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Sammanfattning 
Forsmarksån är ett av de större vattendragen i Uppland som mynnar i havet. Från mynningen till 

Forsmarks bruk är det ca. 5 km svagt strömmande vattendrag. En serie dammar reglerar vattnets väg 

genom bruket, uppströms dessa är det dock fri vandringsväg långt upp i systemet. Direkt uppströms 

finns ett sammanhängande sjösystem på ca 800 ha. Åtgärdande av vandringshindren i Forsmark 

skulle gynna många fiskarter, samt ligga i linje med målsättningen i EU’s ramdirektiv för vatten. 

Alternativa förslag för att öppna upp fiskvägarna förbi Forsmarks bruk tagits fram av Sportfiskarna 

tillsammans med markägare och representanter från Länsstyrelsen. Av dessa har ett förslag bedömts 

som genomförbart med avseende på den unika kulturmiljön i Forsmarks Bruk. För detta alternativ 

har en kulturmiljöutredning genomförts. Denna rapport utgör en översiktlig teknisk beskrivning som 

underlag för nästa steg som består i att inhämta erforderliga tillstånd för genomförande.  

Utformningen görs så att minsta möjliga påverkan på de kulturhistoriska värdena uppstår. Samtidigt 

ska riktvärdet för vandringsvägarna vara att de är passerbara för abborre, som är en relativt 

svagsimmande art. Allt som allt ska en fallhöjd på vattenytan om 5 m fördelas ut från Stora 

Bruksdammens +12,5 (RH 2000) ned till utloppet i Forsmarksån, där vattennivåerna ligger på +7,5. 

Den totala sträckan denna fallhöjd fördelas ut på är 400 m lång. Främst nyttjas befintliga 

strömsträckor genom bruket, men förslaget inkluderar också en ny omlöpssträcka om drygt 160 m 

samt ett inlöp i den övre delen av sträckningen. De befintliga åfårorna som föreslås nyttjas avbördar i 

dagens läge endast ett mindre delflöde vid höga flöden i Forsmarksån. En mycket viktig detalj vid 

utformningen av detta förslag är därmed teknisk utformning där den passerbara fåran ansluter till 

huvudflöden så att fisken hittar upp genom dammsystemet och inte anlockas av det högsta flödet 

och fastnar nedströms befintliga dammar som utgör definitiva vandringshinder. Anledningen till att 

detta förslag valts ut är att det utgör låg påverkan på den unika kulturmiljön. 

  



Bakgrund 
Vid Forsmarks bruk har vattnets kraft nyttjats för olika verksamheter sedan 1500-talet. Brukets 

tidigare huvudsakliga verksamheter är sedan länge nedlagda. Bruksdammen utgör dock 

färskvattenintag till Forsmarks Kärnkraftverk. Såväl vattenuttag, som regleramplitud och minimiflöde 

genom bruket regleras i vattendom. 

Eftersom bruksverksamheten i övrigt är nedlagd medan de reglerande anläggningarna i vattnet 

fortfarande kvarstår och utgör definitiva vandringshinder för fisk och andra akvatiska organismer, 

finns anledning att öppna fria vandringsvägar för fisk. Åtgärdande av vandringshindren i Forsmark 

skulle gynna många fiskarter, samt ligga i linje med målsättningen i EU’s ramdirektiv för vatten, samt 

flertalet miljömål. Forsmarks bruk är ett samtidigt ett mycket välbevarat vallonbruk, och är utpekat 

som fornlämningsområde, riksintresse för kulturmiljö, samt byggnadsminne. 

Sammandrag av vattendomar i Forsmark 
Nedanstående vattendomar föreligger för Forsmarksån vid Forsmarks bruk. 

Sammanfattningsvis så regleras följande i domarna: 

• Befintliga regleranordningar har laglig förklarats 

• Reglernivå för Bruksdammen har fastslagits 

• Tillstånd för bortledning av 85L/s till Kärnkraftverket från Bruksdammen 

• Genom dammsystemet i Forsmark ska alltid tappas 200L/s.  

AD 77/70   

Dom 1971-10-21 

Tillstånd att få leda bort 110 l vatten/s från Bruksdammen m.m. 

 

Dom 1976-01-22 

Ansökan om tillstånd till vattenbortledning från sjön Bruksdammen m.m. för Forsmarks 

kärnkraftstation i Östhammars kommun, Uppsala län 

 

Dom 1978-12-21 

Förlängning av byggnadstiden. 

 

Dom 1982-03-18 

Slutlig prövning av vattenhushållningsbestämmelser. Bestämmelserna i 1976 års dom fastställdes. 

 

  



Drift och skötsel 
Regleringen av Bruksdammen ska vara sådan att vattenståndet ligger mellan 12 och 12,36 möh Från 

och med 1a Oktober till och med efterföljande års vårflod får dock vattenståndet i Bruksdammen 

uppdämmas till 12,78 möh. 

Genom dammsystemet ska alltid tappas minst 200 L/s. 

(Detaljerade skötselrutiner redovisas i bilaga 1.) 

Kulturmiljö 
Forsmarks bruk är ett mycket välbevarat vallonbruk. Bruket var ursprungligen ett kronobruk anlagt 

under 1500-talets andra hälft. Det finns också uppgifter om äldre järnhantering på platsen redan 

under medeltiden. Bruket brändes i stort sett helt ner i samband med rysshärjningarna 1719. 

Forsmark övergick senare i handelshuset Jennings. Under denna period uppfördes en herrgård, idag 

kallad Gamla herrgården, som invigdes 1765. Ytterligare en herrgård uppfördes som stod klar 1774, 

dvs den nuvarande Forsmarks herrgård. Kring herrgården anlades en park och väster om 

huvudbyggnaden skapades en stor engelsk park. Idag räknas den engelska parken som en av Sveriges 

bäst bevarade. 

Området inom vilket åtgärder för att skapa fria vandringsvägar planeras, är beläget inom ett 

riksintresseområde för kulturmiljö. Området är dessutom beläget inom ett fornlämningsområde. 

Forsmarks bruk är också byggnadsminne sedan 1975. 

(se bilaga 2 för kulturmiljöutredning) 

  



Förslag till åtgärder 

Översikt 
Den befintliga östra fåran avses justeras för att utgöra fiskväg förbi bruksdammarna. Åfåran har till 

stor utsträckning en naturlig utformning och en del av den fallhöjd som behöver fördelas ut faller 

redan på ett naturligt och passerbart sätt i bäckens befintliga sträckning. Återstående fallhöjd 

fördelas ut via ett inlöp i den övre sträckningen, genom höjning av fårans botten samt ett omlöp i 

den nedre sträckningen. Detta delflöde separeras från huvudflödet för att undvika anlockning av fisk 

nedanför huvudflödets dammar som utgör definitiva vandringshinder. Justeringar görs också vid 

sammanflöde med huvudfåror för att anvisa fiskvandring till den passerbara åfåran. 

Översiktlig beskrivning av åtgärder (se bilaga 3 för planritning, höjder och tvärsnitt) 

• A-B Ett inlöp anläggs uppströms befintlig dammlucka i den igenväxta viken av Framdammen 

• B-C Botten på befintlig bäckfåra höjs för att fördela ut fallhöjd.  

• C-D Befintligt åfåra nyttjas (inga förändringar) 

• D-E En stenmur byggs rätlinjigt mellan inloppet i Hammar dammen, ned till kanten där den 

nya kanalen/strömfåran ska grävas för att separera flödet i fiskvägen från huvudflödet. 

• E En bro anläggs där den nya fåran passerar under vägen 

• E-F En ny rätlinjig fåra med stensatta kanter anläggs. 

• F-G Ett naturlikt omlöp anläggs 

• H En bred strömtröskel anläggs för att sprida flödet från Nere Hammardammen där 

strömmen från den möter strömmen från det nya omlöpet. 

• I En bred strömtröskel anläggs för att sprida flödet från den befintliga västra fåran från Nedre 

Hammardammen där den strömmen möter strömmen från från Hammardammen (den Östra 

fåran). 

  



Karta som visar de olika delsträckorna.  

 

 

Längdprofil hela sträckan, från inlöpet i övre dammen, ner till utloppet i Forsmarksån. En total 

fallhöjd på 5 m på en sträcka om 400 m. A-H refererar till sektionerna i planen.  

 

  



 

Översiktlig illustration över området i bruksmiljön som berörs, före och efter föreslagna åtgärder. 

  



A-B Ett inlöp anläggs uppströms befintlig dammlucka i den igenväxta viken av 

Framdammen 
 

Här byggs ett inlöp, dvs. en naturlik lösning som anläggs i en befintlig damm med en teknisk 

avskiljning/dammkropp som behåller befintlig nivå i dammen. Ett snarlikt exempel på denna 

konstruktionslösning finns vid Hilleviks bruk i Gävle, vilket förlänger bäckens sträckning upp i 

dammen. Fallhöjden från nivån i övre dammen till betongplattan under bron fördelas således ut 

uppströms bron/dammen. För att smälta in i miljön i övrigt med flacka gräsklädda dammvallar ges 

även denna justering av befintlig dammvall samma utseende (till skillnad från den mer tekniska 

lösning som syns vid Hillevik). 

Höjdskillnad från dagens vattenyta på normalt +12,5 i Bruksdammen ned till +11,75 vid övre kant av 

betongplattan under bron (punkt B, Bokslutaren) är 75 cm (beroende på vattenstånd i dammen). 

Med en lösning som behåller Bokslutaren inkl. betongsulan i botten intakt med ca 10 cm vatten på 

plattan så är det en fallhöjd på 65 cm. Denna fallhöjd fördelas ut på en sträcka om ca 55 m, vilket ger 

en lutning på 1,4%.  

En förlängning av befintlig dammvall anläggs från fast mark (befintlig dammvall) och över mot det 

vita huset på dammens nordöstra sida (se bild och illustration). Kärnas på vallen bör utgöras av spont 

som garanterar funktion avseende täthet och dammsäkerhet. Ytan ges en utformning av en flack 

jordvall som övriga dammvallar kring bruket. 

Högst upp vid ingången till inlöpet anläggs ett i betong gjutet utskov/slutare. Denna utformas så den 

ger samma reglerfunktion som befintlig dammlucka, dock med skillnaden att den utformas för 

stående sättare. Detta gör att de befintliga dammluckorna kan hållas helt öppna. Luckorna kan dock 

sitta kvar i upphissat läge, med bibehållen reglerfunktion. Reglermässigt så flyttas dock funktionen till 

ett nytt utskov med stående sättare som har möjlighet att reglera flödet samtidigt som fisk kan 

passera. För att lösningen ska vara passerbar vid olika flöde och vattenstånd uppströms är det dock 

viktigt att inlöpet för mycket naturliga strukturer, dvs block och sten. 

 



 

 

Övre Dammen sett från bron, Juli 2019.  

 

 

Illustration Övre Dammen sett från bron, med anlagt inlöp. 

 



 

 

Exempel på inlöp vid Hilleviks bruk. 

  

Exempel på med stående sättare reglerbart intag till omlöp vid fiskväg i Delångersån, Iggesund. 

 



 

 

Exempel på med stående sättare reglerbart intag till omlöp till fiskväg i Stömneån, Delsbo. 

 

B-C Botten på befintlig bäckfåra höjs.  
Mellan punkt B & C är en 90 m lång strömsträcka mellan dämmet och en mindre gångbro. Åfåran är i 

huvudsak passerbar och har en lutning som möjliggör fiskvandring. Bredden på själva strömfåran är 

2-3 m, förutom ett parti i mitten där fåran breddar ut sig i ett lugnvatten. I den övre delen är 

skärningen djupare och här kantas fåran av större träd och pestskråp. I den nedre delen är fåran 

relativt grunt skuren, max en meter mellan botten på fåran och omgivande mark. Där fåran breddar 

sig går vattnet ända upp mot en husgrund.  

Ur fiskvandringssynpunkt är det främst direkt nedanför befintliga dammluckor som ån faller för 

brant, från +11,75 vid övre kant av betongplattan till ca +10,60 strax nedströms. För att åtgärda detta 

föreslås att botten på åfåran höjs upp och fallhöjden fördelas ut nedströms, främst mellan 

dammlucka och lugnvattnet nedströms.  

Höjning av bäckbotten sker genom att tillföra bergkross som packas och därefter kläs med natursten 

och grus. Befintliga kanter bibehålls. Detta sker främst direkt nedanför bro/dammlucka ned till 

lugnvattnet. I anslutning till själva dämmet innebär det att botten lyfts upp ca 50-80 cm (beroende på 

om betongplattan behålls eller bilas bort). En del av fallhöjden fördelas nedströms lugnvattnet 

genom att höja nivån på lugnvattnet ca 10-15 cm vid befintlig strömtröskel.  



 

Befintligt dämme vid punkt B. Det är främst fallhöjden här som måste fördelas ut på en längre 

sträcka. 

 

T.v. Övre delen av fåran, där skärningen är djup. Här kommer man lyfta upp botten 50-80 cm mot 

dagens nivåer. T.h. Byggnaden på västra sidan strömfåran vid lugnvattnet, genom en försiktig höjning 

på 10-15 cm nedströms byggnaden kommer vattennivån stiga motsvarande upp mot 

stenfundamenten.  

 

  



C-D Befintligt åfåra nyttjas (inga förändringar) 
En strömsträcka, som utgör målbilden för hur övriga strömsträckor kommer att se ut efter åtgärder 

(se även bild på omslag). Vattendjupet i juni är cirka 15-20 cm längs denna sträcka.  Själva passagen 

vid bron, vars betongfundament utgör en av de smalaste passagerna är 2 m bred vid vattennivån och 

90 cm från vattenytan till underkant av bron. Denna passage anger riktvärde för tvärsnitt på omlöp 

nedströms eftersom samma flöde ska passera där. 

Fallhöjd på vattenytan går från +10,6 ned till +9,9, som är vattennivån i Nedre Hammardammen. 

Botten på fåran faller från +10,4 ned till +9,5 vid utloppet till dammen. Total sträcka 60 m  

 

  



D-E En stenmur byggs rätlinjigt mellan utloppet vid sjön, ned till kanten där den nya 

kanalen/strömfåran ska grävas. Stenmurens funktion är att separera flödena så att 

fisken hittar rätt i systemet. 
Mellan punkt D till E är syftet att hitta smidigaste lösning som med minska möjliga ingrepp i miljön 

ansluter befintlig sidofåra från punkt A-D med ett fortsatt nyanlagt omlöp. Detta kan lösas genom en 

fortsatt separat fåra, men efter samråd så föreslås i första hand att viken i nordöstra hörnet på 

Hammardammen separeras från dammen i övrigt med en mur och sidoflödet med fiskvandringsväg 

leds genom befintlig damm ca 50 meter. 

En mur byggs rätlinjigt mellan utloppet vid sjön, ned till kanten där den nya kanalen/strömfåran ska 

grävas. murens funktion är att separera flödena så att fisken hittar rätt i systemet. Den ska ligga strax 

över vattenytan, så att strömfårans vatten inte blandas med Hammardammens. Hammardammen 

bör inte heller brädda över till denna passage, och därmed öka flödeshastigheten och 

vattenmängderna nedströms. Muren kan därmed betraktas som en dammvall som inte släpper 

igenom vatten, men samtidigt smälter in i miljön.  

Fallhöjden på vattenytan ändras inte under passagen genom dammen, utan ligger på +9,8- 9,9. 

Alternativa lösningar som diskuterats är att låta muren följa strandkanten, eller att anlägga en 

bäckfåra längs vägen på dammvallen som separeras från dammen av en gräsbeklädd jordvall.  



 

 

En stenmur byggs som separerar NÖ viken av Hammardammen. Streckad linje visar murens tänkta 

dragning. 

 

Illustration över lokalisering och möjlig utformning av stenmuren.  



E En bro anläggs där den nya fåran passerar under vägen 
Vid E, byggs en ny bro. Den ska efterlikna den som idag ligger vid utloppet ur dammen, med en 

överdel i trä. Bron behöver dock inte vara större än befintlig bro mellan C & D. 

  

Befintlig bro vid utlopp ur Hammardammen. 

  



E-F En ny rätlinjig fåra med stensatta kanter anläggs,  
På sträcka E-F anläggs ett fiskomlöp (ny åfåra). För att omlöpet ska smälta in i bruksmiljön anläggs 

den rätlinjigt och med stenklädda kanter. Som målbild är en något smalare fåra än befintlig fåra på 

sträcka C-D. Omlöpet passerar under vägen intill dammen och fortsätter ned mellan två byggnader, 

experimentverkstaden och ett bostadshus. Här kommer kanalens kanter att stensättas, kanalens 

bredd blir kring 1,5- 2 m. Bredden på fåran görs så smal som möjligt, för att smälta in i miljön, men 

måste anpassas till den avbördningsförmåga som uppströmsliggande partier har för att undvika 

översvämning. Kanalen blir relativt grund, med en botten som kommer ligga 50-80 cm från markytan. 

Vattendjupet pendlar kring 25-40 cm beroende på flöde. Marken inom ett mindre område närmast 

övre delen av kanalen kommer att behöva höjas något (max ca 0,5 m), för att klara att hålla rätt 

nivåer. De partier som höjs upp kommer att täckas med matjord och sås in med gräs. 

 

Foto från befintlig fåra på sträckan C-D, vilket utgör målbild för utformning av omlöpet på sträcka E-F. 

Inloppet från dammen regleras med en nivåtröskel, som läggs på +9,5. Fallhöjd på vattenytan går 

från +9,8-9,9 ned till 9,0 vid punkt F. Botten på kanalen faller från +9,5 ned mot +8,7 i den nedre 

änden. Total sträcka 60 m. Den nya stensatta fåran kommer gå i rak linje från stubben bort mot 

häcken till, nedanför den gamla, grova alen. 

 



  

Ny stensatt fåra kommer gå i rak linje från stubben bort mot häcken till, nedanför den gamla, grova 

alen. Det markerade området anger ungefärligt område där marknivån kan behöva höjas något 

bredvid omlöpet. 

 

Illustration över hur omlöpets övre del utformas.  



F-G Omlöp med naturlik utformning 
Från den lilla grusvägen grävs strömfåran genom en komposthög och vidare ut i en hästbetad öppen 

hagmark. Vid själva grusvägen, vid punkt F får en ny bro anläggas, för att kunna fortsätta använda 

vägen. Då omlöpet sträckning lämnar bruksmiljön anläggs denna nedre del som en mer naturlig åfåra 

med en ca 3-4 m bred naturlig strömfåra i en vid böj, ned mot Forsmarksån. Böjen ut i hagmarken har 

som syfte att fördela ut fallhöjden över en längre sträcka för att underlätta fiskvandring. Längs 

kanterna på omlöpet planteras med fördel träd/busk för beskuggning. 

Fallhöjd på vattenytan från +9,0 ned till Forsmarksåns nivåer om cirka +7,5. Botten på omlöpet faller 

från +8,7 ned till +7,3. Flacka slänter gör att omlöpet smälter in bra i landskapet. Även här kommer 

det endast krävas en grund schaktning. Total sträcka 100 m.  

 

Exempel på naturlikt omlöp. 

 

  



H En bred strömtröskel anläggs för att sprida flödet från Nere Hammardammen där 

strömmen från den möter strömmen från det nya omlöpet. 
Strax nedströms det östra utloppet ur nedre Hammardammen (Badhusslutaren) anläggs en 

strömtröskel. Denna anläggs av grus och natursten, eventuellt med en tät kärna av stenkross. Syftet 

är att sprida vattnet från det östra utloppet på bred front så det faller ner i en djupare ”huvudfåra” 

som leder vidare upp i omlöpet och lockar fisk att fortsätta upp i vad de uppfattar som huvudflödet 

(omlöpet). Ingen schakt är nödvändig, naturmaterial tillförs maskinellt. 

 

 

Bild från bron ned mot det tilltänkta sammanflödet mellan det Östra Utloppet och omlöpet. 



 

Ungefärlig illustration över hur en stentröskel anläggs för att sprida vattnet över fårans hela bredd 

innan det faller ned i åns djupare o lugnare parti. 

  



I En bred strömtröskel anläggs för att sprida flödet från den västra befintliga fåran från 

Nere Hammardammen (Kvarnslutaren) där strömmen möter strömmen från den Östra 

fåran från Hammardammen. 
Vid sammanflödet mellan den östra och västra fåran nedströms nedre Hammardammen anläggs en 

strömtröskel i den västra fåran. Denna anläggs av grus och natursten, eventuellt med en tät kärna av 

finare stenmaterial. Syftet är att sprida vattnet från den västra fåran på bred front så det faller ner i 

en djupare ”huvudfåra” som leder vidare upp i den östra fåran och därigenom lockar fisk att fortsätta 

upp i vad de uppfattar som huvudflödet till den östra fåran. Strömtröskeln kan eventuellt utformas 

som en lekplats för havsöring och andra strömlekande arter. Ingen schakt är nödvändig, 

naturmaterial tillförs maskinellt. 

 

 

Illustration över hur strömtröskeln kan utformas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilagor: Ritningar  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


