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1.

INLEDNING

1.1

Bakgrund

Hagbydammen är belägen i Hagbyån, knappt 2 km uppströms dess mynning i
Norasjön. Dammen ligger inne i Nora stad och dämmer upp en mindre
vattenspegel. Närmast uppströms liggande vattenmagasin är Åsbosjön. Kraftverket
som tidigare låg vid dammen ersattes på 50-talet av Hagby kraftverk som har sitt
intag vid Åsbosjöns utlopp. Hagbydammen ägs av Nora kommun som tidigare
också ägde vattenkraftverket genom sitt bolag Nora Energi. Idag ägs kraftverket av
Hagby Kraft.
Under de senaste åren har två rapporter tagits fram som visar att Hagbydammen
ligger i konsekvensklass 1 enligt RIDAS. RIDAS är kraftföretagens riktlinjer för
dammsäkerhet som ska följas av Svensk Energis medlemsföretag men kan även
fungera som riktlinjer för övriga dammägare. Konsekvensklass 1 är näst högsta
klassen (1+ är högsta och 3 är lägsta) och tilldelas anläggningar där dammbrott
bedöms få stora konsekvenser, bl.a. fara för liv. Hagbydammens nuvarande
utformning klarar på flera punkter inte RIDAS krav på en klass 1-damm.

1.2

Syfte och mål

Nora kommun har initierat denna utredning för att mera specifikt få reda på vilka
åtgärder som krävs på dammen för att klara RIDAS krav samt de kostnader som
det kan tänkas innebära. Då det är ett ganska stort åtagande (kostsamt och
krävande) att äga en damm i konsekvensklass 1, ska utredningen också utmynna i
ett förslag på hur dammen kan byggas om för att kunna sänkas till konsekvensklass
2. Detta kräver att faran för människoliv avvärjs. Som ett tredje förslag ska det
också utredas hur dammen partiellt skulle kunna rivas ut och på så vis bl.a. slippa
regleringsarbetet. Tredje förslaget skulle också ev. kunna öppna upp för
fiskvandring. Dammen är idag ett definitivt vandringshinder för fisk.
·
·
·

Förslag 1 – Upprustning av dammen för att klara kraven på en damm i
konsekvensklass 1.
Förslag 2 – Ombyggnad av dammen så att den kan sänkas till
konsekvensklass 2.
Förslag 3 – Partiell utrivning av dammen.
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2.

FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1

Lagar och regler

Enligt Miljöbalken är det dammägaren som har strikt ansvar för vid dammhaveri.
Det innebär att dammägaren är ansvarig för de skador som uppkommer vid ett
dammbrott oavsett orsaken till dammbrottet. Enda undantaget är krig eller
krigsliknande förhållanden.
RIDAS är kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet som tagits fram av Svensk
Energi för att underlätta dammägarnas arbete med dammsäkerheten. De
övergripande målen för kraftföretagens dammsäkerhetsriktlinjer är att:
- Definiera krav och ange riktlinjer för god och enhetlig dammsäkerhet.
- Utgöra grund för enhetlig bedömning av dammsäkerheten och identifiering
av behovet av dammsäkerhetshöjande åtgärder genom systematiskt
genomförd egenkontroll.
- Vara stöd för myndigheternas dammsäkerhetstillsyn.
De riktlinjer/krav som ställs på dammar i konsekvensklass 1, 2 och 3 finns med i
RIDAS och gäller alla kategorier runt en damm såsom flöden,
avbördningskapacitet, betong, jorddammar, luckor o.s.v. Det som står i RIDAS är
inte krav i juridisk mening, utan ska ses som riktlinjer för ett bra
dammsäkerhetsarbete. Denna utredning har utgått från kraven och riktlinjerna i
RIDAS.

2.2

Höjdsystem och koordinater

I denna utredning har SWEREF 99 använts för koordinater i plan. För
höjdbestämmelse har RH70 använts.

2.3

Vattendraget

I figur 1 nedan syns Hagbydammens tillrinningsområde. Området är knappt 300
km2 och sträcker sig från nästan Karlskoga i sydväst upp till i höjd med Lindesberg
i norr. Områdets två stora vattenmagasin är sjöarna Älvlången och Vikern.
Älvlången har idag inget kraftverk medan Vikern regleras vid Gyttorps kraftverk.
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Figur 1. Översiktsplan över Hagbydammens tillrinningsområde.

Vattnet rinner från sjön Vikern vidare ut i Åsbosjön. Åsbosjön är ett mindre
magasin varifrån Hagbyån har sin början. Ca 1 k m från Åsbosjöns utlopp ligger
Plåthammardammen som reglerar vattenytan i Åsbosjön. Precis intill dammen
ligger intaget till Hagby kraftverk.
Vattnet som tappas genom Plåthammardammen rinner ner till Hagbydammen, se
figur 2 nedan och bilaga 1. Efter Hagbydammen rinner vattnet vidare till
Sågbladsdammen som ligger drygt 200 m nedströms Hagbydammen.
Sågbladsdammen är idag så gott som helt utriven och det enda som finns kvar är
tröskel och själva brobanan.
Utloppet från Hagby kraftverk går i en ca 700 m lång tunnel som mynnar ca 100 m
nedströms Sågbladsdammen. Det medför att från den punkten tillförs vattnet till
Hagbyån igen (förutom den minimitappning på 30 l/s som rinner förbi
Hagbydammen), förutsatt att kraftverket körs. Kraftverket får via denna
uppbyggnad en fallhöjd på ca 17.4 m.
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Figur 2. Översiktsplan över Hagbydammen och Hagby kraftverk.

Från kraftverkets utlopp rinner vattnet sedan vidare i Hagbyån, genom Nora stad,
tills den mynnar i Norasjön efter ca 1.5 km.

2.4

Vattendom

Hagbydammen lagligförklarades i dom 103/1950 aktbilaga 29, daterad 18 april
1953. Detta gjordes samtidigt som det nya kraftverket, förbi de tre anläggningarna
vid Plåthammardammen, Hagbydammen samt Sågbladsdammen, byggdes och de
övriga gamla kraftverken vid Hagbydammen och Sågbladsdammen stängdes ner.
Domen ger rätt att dämma vattnet vid Hagbydammen till högst +97.63 angett i det
som då var Sveriges officiella höjdsystem, RH00. Differensen mellan RH00 och
det höjdsystem som använt i utredningen, RH70, är 0.37 m vilket gör att
dämningsgränsen ligger på +98.00 i RH70. Fixpunkt för dammen är en vertikal
järndubb till höger om skibordet vid Plåthammardammens högra landfäste. Den har
nivån +101.37 i RH00, dvs 101.74 i RH70.
Vattenytan vid Hagby kraftstations intag får regleras från +100.20 och upp till
mellan +100.80 och +101.20 beroende på tidpunkt på året.
Minimiflödet förbi kraftverket är i domen satt till 30 l/s året runt.

2.5

Inmätningar och kartor

Flera inmätningar har genomförts i och runt Hagbydammen, samt längs Hagbyån
ner till Norasjön. Inmätningar från tidigare utredningar har kompletterats med egna

2014-01-14
Hagbydammen
Förslag till ombyggnader

9 (28)

inmätningar för denna utredning. Kartor har tillhandahållits av kommunen och
BKT. De inmätningar och kartor som ligger till grund för denna utredning är:
-

2.6

Egna punktmässiga inmätningar med GPS, Norconsult år 2013.
Höjdscanningsdata, Lantmäteriet 2013
Ekolodning av sjön uppströms Hagbydammen, WSP år 2011.
Sektioner i Hagbyån mellan Hagbydammen och Norasjön, WSP år 2011.
Inmätning av utskov, WSP år 2011.
Fastighetskarta, BKT år 2013
Primärkarta, BKT år 2013

Dammens nuvarande utformning

Dammen är idag ca 100 m lång och består av två fyllnadsdammar på var sida om
ett ca 4 m brett utskov, se figur 3 och bilaga 2. Precis till vänster om utskovet
ligger det gamla intaget till tidigare kraftverk. Det är idag igenbommat. Över
dammen går en väl använd grusad gång- och cykelväg. Dammkrönet ligger idag på
nivån ca +99.1 och är drygt 3 m brett.

Figur 3. Plan över dammens nuvarande utformning.

Höger fyllnadsdamm är ca 70 m lång och har en högsta dammhöjd på ca 9 m.
Vänster fyllnadsdamm är både kortare och lägre, 25 m lång och 4 m hög. Figur 4
visar en typsektion genom höger fyllnadsdamm.

Figur 4. Typsektion visande höger damms nuvarande utformning.
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Dammens uppbyggnad är osäker men har antagits vara en homogen fyllningsdamm
vilket innebär att den är uppbyggd av ett enda jordmaterial. Detta material har av
WSP bedömts till morän med inslag av finjord. Detta har gjorts efter att bl.a. en
provgrop grävts i höger damms nedströmsslänt i anslutningen mot krön. Det finns
gamla förslagsritningar som visar på en ev. tätspont inne i dammen men då detta
inte är verifierat kan vi inte räkna med den utformningen. Dammen saknar även ett
fungerande erosionsskydd. Krönet är höjt då man lade ut en fjärrvärmeledning över
dammen, den ursprungliga dammen hade sitt krön på nivån ca +98.4.
Fjärrvärmeledningen är en eternitledning med diametern 250 mm och går rätt över
dammen med en ”kammare” på var sida om dammläget.
Utskovet har fyra luckor med den totala fria bredden 3.87 m, samt en tröskelnivå
på +94.68. Utskovets totala avbördningsförmåga med vattenytan på dämningsgräns
uppgår till drygt 35 m3/s.

2.7

Flöden

Enligt Norconsults utredning från våren 2013 kan dammen (efter att bl.a. en
beredskapsplan tagits fram) placeras i flödesdimensioneringsklass 2. Detta gör att
dimensionerande flöde för dammen blir 100-årsflödet. Flöden har beräknats av
WSP i deras utredning från 2012. De har i utredningen angett flera värden på 100årsflödet, varav vi gått vidare med att använda 35 m3/s. Som medelflöde har 4 m3/s
använts.

2.8

Dammbrottsberäkningar

För att kunna bestämma vilken nivå som dämningsgränsen vid Hagbydammen
minst måste sänkas till för att kunna får ner dammen till konsekvensklass 2, måste
dammbrottsberäkningar genomföras. Den beräkningsmodell som använts för att
bestämma brottets bredd är den så kallade 3.5-modellen. Det innebär att
dammbrottets bredd blir 3.5 ggr dammens höjd. Denna metod har varit utbredd i
Sverige och används idag oftast för att göra en grov uppskattning vilket är
acceptabelt i denna utredning. I modellen har det också antagits att dammbrottet är
fulländat efter 60 min. Dammbrottets utbredning har antagits linjär från minut 0 till
60.
Modellen har sedan använts i en simulering genomförd i Excel där flödet ur
dammen beräknats varje minut från dammbrottets start till minut 90. Simuleringen
tar förutom dammbrottets utveckling även hänsyn till Hagbydammens storlek
beroende på vattenyta (baserad på ekolodning) samt tillflödet till dammen.
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Målet med simuleringen har varit att hitta den högsta nivå på Hagbydammen utan
att ett dammbrott innebär fara för liv längs Hagbyån (d.v.s. inom gränser för
konsekvensklass 2). Ett första steg har då varit att hitta det maximala flöde i
Hagbyån som vi kan acceptera. Detta har gjorts genom att studera
översvämningsutbredningarna i de två tidigare utredningarna av WSP och
Norconsult, för dammbrott vid olika tillrinningar. De två flödena som ansågs ligga
på var sida om den kritiska gränsen var dammbrottsflödet vid det lägre 100årsflödet, då utflödet som mest uppgick till ca 55 m3/s, och det rena klass 1-flödet
utan dammbrott som uppgick till 73 m3/s. Utifrån dessa två flöden valdes 60 m3/s
som det maximala flöde som får uppkomma vid ett dammbrott för att dammen ska
kunna tillhöra konsekvensklass 2.
Fasta antaganden som använts i beräkningen är:
- Dammkrönet ligger 0.70 m över dämningsgräns i sjön. Erforderligt fribord
är beräknat till ca 0.62 m.
- Dammbrottet sker på någon av de jorddammar som är kvar och vid 100årsflöde.
- Botten på dammbrottet antas till +91.0.
- Avbördningskoefficienten för dammbrottet, 0.50.
- Avbördningskoefficienten för utskov, 0.55.
- Tillflöde 35 m3/s
De indata som har varierats i simuleringen är:
- Dammkrön
- Utskovets utformning (ska klara 100-årsflödet)

3.

RESULTAT

3.1

Förslag 1

För att klara av kraven på en damm i konsekvensklass 1 måste den rustas upp och
byggas om på flera punkter. Det gäller framförallt själva jorddammen men även
utskovet och den fjärrvärmeledning som går över dammen.
Ingreppen på jorddammen omfattar höjning av krön efter flytt av
fjärrvärmeledning, förstärkning av nedströmsslänten och erosionsskyddet
uppströms, ny stödbank vid dammfot och flera slags instrumenteringar för
övervakning. Utskoven renoveras och kompletteras med automatiska luckor. Dock
behöver inte utskovens avbördningskapacitet ökas då de klarar 100-årsflödet 35
m3/s med vattenytan på dämningsgräns.
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Konstruktion
Ombyggnaden omfattar egentligen hela dammen. I figur 5 och 6 nedan framgår de
flesta åtgärdena. Figurerna finns också i bilaga 3. Åtgärdena är numrerade för att
underlätta orienteringen mellan ritning och texten nedan.

Figur 5. Typsektion genom jorddammen med åtgärder enligt förslag 1.

Figur 6. Plan över jorddammen med åtgärder enligt förslag 1.

1.

2.

3.
4.

Omläggning av fjärrvärmeledningen. Tryckledningar ska inte ligga i en
fyllnadsdamm (framförallt inte dammar i konsekvensklass 1). Förläggs
nedströms på rörbrygga (alt. som sjöledning uppströms).
Krönet på fyllnadsdammarna höjs på ett konstruktionsriktigt sätt till
preliminärt 0.9 m över DG. Befintlig jord i anslutning till
fjärrvärmeledningarna tas bort och ersätts med tätjord. Ev. spont grävs fram i
topp, skadade delar bortkapas och ersätts med betongpåbyggnad till 10 cm
över DG. Krönytan utförs för GC-trafik.
Krönet på utskovsdammen byggs på till 0.7 m över DG.
Utskovet förses med två mekaniska luckor. En lucka som styrs på vattennivån
som sköter den dagliga regleringen (VNR), och en lucka för katastrofskydd
som går upp automatiskt vid för hög vattenyta (KAS). Luckorna ska vara
inbördes oberoende vad gäller styr- och kraftsystem. Dessutom förnyas hela
övriga utskovssektionen.
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5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Drivgodsskydd anordnas i form av exempelvis en läns.
Uppströmsslänten på jorddammarna bekläds med ett 0.4 m tjockt lager
samkross Ø10-160 som vågerosionsskydd.
Nedströmsslänten på jorddammarna bekläds med ett 0.25 m tjockt lager
samkross Ø10-100.
Jorddammarna förses vid fot med en stödbank av bergkross prel. Ø150-400,
total längd 40 m resp. 20 m. Banken förläggs på släntbeklädnaden som dras ut
under bankfyllningen. (fjärrvärmeledningen kan ev. förläggas i bankens
nedströmskant).
Läckagemätningssystem
byggs
nedströms
båda
jorddammarna.
Dränageledningar under stödbankarna samt mätbrunnar (2 st) ut mot
strömfåran.
Slangsättningsmätutrustning i dammkrön för mätningar av sättningar.
GW-observationsrör i jorddammarnas nedströmsslänter, totalt 6 rör. Manuell
avläsning.
Peglar med fjärravläsningsfunktion och larm anordnas. Peglarna ska vara 2 st
helt oberoende av varandra. Peglarna integreras i VNR- resp. KAS-systemen.
Ledmurarna nedströms utskovet renoveras.

För att få en mer detaljerad bild av hur dammens skick är, föreslås att en så kallad
fördjupad dammsäkerhetsutvärdering, FDU, genomförs innan en detaljprojektering
inleds. Vid en sådan utvärdering kontrolleras dammens samtliga delar såsom
jorddamm, utskov, hydraulik, avbördningsanordningar mm. Enligt RIDAS ska en
FDU genomföras vart 12:e år på en klass 1-damm. Det är alltså inget som
genomförs en gång utan det är återkommande så länge dammen finns kvar.

Tillstånd
För att genomföra dessa dammsäkerhetshöjande åtgärdena behövs det troligtvis
inte ett nytt tillstånd. Utskovet kommer inte att justeras och nivån i magasinet
kommer inte att påverkas. I alla händelser bör Länsstyrelsen kontaktas och
sannolikt krävs en anmälan om vattenverksamhet.

Kostnadsuppskattning
Förslaget innebär kostnader både för ombyggnad och för årlig drift och underhåll.
Dammen kommer fortfarande vara en konsekvensklass 1-damm vilket innebär
stora krav på drift och mätningar. Kostnaderna för att flytta fjärrvärmeledningen
har uppskattats av EON. Samtliga kostnader finns specificerade i bilaga 9 och i
tabell 1 nedan syns en sammanställning.
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Moment
Anläggningskostnader

Kostnader
7 300 000 kr

Detaljprojektering, byggledning, projektledning mm
Oförutsett

730 000 kr
2 007 500 kr

Årlig kostnad för drift, tillsyn, inspektion mm

SUMMA

255 500 kr

10 037 500 kr
+ en årlig kostnad av
255 500 kr

Tabell 1. Sammanställning av kostnaderna för förslag 1.

Den totala kostnaden skulle bli ca 10 miljoner kr. Därutöver skulle den årliga
kostnaden för drift, tillsyn och underhåll tillkomma med ca 250 000 kr. Den största
posten i anläggningskostnaden är de nya automatluckorna som tillsammans kostar
ca 2 milj. kr. Andra stora posten är flytten av fjärrvärmeledningen (1.3 milj.), de
nya dammätningssystemen (0.8 milj.) samt höjningen av krönet (0.8 milj.)

3.2

Förslag 2

För att kunna sänka dammens konsekvensklass, från 1 till 2, måste åtgärder göras
så att det ev. dammbrottsflödet kommer ner på nivåer som inte medför fara för liv
längs Hagbyån ner till Norasjön. För att klara detta måste själva dammen och
vattenytan i sjön uppströms sänkas så att fallhöjden mellan sjöns vattenyta och
vattenytan nedströms dammen minskas.

Figur 7. Planritning över dammen vid förslag 2.

Förslaget innebär att dammen sänks och byggs med ett långt överfall för att bli
”självreglerande”, se figur 7. Nuvarande utskovströsklar behålls för avbördning vid
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låga flöden samt tömning till lägre nivåer. De bef. jorddammarna på sidorna om
överfallet anpassas mot ny GC-bro så att lutningar blir acceptabla.

Dammbrottssimulering
Dammbrottsberäkningar med tillhörande simulering (se 2.8) har genomförts med
olika nivåer på överfall och högsta tillåtna vattenyta. I tabellen nedan framgår
resultatet.
Normal vy (NW):
+96.5
+96.0
+95.5
+95.0

Högsta tillåtna vy:
+97.2
+96.7
+96.2
+95.7

Totalt dammbrottsflöde:
67 m3/s
63 m3/s
60 m3/s
56 m3/s

Då högsta acceptabla flödet i Hagbyån, för att dammen ska kunna tillhöra
konsekvensklass 2, är beräknat till 60 m3/s så behöver högsta tillåtna vattenyta
ligga under +96.2. Den nivån är också den vi har gått vidare med i utredningen. I
diagram 1 nedan visas ett mer detaljerad resultat från simulering med högsta
vattenytan på +96.2 och normalnivån NW på +95.5.

Diagram 1. Simulering av dammbrottets utveckling under de första 90 minuterna.

Av diagrammet framgår att dammbrottsflödet har sin topp efter ca 50 min. Vattnet
rinner då bara genom dammbrottet då vattenytan blivit så låg att det inte rinner
någonting genom utskovet. I diagrammet utläses också att vattenytan i
Hagbydammen sjunker ner till knappt +93.0.
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Konstruktion
Dammen byggs till stora delar helt om, vilket bl.a. innebär att jorddammen sänks
och att ett nytt bräddöverfall byggs för att klara klass 2-flödena. I bilaga 5 och figur
8 nedan syns en frontvy på det nya bräddöverfallet med ny gång- och cykelbro
över.

Figur 8. Frontvy av nytt bräddöverfall enligt förslag 2.

Till vänster syns det befintliga utskovet, vars tröskel behålls men sidomurar kapas
ner till +97.0. Genom att sätta i exempelvis träsättar i utskovet kan önskad
normalnivå +95.50 erhållas även vid väldigt låga tillflöden som exempelvis
minimitappningen 30 l/s.
Till höger om befintligt utskov byggs bräddöverfallet som vid högre flöden hjälper
till att avbörda vattnet. Om stöden till nya gång- och cykelbron räknas bort blir
överfallets effektiva bredd ca 28 m vilket, tillsammans med bef. utskov, ger en total
avbördning på ca 38 m3/s vid önskad en maximal nivå i vattenspegeln på +96.20.
All avbördning sker utan manuell reglering vilket minimerar arbetsinsatsen. För att
erhålla erforderligt fribord 0.7 m vid högsta vattenytan har sidomurar, gångbryggan
och dammanslutningarna lagts på nivån +97.0.
På sidorna om utskoven justeras jorddammen så att lutningen från befintlig gångoch cykelväg blir acceptabla. Det handlar framförallt om att gräva bort massor men
även att justera färdig överyta med slitstarkt material. Ev. befintlig spont i
jorddammen som påträffas kapas ner och överdelen ersätts partiellt med en
betonggjutning.
Nuvarande befintlig fjärrvärmeledning måste läggas om mellan de två kamrarna
som finns i var ända på jorddammen. Från kamrarna fram till utskovet läggs den
nya ledningen i kulvert med lock och dränage mot nedströms för att säkra upp mot
eventuellt läckage. Över utskovet läggs nya fjärrvärmeledningen antingen i kanten
på spången eller hängande under.
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Figur 9. Typsektion genom breddöverfall.

Det nya bräddöverfallet byggs upp med en stålspont och ett sponthuvud av betong,
se figur 9 och bilaga 5. Botten mot uppströms förstärks med 300 mm samkross Ø
10-160. Nedströms överfallet läggs först ett filterlager med 250 mm samkross Ø 0100 och däröver ett erosionsskydd av 400 mm samkross Ø 100-400.
Den nya gång- och cykelbron byggs upp av längsgående stålbalkar med ett trädäck
över. Bron hålls uppe av betongpelare av skivtyp som sitter med ca 6 m intervall.
Gång- och cykelbron dimensioneras efter önskad trafik såsom exempelvis
snöröjningsfordon.
Sjöns vattenyta kommer att sänkas från dagens +98.0 till +95.5, d.v.s. 2.5 m. Det
innebär att sjöns ytareal kommer att minska, från dagens ca 26 000 m2 till ca
19 000 m2. I bilaga 4 syns beräknad ny utbredning jämförd med dagens
vattenspegel. Åfåran mellan Plåthammardammen och sjön kommer utan åtgärder
att så gott som torrläggas, förutom den minimitappning som skulle rinna (idag 30
l/s). Men genom att gräva ur och anlägga naturliga trösklar, som succesivt höjer
upp vattenytan från sjön upp till Plåthammardammen, kan åfåran fyllas upp med
vatten och bli ”levande” med delvis synligt rinnande vatten.

Tillstånd
Förslaget innebär tillståndspliktig vattenverksamhet vilket omfattar hela
tillståndsprocessen med samråd, miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning
och domstolsförhandling. Förslaget ska inte innebära några problem ur
dammsäkerhetssynpunkt utan är troligtvis mer en fråga om estetiken runt sjön.
Eventuellt kan krav på fiskvandringsväg ställas i samband med att en ny damm
anläggs. Detta får betraktas som en risk i projektet, då det väsentligt skulle höja
kostnaden.
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Kostnadsuppskattning
Förslaget innebär kostnader för flera åtgärder och en tillståndsansökan. Samtliga
kostnader finns specificerade i bilaga 10 och i tabell 2 nedan syns en
sammanställning.
Moment
Anläggningskostnader

Kostnader
4 890 000 kr

Detaljprojektering, byggledning, projektledning mm

733 500 kr

Tillståndshandlingar

300 000 kr

Oförutsett

1 480 875 kr

Årlig kostnad för drift, tillsyn, inspektion mm

SUMMA
+ en årlig kostnad av

80 000 kr

7 404 375 kr
80 000 kr

Tabell 2. Sammanställning av kostnaderna för förslag 2.

Den totala kostnaden skulle bli ca 7.4 miljoner kr. De stora posterna i
anläggningskostnaderna är framförallt flytten av fjärrvärmeledningen med 1.3 milj.
kr men också det nya utskovets brygga (0.7 milj.), stålspont (0.75 milj.) och
betongarbeten (0.6 milj.).
Utöver anläggningskostnaden tillkommer den årliga kostnaden för drift, tillsyn och
underhåll med ca 80 000 kr. I den årliga kostnaden finns bl.a. avsättningar med för
att göra en fördjupad dammsäkerhetsutvärdering (FDU) som för dammar i
konsekvensklass 2 ska genomföras vart 18:e år.

3.3

Förslag 3

Förslaget innebär att dammen partiellt rivs ut och att en åfåra byggs upp, från
befintlig dammfot upp till Plåthammardammen. Man försöker helt enkelt återskapa
hur det en gång har sett ut innan dammar och kraftverk byggdes. Längs åfåran
byggs flera naturliga trösklar som bildar små vattenspeglar. Däremellan byggs
forssträckor upp.
Vid framtagandet av åsträckningen för förslag 3 har den ursprungliga åfårans
sträckning försökt efterliknats. I bild 1 nedan framgår hur åns sträckning såg ut
innan Hagbydammen byggdes. I figuren syns att ån gick längs västra stranden
vilket stämmer bra med den ekolodning som genomförts.
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Bild 1. Karta över Nora stad från år 1800, stora rosa området 27 är dagens vattenspegel.

Den minimitappning på 30 l/s som finns idag räcker inte till för att göra en levande
åfåra utan minimiflödet behöver ökas till ca 400 l/s, vilket är ca 10 % av
medelflödet i Hagbyån. Det innebär att kraftverket måste släppa ett större flöde
förbi, som istället för att gå in i maskinen, går ut i Hagbyån via regleringen vid
Plåthammardammen. Eftersom magasinet uppströms Hagby kraftverk, Åsbosjön,
är för litet för att kunna ge önskad minimitappning vid låga tillflöden måste även
nästa sjö uppströms, Vikern, användas som magasin. Det gör att dess reglering vid
Gyttorps kraftverk också måste öka sin minimitappning med samma mängd. En
omprövning behöver alltså göras av domen för både Hagby kraftverk och Gyttorps
kraftverk.

Figur 10. Förslag 3, utrivning och återskapning av naturlig åfåra
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I figur 10 och bilaga 6 syns ett förslag till utformning av området vid en utrivning.
Den nya åfåran kommer vanligtvis att ha ett mycket mindre flöde än vad den
ursprungliga åfåran hade. Det innebär att bredden och djupet på ån kommer, så
länge kraftverket tar vatten, vara betydligt mindre än före dammarnas tillkomst.
Därför kompletteras åfåran med större och mindre vattenspeglar som fyller ut
området och ger lugnvatten för fisk och övrigt djurliv. Den nya ån måste dock
dimensioneras för att klara ett 100-årsflöde, utan att flödena rinner upp över
släntkrönen på åfåran vilket kan riskera att gångstigar mm bortspolas. Sträckan
mellan Plåthammardammen och nuvarande vattenspegelns början kommer även
den delvis justeras för att koncentrera vattnet till en mindre djupfåra, då den idag är
relativt bred. Området kompletteras med gångstråk, parkbänkar, broar o.s.v.
Dessutom har Hagbyån periodvis uppvisat problematiskt höga närsaltsnivåer och
risk för syrebrist. Utrivning och kontinuerligt flöde kommer bidra till att minska
detta problem, och därigenom belastningen på Norasjön.

Konstruktion
Dammen rivs till stora delar ut och dagens vattenspegel uppströms
dammkonstruktionen kommer att försvinna. För att kunna bygga vidare på
nuvarande åfåra nedströms dammen behöver konstruktionen, på en bredd av ca 5
m, sänkas till ca +89.5. Det innebär en sänkning med nästan 10 m mot idag.
Sänkningen skulle göras på höger dammdel, mellan nuvarande utskov och höger
slänt. Detta för att inte påverka byggnaderna bakom vänster jorddamm. Massorna
som grävs bort används för utfyllnad i delar av den gamla vattenspegeln.
Fjärrvärmeledningen behöver dras om och nuvarande utformning på cykel- och
gångväg försvinner. En ny bro behöver byggas över åfåran för att gång- och
cykeltrafik även fortsättningsvis ska kunna korsa ån. Fjärrvärmeledningen skulle
förslagsvis kunna hängas under den nya bron.
Den nya åfåran skulle byggas upp med alternerade forssträckor och lite lugnare
partier. Åfåran skulle byggas upp enligt typsektionen i figur 11 nedan.
Utformningen kommer att variera över åfårans sträckning men typsektionen visar
hur en ”medelsektion” kan komma att se ut. Så långt som det är möjligt används
den gamla åfåran som troligtvis finns kvar på botten, dock övertäckt med sediment.
Åfåran kommer också att behöva kompletteras med både naturgrus och
erosionsskydd.
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Typsektionen är utformad så att vattnet vid minimiflödet 0.4 m3/s koncentreras i en
mittenfåra som då får ett största djup i medel på ca 40 cm. Vid Hagbyåns
medelflöde, 4 m3/s (inklusive kraftverkets flöde), skulle vattendjupet bli ca 95 cm.

Figur 11. Typsektion ny åfåra

Åfåran skulle ytterst byggas upp av, för att anpassa för vandrande fisk, natursten
upp till ca 1 m över botten. Mellan medelvattenytan och upp till vattenytan vid
årsmedelhögsta läggs lite större naturstenar. Slänterna över årsmedelhögvattenytan
kan vara av fyllningsmassor som förslagsvis gräsbekläds.
Sträckan skulle enligt förslaget få två större vattenspeglar mot Bergmästarvägen.
Vattenspeglarna skulle planeras in utefter bottnens och slänternas utformning så att
muddring och flytt av jordmassor minimeras. Detta skulle också innebära att
vattenspeglarna anpassades bra mot landskapet. I bilaga 8 och bild 2 nedan syns en
illustration på hur området skulle kunna se ut efter ombyggnaderna. Illustrationen
visar en vy från nuvarande damm mot uppströms.

Bild 2. Illustration av ny åfåra efter utrivning
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Förutom det praktiska med åfåran och vattenspeglar skulle hela området ses över.
Det blir stora delar som blir torrlagda där möjlighet finns att anlägga gräsytor med
gångstråk och parkbänkar. Möjlighet finns också att anlägga ett bad längs någon av
vattenspeglarna.
I förslaget ingår det även att anpassa Sågbladsdammen för fiskvandring. Detta görs
genom att bygga upp botten nedströms bottenplattan samt genom att göra vissa
justeringar av plattan så att vattnet koncentreras till en del. Detta för att få upp
vattendjupet.

Tillstånd
Utrivning utgör en verksamhet som i alla händelser kräver tillstånd enligt
miljöbalken.
I allmänhet ges dock alltid tillstånd till utrivning om en ägare så önskar. Enligt 11
kap 19 § ska tillstånd alltid lämnas till utrivning av en vattenanläggning i ytvatten,
om inte förordnande meddelas enligt 11 kap 20 § (kan t.ex. gälla om annan
intressent lider betydande skada av utrivningen, varpå skötsel och ansvar av
dammen övertas av denne via förordnandet). Förordnande får dock inte meddelas
om det med hänsyn till allmänna intressen anses mera angeläget att anläggningen
rivs ut.
Eftersom utrivningen är motiverad av ett angeläget allmänt intresse, för fria
vandringsvägar mm i Hagbyån, är det dock osannolikt att domstolen kan förordna
skötsel av dammen till någon annan part.
Förslaget innebär också att vattendomar avseende reglering och kraftverk vid
Hagby kraftverk och Gyttorps kraftverk måste omprövas. Förutsättningarna för
detta bör utredas närmare i samråd med kraftverksägaren. Normalt initieras en
omprövning av Länsstyrelsen eller Kammarkollegiet. Ev. kan det finnas möjlighet
för Länsstyrelsen att driva denna omprövningsprocess.
Med en omprövning av vattendom enligt 1918 års vattenlag, kan normalt 5 %
bruttoproduktionsvärdet, motsvarande ca 5 % av medelflödet (ca 0.2 m3/s) erhållas
gratis till minimitappning förbi kraftverket. Resterande 5 % som behövs för en mer
levande åfåra, och en mer utbredd vattenyta i nuvarande damm, måste köpas av
kraftverksägaren, se vidare under kostnadsuppskattning.
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Bidrag
Om ambitionerna är tillräckligt höga att återskapa en strömvattenmiljö och med de
biotoper och flora/fauna som förknippas med sådana områden, kan ev. delar av
projektet delfinansieras genom olika bidragskällor. Några exempel på dessa listas
nedan:
-

-

-

-

Bra Miljöval, Svenska Naturskyddsföreningen förvaltar denna fond som
tidigare har nyttjats för dylika projekt. Det ställer dock krav på en tydlig
målsättning att förbättra miljön i Hagbyån. Norconsult har tidigare tagit fram
sådana ansökningsunderlag och äskat uppemot 0.7 Mkr (100 % finansiering)
via denna fond. Vissa projekt kan tilldelas betydligt större belopp men SNF
avgör prioriteringen.
Länsstyrelsen förvaltar en rad bidragsformer som kan användas delvis, eller
gemensamt för att finansiera delar av projektet. Förutsättningarna är likartade
som för fonden ovan, men beloppen varierar stort mellan olika år. I nuläget
finns t.ex. pengar att söka från Havs- och Vattenmyndigheten för liknande
projekt, men Länsstyrelsen avgör prioriteringen och söker medel.
Kammarkollegiet förvaltar också medel för naturvårdsprojekt och driver
aktivt omprövningsärenden för statens räkning. Det är inte osannolikt att
kammarkollegiet skulle kunna ombesörja själva omprövningsprocessen och
möjligen också delfinansiera delar av ”vattenköpet”.
I vissa fall förekommer lokala naturvårdssatsningar (LONA, LOVA etc.). Om
liknande fonderingar är aktuella kan de säkerligen nyttjas som delfinansiering
för naturvårdsrelaterade åtgärder. Historiskt har dessa normalt finansierat
uppemot 50 % av godkända kostnader.

Sammanfattningsvis är det inte orimligt att uppemot 2 Mkr skulle kunna
medfinansieras via olika bidragsformer. Det ställer dock krav på höga ambitioner
avseende själva miljöförbättringen av åtgärderna.
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Kostnadsuppskattning
Förslaget innebär kostnader för åtgärdena men också för tillståndsansökan och köp
av vatten från kraftbolaget. Till detta kommer ev. bidrag som beskrivits ovan. Inga
driftkostnader finns med i detta förslag då dammen och dess reglering är borttagen.
I bilaga 11 finns samtliga kostnader specificerade och i tabell 3 nedan syns en
sammanställning utifrån den.
Moment
Anläggningskostnader

Kostnader
3 450 000 kr

Detaljprojektering, byggledning, projektledning mm

517 500 kr

Tillståndshandlingar

400 000 kr

Oförutsett

655 125 kr

Bidrag

-2 000 000 kr

Köpa vatten av kraftbolag

2 400 000 kr

SUMMA

5 422 625 kr

Tabell 3. Sammanställning av kostnaderna för förslag 3.

Kostnaderna för förslag 3 skulle hamna på ungefär 5.4 miljoner kr. De två absolut
största utgiftsposterna är flytten av fjärrvärmeledningen (1.3 milj.) samt köpet av
vatten för minimitappning. Bidragsdelen är en stor inkomstpost, men man ska då
komma ihåg att det bygger på en uppskattning under nulägesförhållanden. I
slutändan kan siffran bli både högre och lägre.

4.

SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER

Sammanfattning
Det minst kostsamma alternativet är förslag 3 som innebär nästan fullständig
utrivning av dammen samt en återskapning av Hagbyåns gamla åfåra. En stor
fördel med förslaget är också att den årliga kostnaden blir minimal då dammen och
dess reglering försvinner. Men detta förslag innebär också de största synliga
förändringarna då vattenspegeln försvinner och ersätts av en åfåra med några
mindre vattenspeglar. En sammanställning av kostnaderna för de tre förslagen syns
i tabell 4 nedan.
Alternativ
Förslag 1, upprustning
Förslag 2, sänkning
Förslag 3, utrivning

Totalkostnad
10 000 000 kr
7 400 000 kr
5 400 000 kr

Årlig kostnad
250 000 kr
80 000 kr
Minimal

Tabell 4. Sammanställning av kostnaderna för samtliga förslag.
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Förslag 1 och 2, som är nästan 100 % respektive 50 % dyrare än förslag 3, innebär
att det fortfarande finns en damm kvar som ska underhållas, inspekteras och delvis
regleras. Drift och underhåll innebär årliga kostnader som kommer att finnas kvar
löpande så länge dammen finns kvar. I och med att dammen finns kvar kommer
också kommunen att få fortsätta leva med de risker som en damm innebär. Risker
som ska vägas upp mot att få behålla vattenspegeln, som idag är dammens enda
funktion. Det ursprungliga syftet med dammen har upphört och inkomster av
dämningsrätten saknas idag helt.
Vid förslag 1 kommer nuvarande nivå på vattenspegeln behållas medan förslag 2
innebär att vattnet sänks 2.5 m. Sänkningen innebär att vattenspegelns yta minskas
med knappt 30 % och vissa justeringar behöver genomföras längs strandkanter och
på botten.
Tillståndsarbetet blir mest omfattande vid förslag 3. Det handlar då inte bara om
utrivning av Hagbydammen utan också om ökad minimitappning förbi Hagby och
Gyttorps kraftverk. Det innebär att villkoren för reglering av de två kraftverken
behöver omprövas. Förslag 3 är också det förslag som blir mest synligt och
troligtvis mest kontroversiellt, och kommer att föranleda till flest synpunkter från
allmänheten.
Förslag 1 kan troligtvis hanteras som ett enkelt anmälningsärende till länsstyrelsen.
Förslag 2 innebär dock att nytt tillstånd måste sökas då både dammbyggnad och
vattenspegeln ska sänkas. Dock berörs inte kraftverken. Vid tillståndsärenden för
förslag 2 finns det också en risk för att krav på en fiskväg kan framställas av
tillsynsmyndigheten.
I tabell 5 på nästa sida är förslagens positiva och negativa aspekter sammanställda.
Att fjärrvärmeledningen måste flyttas har inte tagits med då det gäller samtliga
förslag, dock på lite olika sätt.
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Positivt

+

Förslag 1
Krävs ingen
tillståndsprövning.

Förslag 2
Dammen blir
självreglerande vilket
minimerar driftinsatserna.

Gång- och cykelvägen kan
behållas i nuvarande
sträckning.

Dammens konsekvensklass
kan sänkas till 2.

Vattenspegeln behålls
intakt.
Negativt Hög kostnad för
ombyggnationerna.

-

Fiskvandring blir möjlig och
lekområden uppkommer.
Mark tillgängliggörs runt
dammen och vattendraget
återfår strömområden.
Vattenspegeln behålls, dock Billigaste ombyggnaden.
i mindre omfattning.
Relativt hög kostnad för
Vattenspegeln försvinner.
ombyggnationerna.

Dammen finns kvar (klass 1) Dammen finns kvar (klass 2)
med alla de krav och risker med alla de krav och risker
som det innebär.
som det innebär (dock
mindre än förslag 1).
Hög årlig kostnad för drift,
tillsyn mm.

Förslag 3
Dammen rivs ut och all
reglering, drift och
underhåll minimeras.

Gång - och cykelvägen
måste delvis ersättas med
en brygga över nya
utskovet.
Finns risk för krav på fiskväg
vid en tillståndsprövning
vilket skulle stjälpa
förslaget.

Process för omprövning av
kraftverkens tillstånd för
ökad minimitappning. Berör
bef. rättsinnehavare till
vattnet.
Gång - och cykelvägen
måste ersättas med bl.a. en
ny bro över åfåran.

Fortsatt årlig kostnad för
drift, tillsyn mm.

Tabell 5. Sammanställning av positiva och negativa aspekter för respektive förslag.

Fortsatta arbeten
Nedan syns en sammanställning över nästa steg i processen beroende på vilket
förslag som väljs att gå vidare med:
- Förslag 1. En fördjupad dammsäkerhetsutvärdering genomförs där hela
dammens konstruktion och funktion gås igenom och dess svagheter tas fram.
Utifrån det genomförs en detaljprojektering.
- Förslag 2. Ett tidigt samråd hålls med berörda markägare, myndigheter och
kommunen där förslaget gås igenom och ritningar visas upp hur området och
dammen kommer att påverkas. Övriga intressenter informeras förslagsvis
genom ett separat möte. Mötena blir en första del vid framtagandet av
tillståndshandlingar.
- Förslag 3. Kontakt tas med kraftverksägare för att informera om förslaget. Ett
tidigt samråd hålls med berörda markägare, myndigheter och kommunen där
förslaget gås igenom. I detta förslag är det viktigt att kunna visa upp hur
området kommer att se ut efter ombyggnaderna, inte bara ritningar utan även,
eller framförallt, illustrationer. Övriga intressenter informeras förslagsvis
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genom ett separat möte. Mötena blir en första del vid framtagandet av
tillståndshandlingar. En annan viktigt del i förslag 3 är att tidigt börja
kontrollera möjligheterna till bidrag för åtgärdena.

Rekommendation
Vår rekommendation är att gå vidare med förslag 3. Det är inte bara billigast och
har de lägsta driftkostnaderna, förslaget återskapar också Hagbyån till dess
ursprungliga sträckning vilket bl.a. öppnar upp för fiskvandring. Kostnaderna för
att behålla dammen enligt förslag 1 och 2 kan inte försvaras av deras egentliga
enda funktion, hålla en mindre vattenspegel.
I förslag 3 tillförs staden värdefulla vattennära miljöer. Området kan med relativt
enkla medel göras till ett trevligt strövområde med exempelvis stigar, parkbänkar
och gräsytor.

Norconsult AB
Affärsområde Energi
Vattenbyggnad

Petter Norén
petter.noren@norconsult.com
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Illustration av förslag 3, utrivning

BILAGA 9
2013-11-01
Nora kommun
Hagbydammen
Kostnader

Kostnader för förslag 1
Ombyggnad av dammen för att klara kraven på en klass 1-damm

Moment

enhet

antal

a´pris

total

Fördjupad dammsäkerhetsutvärdering, FDU

st

1

360000

360 000

Framtagning av DTU-manual inkl beredskapsplan

st

1

100000

100 000

Flytt av fjärrvärmeledning inkl borttagning av dåligt krön

st

1

1300000

1 300 000

Höjning av krön, sponthuvud

m

100

8000

800 000

Påbyggnad av utskovskrön

st

1

200000

200 000

Räcken, skyddsanordningar

m

120

1000

120 000

GC-väg (beläggning, skyltning mm)

m

100

1000

100 000

2 nya luckor med oberoende styr- och kraftsystem

st

2

1000000

2 000 000

Anläggning

Drivgodsskydd (läns)

st

1

100000

100 000

Röjning, avjämning, borttagning rotskikt mm

m2

2000

50

100 000

Erosionsskydd uppströms

st

300

400

120 000

Förstärkning av nedströmsslänten

m3

400

400

160 000

Stödbank vid dammfot för ökad dammstabilitet

m2

350

400

140 000

Dammmätningssystem (läckage, sättningar, GW-rör)

st

1

800000

800 000

Signalkommunikationssystem, larm mm

st

1

200000

200 000

Vattennivåmätning (2 av varandra oberoende peglar)

st

2

200000

400 000

Renovering ledmurar och erosionsskydd nedströms

st

1

300000

300 000

Detaljprojektering, byggledning, projektledning mm

%

10

7 300 000

730 000

Oförutsett

%

25

8 030 000

2 007 500

Detaljprojektering

Årlig kostnad för att behålla dammen
DTU-manual inkl beredskapsplan, FDU (12års-intervall)

/år

1

40000

40 000

Årlig kostnad för drift, tillsyn, inspektion

h

165

700

115 500

Underhåll och reinvestering

/år

1

100000

100 000

SUMMA
+ en årlig kostnad av

10 037 500 kr
255 500 kr
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Nora kommun
Hagbydammen
Kostnader

Kostnader för förslag 2
Sänkning av vattenytan samt ombyggnad av dammen

Moment

enhet

antal

a´pris

total

st

1

60000

60 000

200

m²

50

10 000

1

st

1300000

1 300 000

Anläggning
Framtagning av DTU-manual inkl beredskapsplan
Röjning före schakt.
Omläggning av fjärrvärmeledning
Nerschaktning av dammkrönet och nya överfallsdelen

3000

m³

100

300 000

Ny stålspont som dammtätn. under överfallsdammen

150

m²

5000

750 000

Betongarbeten (Sponthuvud, brostöd, landfästen mm)

50

m³

12000

600 000

Partiell rivning av bef. murverk kring bef. utskov

1

st

200000

200 000

Justering av utskovsbotten i bef. utskov, sättfalsar mm

1

st

150000

150 000

Erosionsskydd i skvalpzonen us.

200

m²

150

30 000

Erosionskydd i strömutsatta ytor ns bräddutskovet

600

m²

300

180 000

Renovering av ledmurar och erosionsskydd nedströms

1

st

300000

300 000

Dammbrygga inkl. balk med lager, plankdäck, räcken

35

m

20000

700 000

GC-väg med beläggning, skyltning mm.

70

m

1000

70 000

Räcken, skyddsanordningar.

40

m

1000

40 000

Skönbehandling av frilagda bottnar och strandområden

1

st

200000

200 000

%

15

4 890 000

Detaljprojektering
Detaljprojektering, byggledning, projektledning mm

733 500

Tillståndshandlingar

st

1

300 000

300 000

Oförutsett

%

25

5 923 500

1 480 875

Årlig kostnad för att behålla dammen
DTU-manual, FDU (18års-intervall)

/år

1

25000

25 000

Årlig kostnad för drift, tillsyn, inspektion

h

50

700

35 000

Underhåll och reinvestering

/år

1

20000

20 000

SUMMA
+ en årlig kostnad av

7 404 375 kr
80 000 kr
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Kostnader för förslag 3
Utrivning av dammen och återställning av åfåran

Moment

enhet

antal

a´pris

total

Anläggning
Schaktarbeten (bef. damm, ny åfåra, muddring mm)

h

400

1500

600 000

Flytta fjärrvärmeledning

st

1

1300000

1 300 000

Naturgrus i olika diameter

m3

500

500

250 000

Justering Sågbladsdammen

st

1

50000

50 000

Komplettering av markytor med grusvägar, träd, bänkar

st

1

500000

500 000

Gång- och cykelbro

st

1

750000

750 000

Detaljprojektering, byggledning, projektledning mm

%

15

3 450 000

517 500

Tillståndshandlingar

st

1

400000

400 000

Oförutsett

%

15

4 367 500

655 125

st

1

2000000

-2 000 000

MWh

6000

400

2 400 000

Detaljprojektering, tillståndshandlingar

Övrigt
Bidrag
Köpa vatten av kraftbolag

SUMMA

5 422 625 kr

