som syns
i både hydromorfologiska och biologiska kvalitetsfaktorer och resulterar i att god
ekologisk status inte uppnås.

2.7.1.

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

Pjältåns övre delar är klassificerad till dålig status för kvalitetsfaktorn ”konnektivitet i
vattendrag” medan ”morfologiskt tillstånd i vattendrag” erhöll otillfredsställande
status.
Vandringshinder påverkar konnektiviteten och försvårar eller hindar upp- och
nedströms förflyttningar för vattenlevande organismer som exempelvis fisk samt
hämmar flödet av näringsämnen, sediment och organiskt material i vattensystemet.
Lika så är konnektiviteten i sidled till närområde och svämplan påverkad vilket bland
annat beror på att det saknas en naturlig koppling till ursprungliga
svämplan/översvämningsytor.
Morfologiskt tillstånd för vattendrag beskrivs som de fysiska strukturer och
funktioner som vattendraget uppvisar avseende variation i djup och bredd, dess
morfologiska strukturer och substrat samt strandzonens och svämplanets strukturer
relativt referensförhållandet. Exempel på påverkan är grävningar i vattendraget, aktiv
brukad mark eller tätorter i vattendragets närhet.

2.7.2.

Biologiska kvalitetsfaktorer

Pjältåns övre delar är klassificerad till måttlig status för biologiska kvalitetsfaktorn
”fisk”. Det finns en väsentlig påverkan på fisk i form av ej naturliga vandringshinder
som försvårar eller hindar upp- och nedströms förflyttningar för fisk i vattensystemet.
Bedömningen är att påverkan från dessa artificiella vandringshinder i vattendraget
påverkar miljön så pass mycket att förutsättningarna för ett varierat och långsiktigt
hållbart fisksamhälle inte finns. Alla tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga åtgärder
ska genomföras, men detta har inte hunnit genomföras innan 2021.
Vattenförekomsten får en tidsfrist till 2027 med skälet inte tekniskt möjligt.
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2.8. Miljökvalitetsmål
De planerade åtgärderna går i linje med miljömålet Levande sjöar och vattendrag
och Ett rikt växt och djurliv och berör även Hav i balans samt levande kust och
skärgård. Bland annat genom att de omfattar restaurering av fysiskt påverkade
vattendragsmiljöer, återställning av habitat för vattenlevande djur och växter samt
skapar bättre förutsättningar för reproduktion av havsvandrande arter som öring och
flodnejonöga.

2.9. Hydrologi
Vattendraget rinner från Näknen och avrinningsområdets yta i en punkt strax
nedströms berört område (utloppspunkt 567344, 6503637) är 72 km2. Modellerade
flöden för punkten visas i Tabell 1 (SMHI 2020). Pjältån regleras genom dammar i
utloppen av sjöarna Näknen, Vekmangeln och Svängbågen. Norrköpings kommun är
verksamhetsutövare för regleringen.
Tabell 1. Modellerade flöden för utloppspunkt 566802, 6504518 enligt SMHI.
Ankomsttid

Vattenföring (m3/s)

HQ100 (100-årsflöde)

6

HQ50 (50-årsflöde)

5.4

MHQ (Medelhögvattenföring)

2.5

MQ (Medelvattenföring)

0.54

MLQ (Medellågvattenföring)

0.05

LQ50

0.005

2.10.Hydromorfologi
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs jordarterna i området av postglacial finsand.
Vattendraget har dock eroderat fram en ravin där bottnarna utgörs av annat material,
främst grus, sten, men även block. Förutsättningarna med avseende på̊ jordarter har
också̊ förändrats genom den omfattande fysiska påverkan på̊ vattenmiljön, bland
annat finns det stora volymer med rensmassor utmed vattenmiljöerna.
Lokal C har ursprungligen (innan mänsklig påverkan) utgjorts av hydromorfologiska
grundtypen ”C” enligt biotopkarteringsmetodens benämning (Länsstyrelsen i
Jönköpings län 2017) tillika Havs- och vattenmyndighetens benämning (enligt
bedömningsgrunderna för vattenförekomster, Havs- och Vattenmyndigheten 2020).
Hydromorfologiska typen ”C” står för det som brukar kallas ”riffle pool-vattendrag”.
Det är förenklat beskrivet dynamiska vattendrag som har grusbottnar och svämplan
och en undulerande botten. Inom lokalen är vattendraget kraftigt kanaliserat och
svämplanen är utfyllda till stor del. På en sträcka inom Lokal C går vattendraget i en
kulvert och där är också loppet extra kraftigt omformat genom att vattendraget
dragits om utanför själva dalgången. Tidigare gick vattnet längre västerut. Foto från
lokalen visas i Bild 14.
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Bild 14: Exempel på hur Pjältån kan se ut inom Lokal C. På bilden syns en typisk kanaliserad
C-sträcka. Till höger ligger rensmassor som bland annat fyller ut svämplanen.

Inom Lokal D har den hydromorfologiska typen varit grundtypen ”B” och troligtvis
har undertypen varit en mix av ”Bp” och andra undertyper. ”B” står i korta drag för
steniga, blockiga vattendrag med mer turbulent vatten än C-typen (Bilder 15–16). De
är också mindre dynamiska. I B-vattendrag brukar det inte finnas speciellt mycket
svämplan eller finkornigt material. I detta område finns det dock ganska mycket
finkornigt material och sannolikt har det varit en mellanform av ”C” och ”B” på delar
av lokalen. Inom hela lokalen är vattendraget kraftigt kanaliserat och eventuella
svämplan är utfyllda till stor del.

Bild 15: Exempel på hur Pjältån kan se ut inom Lokal D. På bilden syns en typisk kanaliserad
B-sträcka. Bredvid fåran ligger sten och block som rensats bort ur fåran.
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Bild 16: Exempel på hur det kan se ut på vissa delar av Lokal D i Pjältån. Trots att det är
hydromorfologiska typen B finns det gott om finkornigt material också, vilket bland annat går
att se i denna eroderade strand.

2.11.Övrigt
Delar av området påverkas av att riksväg 55 ligger nära. Vägbanken ligger delvis på
rester av den gamla vattenmiljön och ger också en begränsning i sidled för
vattendragets utveckling och för möjligheten att restaurera vattendraget helt till
ursprungligt tillstånd.
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3. Planerade åtgärder
3.1. Allmänt
Syftet med de planerade åtgärderna är att skapa ett naturligare vattendrag (inklusive
svämplansmiljöer). På grund av omfattande kanalisering och stora volymer
rensmassor i stränderna kommer en fullständig återställning dock inte vara möjlig.
Planerade åtgärder har beslutats utifrån bevarandeplanen för Natura 2000-området
samt utifrån underlag avseende restaureringsåtgärder (se Gustafsson 2019 samt
2020).
Återställningsarbetet består i stora drag av nedanstående moment. Arbetet kommer
utföras maskinellt. Åtgärderna visas översiktligt på kartan nedan (Bild 17) och
presenteras mer ingående i kommande avsnitt.









Träd tas bort för att bereda plats inom arbetsområdet.
Den äldre fåra inom Lokal C som ligger parallellt med kulverten återställs
genom en försiktig rensning. Rensningen innebär att sly, skräp, rensmassor
och liknande som tillkommit efter att fåran torrlades tas bort. Även utfyllnad
på svämplan tas bort (gäller främst i nedströmsdel).
Den del av äldre fåran inom Lokal C vid riksväg 55 som inte går att återställa
ersätts med en ny fåra som förses med erosionsskydd mot riksväg 55.
En ny fåra och svämplan skapas vid den äldre fårans anslutning till den
befintliga i området strax uppströms kulverten.
Befintlig kulvert inom Lokal C avlägsnas och sektionen pluggas helt med
fyllnadsmassor vilket hindrar vattnet från att rinna där.
Rensade/kanaliserad fåran inom Lokal D återställs genom att block, sten och
grus placeras tillbaka i fåran.
Död ved placeras ut inom Lokal D och inom åtgärdad del av Lokal C. Det ska
vara minst 20 stockar per 100 meter vattendrag. Vid utplaceringen ska ett
naturligt utseende eftersträvas, d.v.s. att träden har fallit ned i fåran från
närmiljön. Minst två tredjedelar av stockarna ska ha någon del av stammen
utanför fårans kanter.

På s.22 finns en beskrivning för den nya fåran som förses med erosionsskydd mot
riksväg 55. Beskrivningen är delvis inaktuell då Länsstyrelsen inväntar ny utredning
efter samråd med Trafikverket. Den uppdaterade beskrivningen förväntas vara klar
innan årsskiftet 2020/2021.
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Bild 17: Översikt över planerade åtgärder i Pjältån. Utöver det som visas i bild ska död
ved tillföras.
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3.2. Lokal C
3.2.1.

Återskapande av fåra

Plan med numrerade tvärsektioner från modelleringen visas i Bilaga A. Den äldre
torrlagda fåran är cirka 230 m. Inom sektion 160–207 samt sektion 260–358 finns
till största del en äldre fåra kvar väl synlig (totalt ca 150 meter). Inom detta område
ska endast skräp, sly, träd och annat som tillkommit efter att fåran torrlades rensas
bort försiktigt. Rensmassor som finns i fårans kant och som kan hindra
översvämningar i sidled samt större volymer rensmassor på svämplan tas också bort.
Det är främst i nedströmsdel (på norra sidan av fåran ungefär vid sektion 160) som
det finns större mängder massor på svämplanet. Dessa massor är från den nuvarande
kanaliserade sträckningen.

Bild 18: Planerad anslutning till gammal fåra.

Det är viktigt att inte ta bort det som varit ursprunglig botten och därför ska
hydromorfologisk kunnig medverka i arbetet. Det som ska tas bort är endast ett litet
lager, den gamla botten syns tydligt om man tar bort någon eller några decimeter av
det översta lagret. Det är viktigt att inte ta bort naturliga grusbankar och liknande
som hör till fåran. I Bild 19 visas principen för detta. I Bild 17 ovan illustreras var
åtgärden utförs (streckad linje).
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Bild 19: Princip för hur den del av fåran som är intakt ska åtgärdas. Träd, sly, buskar och
annat som inte hör hemma i fåran tas bort. Det är dock viktigt att grusbankar och andra
naturliga strukturer inte tas bort.

Den del av fåran som fyllts igen vid riksväg 55 ersatts med en helt ny fåra (ca 50
meter, sektion 220–254). Aktuell sträckning visas i Bild 17 som heldragen linje. I
Figur 1 visas typsektion. Sektionerna ska från och med sektion 230 till och med 8 m
uppströms sektion 254 ha ett erosionsskydd mot vägbanken. Uppströms sektion 254
viker fåran av något mot öst, erosionsskyddet ska dock följa vägbanken.

Figur 1: Typsektion för sträckningen närmast riksväg 55. Sektionen visas medströms. Måtten
anges i meter.

Erosionsskyddet ska utgöras av natursten med en diameter på̊ upp till 0.3 m
(D100=0.3 m) och följa riktlinjerna i ”Trafikverkets tekniska krav för
geokonstruktioner TK Geo 13, TDOK 2013:0667” (Trafikverket 2016). Den del av
fåran som inte kantas av erosionsskydd ska istället kläs med ett tunt lager grus (0.1
m) med en mediandiameter om cirka 50 mm. Erosionsskyddet ska sträcka sig snett
nedåt och inte följa botten, vilket annars är brukligt. Detta för att tillåta vattendraget
att förändras i djupled över tid på̊ det vis som är typiskt för denna hydromorfologiska
typ.
Inom de översta cirka 20 metrarna där fåran ska ansluta till den befintliga fåran
(sektion 373–392 samt strax uppströms 392) skapas en fåra med ett svämplan på den
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södra sidan. Typsektion visas i Figur 2. Sektion 373, 379 har vissa avvikelser för att
passa in i terrängen. Den aktuella sträckningen visas i Bild 17 (heldragen linje).

Figur 2: Typsektion för anslutningen till befintlig fåra längst uppströms i den äldre fåran.
Sektionen visas medströms. Måtten anges i meter.

I Bilaga B visas en profil för hela den återskapade/restaurerade fåran. För sektion
220–254 samt 373–392 visas de faktiska bottennivåerna. För övriga sektioner i
profilen är bottennivåerna bara ungefärliga och kan användas som riktlinje i arbetet.
Dessa sektioner har inte alltid en plan botten och samtliga värden i profilen avser
thalweg, d.v.s. den djupaste delen av sektionen.
Nya fåran vid riksväg 55 innebär ett överskott på schaktmassor om cirka 300 m3.
Material som tas bort från svämplan (framförallt i nedströmsdel) utgör ca 130 m3.
Erosionsskyddet utgörs av cirka 80 m3 och gruset som placeras på botten cirka 30 m3.
Övriga åtgärder innebär hantering av små̊ schaktvolymer. Exakt storlek är inte
möjligt att ange, men uppskattas till mindre än 300 m3. Överskottsmassor kan delvis
återanvändas som utfyllnad vid avlägsnandet av kulverten eller placeras i fåran söder
om kulverten. Dock måste utplaceringen ske efter att vattnet letts om.

3.2.2.

Avlägsnande av kulvert

Dagens kulvert har en vattengång som ligger cirka 3 meter under mark. Kulvertens
längd är cirka 60 m, diametern 1800 mm. Inloppets vattengång är på höjden +11.42
m och utloppet +10.65 m.
Kulverten grävs bort och fraktas från plats. Schakten fylls sedan med fyllnadsmassor.
Profil som illustrerar åtgärderna visas i Bilaga C. Fyllnaden ska på minst 5 m av
sträckan vara lera av en sådan kvalitet att det motsvarar kravet för tätjord i en
fyllnadsdamms tätkärna. Detta gäller upp till höjden +13.0 m. Lerpluggen ska fungera
på samma sätt som en tätkärna och hindra läckage av vatten in i nuvarande
sträckning.
Fyllnaden ska anläggas upp till nivån +14.8 m. Utöver tätkärnan ska massorna som
läggs upp till nivån +13.0 m ha egenskaper som är likartade det finkorniga materialet
som finns i omgivande terräng och inte ha högre genomsläpplighet. Materialet ska
packas och den organiska halten ska ej överstiga 6 viktprocent. Resterande fyllnad
(+13.0 till +14.8 m) kan vara av mer varierad sort och till detta kan bland annat
överskottmassor från andra åtgärder samt material som tas bort när kulverten
friläggs användas. Slänten i nedströmssidan (södra sidan) ska ha en släntlutning på
1:4. Uppströmsdelen ska ha lutningen 1:2 fram till de nya sektionernas svämplan. Där
slänten når ned till +12.60 m ska en plan yta skapas som ansluter mot svämplanet
som hör till sektion 388 och 392.
När arbetet utförs behöver den nya fåran vara klar undantaget de delar av de övre
sektionera som är närmast trumman som inte kan färdigställas helt förrän kulverten
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är borta. En tillfällig damm skapas uppströms trumman som leder in vattnet i nya
fåran. Utfyllnadsvolymen är cirka 900 m3.

Bild 20: Område med träd och buskar på kulvert.

3.3. Lokal D
Vattendraget återskapas mot ett naturligare utseende genom att delar av det
upprensade materialet läggs tillbaka i fåran. Normalt sett är det bästa alternativet att
lägga tillbaka allt material som är upprensat. I övre del av lokalen har det bedömts
vara möjligt att göra det, men i nedströmsdelen har det inte bedömts som rimligt på
grund av allt för stora volymer.
Målet ska vara att utföra åtgärden så som det beskrivs i Bilder 21–22. För att
säkerställa god kvalitet och rimlig arbetsinsats behöver arbetet ske i samarbete med
hydromorfologiskt kunnig.
Återställningen sker enligt följande riktlinjer:







Bredden vid MHQ ska vara minst 7 meter.
Fåran ska så långt det är möjligt ha en naturlig övergång mot omgivningen
utan branta kanter.
Fårans substrat ska vara likartat det material som finns i terrängen. Det
innebär bland annat att där det är mer block i terrängen ska också̊ fåran
byggas upp av det.
I övre del av lokalen (övre 100 m) ska ursprungligt utseende eftersträvas.
I nedre del av lokalen (nedre 200 m) ska habitatet bli mer naturligt, men kan
inte återställas helt.
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Bild 21: Lokal D som utgörs av kanaliserade sträckor. På sidorna av
vattendraget syns stora volymer sten och block som rensats bort ur vattendraget.
Fotot visar övre delen av lokalen. Här är målet att allt upprensat material
återförs till fåran och att ett ursprungligt utseende eftersträvas.

Bild 22: Lokal D som utgörs av kanaliserade sträckor. På sidorna av vattendraget
syns stora volymer sten och block som rensats bort ur vattendraget. Denna bild är
tagen längre nedströms än föregående. Här byggs en mer naturlig fåra upp av
sten och block, men det är inte möjligt att återföra precis allt material.
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3.4. Genomförande
Den totala genomförandetiden för att ta i anspråk tillståndet föreslås till fem år.
Arbetet i vattenområdet bedöms kunna genomföras i ett sammanhang under
perioden maj till och med augusti under ett år.
Förslag på huvudsaklig arbetsordning presenteras nedan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Den äldre fåran inom Lokal C återställs och bottenmaterial samt
erosionsskydd anläggs.
En temporär damm anläggs som stoppar vattnets väg in i kulverten och
istället leder in det i gamla fåran.
Kulverten tas bort.
Tomrummet efter kulverten fylls igen.
Den äldre fårans anslutning till befintlig färdigställs.
Den temporära dammen tas bort och bottenområdet återställs.
Fåran inom Lokal D återställs.
Död ved placeras ut.

3.5. Miljökonsekvenser
De planerade åtgärderna utgör prioriterade bevarandeåtgärder för att nå
bevarandemålen i Natura 2000-området. De kommer även att omfattas av
skötselplanen och bidra till att syftet nås med det blivande naturreservatet.
Åtgärderna bedöms som tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. 3 §
miljöbalken. Genomförandet av åtgärderna bedöms som relativt omfattande och
innebära en risk att på ett betydande sätt påverka miljön i Natura 2000-området och
därmed vara tillståndspliktiga enligt 7 kap 28 a § miljöbalken.
Länsstyrelsen bedömer att de negativa miljöeffekter som riskerar att uppstå vid
genomförandet av åtgärderna är temporär grumling av vattenområdet nedströms
arbetsområdet. Risk för körskador vid framförandet av maskiner. Risk för skada på
värdefulla träd och trädlevande arter i samband med nedtagandet av träd, anläggande
av erosionsskydd och övrigt maskinellt arbete. Åtgärden innebär även att en 70 m
lång kanaliserad (fysiskt påverkad) sträcka av ån nedströms kulverten torrläggs
permanent eftersom vattnet i den återskapade fåran mynnar en bit nedströms
kulverten. Den ersätts dock av den 230 m långa naturfåran som kommer att utgöra en
mer naturlig vattenmiljö. För att minimera negativa miljöeffekter föreslår vi en rad
skyddsåtgärder och försiktighetsmått (se avsnitt 5.7).
Åtgärdernas syfte är att bidra till långsiktigt positiva miljöeffekter i området och
hänger samman med förvaltningen av Natura 2000-området och det blivande
naturreservatet. Syftet är också att ta bort den pågående negativa effekten på
vattenmiljön som kulverten har (minskad livsmiljö för arter, vandringshinder, ökad
lutning och vattenhastighet med erosionsproblem som följd). Positiva effekter som
förväntas är ökad andel naturliga vattendragsmiljöer inklusive svämplan (naturtyp
mindre vattendrag.) Detta ökar andelen lek- och uppväxtmiljö för arter som öring och
flodnejonöga samt förbättrar statusen på parametrar som är knutna till
kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd så som vattendragets planform,
vattendragsfårans bottensubstrat, död ved i vattendrag och svämplanets strukturer
och funktion. På så vis bidrar åtgärderna till uppnåendet av miljökvalitetsnormen för
vattenförekomsten.
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Sammantaget bedöms de positiva effekterna långt överväga de negativa effekterna av
åtgärden. De negativa effekter som riskeras i samband med åtgärden bedöms
dessutom i mångt och mycket vara temporära medan de positiva ökar långsiktigt.

3.6. Alternativa åtgärder
Om föreslagna åtgärder inte genomförs (nollalternativet) kommer kulverten vara kvar
och de rensade och kanaliserade sträckorna kommer i mångt och mycket ha kvar
dagens fysiska påverkan. En fortsatt negativ påverkan av kulverten i from av
försämrad livsmiljö, påverkan på fiskvandring och erosion nedströms till följd av
ökad lutning och vattenhastigheter kan på sikt förväntas försämra vattenbiotoperna
ytterligare. Bevarandemålen i Natura 2000-området kommer inte uppnås och
relevanta kvalitetsfaktorer på den aktuella sträckan kommer fortsatt ha lägre än god
status. Betongkulverten har en begränsad livslängd och kommer på sikt behöva bytas
ut för att inte riskera att rasa. En sådan reparation bedöms riskera motsvarande
negativa effekter som de föreslagna åtgärderna så som risk för grumling, risk för
körskador, risk för torrläggning i samband med förbiledning av vatten under arbetet.
En alternativ åtgärd hade varit utrivning av kulverten utan att leda om vattnet i den
ursprungliga fåran. Eftersom kulverten idag utgör bestämmande sektion för sträckan
uppströms så skapar en sådan åtgärd ökad erosion vattendragets kanter och fåra
uppströms som består grus- och finare material. Material som eroderar kommer att
sedimentera nedströms. Processerna kommer att resultera i ytterligare försämring av
vattenbiotoperna. En kompensationsåtgärd vid en sådan åtgärd kunde vara att skapa
en ny bestämmande sektion vid platsen för kulverten men då uteblir många av de
positiva effekterna av de föreslagna åtgärderna. Risken för negativa effekter i
samband med en sådan åtgärd bedöms motsvara det föreslagna alternativet.
Sammantaget bedömer vi att de planerade åtgärder (avlägsnande av kulvert och
omdirigering av fåra) är den åtgärd som ger mest miljönytta med motsvarande risker
för negativ påverkan som övriga alternativ.

3.7. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått
Följande försiktighetsåtgärder kommer att vidtas för att förebygga och avhjälpa
olägenheter och negativa miljöeffekter som arbetet medför.









Arbeten i vatten ska inte pågå under perioden 1 september till och med 30
april för att undvika påverkan på öringens lekvandring, rom- och
yngelstadier.
För att undvika grumling när vattnet släpps på i nya fåran inom Lokal C ska
det ske etappvis.
Fisk som blir instängd i vattensamlingar nedströms kulverten när vattnet leds
till den nya fåran fångas in och flyttas nedströms.
Ytor i landmiljön eller på svämplan som efter åtgärd har blottlagd
mineraljord skyddas från erosion genom att organiskt material placeras ut.
Materialet kan utgöras av förna, mossa, ris och liknande.
Maskinkörning planeras i förväg för att minimera körsträcka och undvika
körskador. Om körskador uppstår återställs dessa.
Maskinförare ska ha aktuell utbildning i naturhänsyn vid körning.
Arbetsmaskiner ska drivas med miljöklassade drivmedel och oljor. Tankning
och uppställning av maskiner ska göras utan risk för att eventuellt spill och
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läckage når vattenområdet. Maskinerna ska vara utrustade med
absorberande material för oljeuppsamling.
Hydromorfologisk sakkunnig ska delta i planering och utförande av arbetet
för att säkerställa ett gott slutresultat.
Vid nedtagning av träd används dessa som död ved inom området. Träd med
höga naturvärden tas inte ned. Arbetet sker med stöd av den
naturvärdesinventering som har genomförts och biologisk sakkunnig.
Vid kraftverksbyggnaden inom Lokal D växer den invasiva och för Sverige
främmande arten parkslide. Körning vid växtplatsen undviks för att inte
riskera ytterligare spridning.

3.8. Framtida skötsel och kontroll
Den bro-rest inom Lokal C som fungerar som bestämmande sektion påverkar
basnivån positivt i den bemärkelse att den buffrar för att basnivån har sänkts
nedströms. Det innebär att den behöver finnas kvar. Någon aktiv skötsel bedöms dock
inte behövas i nuläget.
Erosionsskyddet inom Lokal C bör kontrolleras regelbundet. Även om det är
dimensionerat för vattendragets egenskaper kan träd som faller ned i vattnet rikta om
flödet så att det skadas. Tanken med naturreservatet är bland annat att död ved ska få
ligga kvar i vattnet, detta ökar behovet av kontroll. Kontrollen sker inom
Länsstyrelsen reservatsförvaltning. Uppföljning av den återskapade fåran på lokal C
och den restaurerade fåran på lokal D följs upp med elfiske årligen under fem år
(sedan var tredje år) och biotopkartering (relevanta parametrar).
Okulär kontroll av grumling utförs dagligen innan, under och efter arbete i vatten på
lokal C. Kontrollen sker på sträckan nedströms bro-resten. Även efter avslutat arbete
kommer kontroll genomföras en gång per vecka i fyra veckor.
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Bilaga A – Lokal C Plan
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Bilaga B – Lokal C Profil
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Bilaga C – Kulvert och fyllning
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Länsstyrelsen skapar samhällsnytta genom rådgivning, samordning, tillstånd, tillsyn, prövning,
stöd och bidrag. Vi skyddar miljön, ser till att viktiga natur- och kulturvärden bevaras och skapar
förutsättningar för att utveckla landsbygden och näringslivet i länet. Vi har även samhällsviktiga
uppdrag inom bland annat krisberedskap, sociala frågor, djurskydd och samhällsplanering.
På så sätt bidrar vi till Länsstyrelsens vision om ett livskraftigt Östergötland
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