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Inledning
Föreliggande förstudie har framtagits av företaget Thorsson & Åberg Miljö och Vattenvård AB i samarbete med TerraLimno Gruppen AB. Projektet har pågått under perioden
maj – april 2008 och har innefattande följande deluppdrag:
-

Förbättring av laxtrappans funktion
Förbättring av fiskräknarens funktion
Åtgärder för att skydda utvandrade smolt och vuxen fisk
Åtgärder så att ålyngelledaren fungerar
Åtgärder för lockvattenrännan och bassängen nedströms dammen

Uppdraget har beställts av Munkedals kommun och har finansierats med medel från
Fiskeriverket, statliga fiskevårdanslaget varvid Munkedals kommun har bidragit med
egen finansiering till 20 %.
Åtgärderna utgör ett prioriterat objekt inom Länsstyrelsens plan för biologisk återställning och fiskevård.
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Under projekttiden har 6 möten hållits. En studieresa har gjorts till Falkenbergs kommun till Ätrafors för att studera ett nymonterat avledningsgaller för ål (se bild 8) och
fiskräknaren i Hertig (se bild 9).
I arbetsgruppen har följande personer medverkat:
Lars-Åke Winblad; Munkedals kommun
Key Höglind, Länsstyrelsen
Lars-Olof Ramnelid, Länsstyrelsen
Lars Thorsson; Thorsson & Åberg Miljö och Vattenvård AB
Christian Åberg; Thorsson & Åberg Miljö och Vattenvård AB
Vid det avslutande mötet (redovisningsmötet) medverkade även Per- Erik Hallin, Göteborgs stift (kraftverksägare).

Bakgrund
Örekilsälven har sina källor i mellersta Dalsland och rinner först norrut till trakten av Ed
och sedan mot sydväst in mot Bohuslän för att slutligen mynna i Saltkällefjorden
(Gullmarn) ca tre kilometer söder om Munkedals tätort. Några större biflöden rinner
också till; Töftedalsån vid Ed och Hajumsälven öster om Hedekas. Söder om Kärnsjön
rinner också Munkedalsälven samman med Örekilsälven. Avrinningen ur Kärnsjön har
reglerats genom olika dammbyggnader. Mellan Torp och Munkedal finns dessutom en
koncentrerad fallsträcka vid Bråland.
Örekilsälven med Kärnsjön är klassad som riksintresse enligt miljöbalken. Det huvudsakliga motivet till denna klassning är älvens stora värde som reproduktionsområde för
lax och havsöring samt älvens relativa orördhet och områdets geologi. Örekilsälven utgör också Natura 2000-område.
Bottenfaunan i Örekilsälven är artrik och ett flertal ovanliga arter förekommer.
I Örekilsälven nedströms Kärnsjön finns två partier som hindrar fiskens vandring uppströms i vattendraget. Dessa hinder är Brålandsfallet, ett naturligt vattenfall som är beläget ca tre km nedströms Kärnsjön, samt Torpdammen vid Kärnsjöns utlopp. År 1991
anlades fiskvägar vid dessa vandringshinder för att skapa möjligheter för lax och öring
att kunna nå lek- och uppväxtområdena uppströms. Sedan dess har ytterligare justeringsåtgärder utförts vid Brålandsfallet. Lax och öring verkar kunna passera tillfredsställande vid Brålandsfallet, medan problemen med fiskens passage vid Torpdammen kvarstått trots laxtrappans tillkomst. Bevisligen har lax tagit sig förbi Kärnsjön sedan laxtrappans tillkomst, men det har endast varit i mycket begränsad omfattning. Den ålyngelledare som finns i anslutning till fisktrappan är inte i funktionsdugligt skick.
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Lokalisering
Torps kraftverk med regleringsdamm är belägen ca 4 km norr om Munkedal.



Torpdammen

Figur 1. Översiktskarta 1



Torpdammen

Figur 2. Översiktskarta 2
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Markanvändning och historik
Örekilsälven har sedan länge använts i människans intresse. Vattenkraften har utnyttjats
för att driva kvarnar och sågverk och det finns många lämningar av mänsklig verksamhet utmed älven. Örekilsälven är en av landets äldsta flottningsleder och på flera ställen
utmed älven syns spår av rensningar för att underlätta flottningen. 1968 avlystes den
allmänna flottleden i älven.
Idag utnyttjas Torpdammen för två syften; dels som kraftverksdamm, dels som damm
för vattentäkt för Lysekils kommun.

Områdesbeskrivning
Området för fiskvägen är beläget inom området för kraftverket på älvens västra sida.
Slänten där fiskvägen är belägen är brant och erosionsskyddad/skredsäkrad upp mot
vägen. Fisktrappan mynnar i ett starkt strömmande parti av älven. Området nedströms
kraftverket inkl fiskvägens mynningsområde består av ett starkt strömmande vatten över
hårdbotten. Bottnarna på detta område nedströms kraftverket har varit föremål för rensningar.
Området uppströms kraftverksdammen är sedan lång tid uppdämt och även här är botten
rensad, men består av hårdbotten med överlagrat finmaterial.

Fisk och fiske
Örekilsälven är ett av västkustens viktigaste laxproducerande vattendrag och både laxoch havsöringbestånden har ett högt skyddsvärde. Produktionen av utvandrande smolt
är av stor betydelse för fisket i både havet och älven. I likhet med några få andra vattendrag på västkusten har Örekilsälven en laxstam som är ursprunglig, den har aldrig varit
utslagen och är i det närmaste opåverkad av inplanteringar och avelsarbete. Laxstammen är således unik och mycket värdefull.
Inom vattensystemet finns en mycket artrik fiskfauna där förutom lax och havsöring
även havsnejonöga, färna, nors, gös, flodkräfta och lake kan nämnas. I vattensystemet
sker också en relativt stor uppvandring av ålyngel. I övrigt förekommer vanliga arter
som abborre, gädda mört, löja, braxen, elritsa och bäcknejonöga. Troligen förekommer
även flodnejonöga.
Elfisken har utförts i Örekilsälven och Munkedalsälven under en längre tidsperiod i ett
miljökontrollprogram för Munkedals bruk. Det finns även en ganska stor mängd elfisken utförda i Örekilsälven uppströms Kärnsjön.
Sträckan mellan Örekilsälvens mynning i havet och Torpdammen är 9 kilometer lång
och utgör ett mycket värdefullt lek– och uppväxtområde för lax och havsöring. Den
tillgängliga arealen lek- och uppväxtområden nedströms Kärnsjön har beräknats till 98
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700 m2 (Östen Karlström, 1970). Arealen lek och uppväxtområden i Munkedalsälven
nedströms Munkedals bruk beräknas till ca 25 000 m2.
I Örekilsälven uppströms Kärnsjön finns stora områden lämpliga för lek och uppväxt.
Den totala arealen lek och uppväxtområden uppströms Kärnsjön beräknas till 124 000
m2 (Thorsson 1985).
I älven bedrivs ett omfattande sportfiske. Älvens fiske förvaltas av Örekilsälvens nedre
fiskevårdsområdesförening. Kärnsjöns fiske förvaltas av Kärnsjöns fiskevårdsområdesförening.

Bottenfauna
Örekilsälven nedströms Kärnsjön har undersökts med avseende på förekomst av bottenfauna vid flera tillfällen, senast 2008 (Medins biologi). I denna undersökning provtogs
fyra lokaler. Dessutom gjordes en sammanställning av övriga bottenfaunaprovtagningar
sedan 1993. Resultaten redovisas i rapporten ”Inventering av bottenfauna vid fyra lokaler i Örekilsälven 2008 (Medins biologi).
Av rapporten framgår att de undersökta lokalerna 2008 är artrika. Totalt påträffades vid
denna undersökning 81 olika taxa*, dvs i medeltal 41 taxa* per lokal. Fyra ovanliga
arter påträffades och naturvärdena bedömdes som höga med avseende på bottenfauna.
Dock påträffades inga rödlistade arter.
I sammanställningen av övriga provtagningar sedan 1993 framkom att ytterligare 41
taxa* kan adderas till den totala artlistan och ytterligare tre ovanliga arter, men inga
rödlistade arter. Detta innebär att totalt 122 taxa* påträffats, varav sju ovanliga arter.
Utvärderingen visar också att det förekommer ett stort antal arter som är mycket känsliga för både försurning och negativ näringsämnespåverkan, vilket också visar att Örekilsälven nedströms Kärnsjön håller en god vattenkvalitet.
*Med taxa avses en grupp inom det hierarkiska systemet; ex underarter, arter, släkten eller familjer.

Hydrografi - vattenstånd
Örekilsälvens avrinningsområde uppgår vid utloppet av Kärnsjön till 709 km2, medan
Kärnsjöns area uppgår till 7,2 km2. Vattenföringen i älven har observerats av SMHI vid
Möe strax nedströms Örekilsälvens utlopp ur Kärnsjön. Observationerna av SMHI avbröts emellertid 1966.
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Karakteristiska vattenföringar t.o.m. 1966 redovisas i tabell 1 nedan. Vattenföringen
registreras numera kontinuerligt av ägaren till kraftverket Göteborgs stift samt av SMHI
i Örekilsälvens huvudfåra. Sistnämnda station är placerad nedströms sammanflödet med
Munkedalsälven.

Tabell 1. Karakteristiska vattenföringar i Örekilsälven registrerade av SMHI vid Möe
t o m 1966.
m3/s
Högsta högvattenföring
Medelhögvattenföring
Medelvattenföring
Vattenföring 50 %
varaktighet
Vattenföring 75 %
varaktighet
Vattenföring 95 %
varaktighet
Medellågvattenföring
Lägsta lågvattenföring

HHQ

145

MHQ 76
MQ
11
50 % 6.1
75 % 3.4
95 % 1.1
MLQ
LLQ

0.95
0.05

Amplituden i Kärnsjön uppgår enligt givet tillstånd i vattendomen till 2.7 m (+47.15 -+
49.85). Under merparten av tiden varierar vattenståndet i Kärnsjön dock oftast mellan
+48.7 – +49.7 (se figur 3). Undantagsvis kan det under torrperioder förekomma vattennivåer som tangerar sänkningsgränsen (se sommaren 2008). Vattenståndet på nedströmsvattenytan har registrerats kontinuerligt sedan oktober månad 2008. Givaren är
placerad i kraftverkets utloppskanal. Av figuren (figur 4) framgår att nedströmsvattenytan varierar i större utsträckning än uppströms. En ökad tappning i Kärnsjön leder momentant till en kraftigare höjning av vattenytan nedströms. Under perioden 2008-10-08
– 2008-11-17 var amplituden på nedströmssidan ca 1.3 m medan Kärnsjöns vattenyta
varierade med ca 0.1 m. Vattenytan vid Kärnsjöns utlopp, dvs i anslutning till kraftverket, varierade under samma period med ca 0.5 m. Avsänkningarna vid Kärnsjöns utlopp avspeglas av motsvarande om än större höjningar på nedströmssidan, se diagram.
Givarens placering kan förvisso förstärka skillnaden men förklaringen ges framförallt
av den förträngning av älven som finns nedströms kraftstationen.
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Figur 3 Vattenytans variation i Kärnsjön samt uppströms dammen vid Torps kraftstation under perioden
061101- 081117.

Vattenivåer i Kärnsjön, Kärnsjöns utlopp och nedströms kraftstation
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Figur 4 Vattenytans variation i Kärnsjön jämfört med variation vid Torpdammen och nedströms kraftstationen under perioden 081010- 081117.
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Beskrivning av vattenrättsliga förhållanden
Vid genomgång av vattenboken vid Vänersborgs tingsrätt har följande domar identifierats som berör Kärnsjön och Örekilsälven
Tabell 2. Vattendomar som berör Kärnsjön och Torps kraftverk.
Dom, årtal

Beteckning

Anmärkning

1952

B5/1952

Deldom
13.10.1971
1971

A 82/67 DA 44

Deldom
3.5.1972

A82/67 DVA 24

Dom 1990-1123

DVA 45 A
82/1967
VA 8/81

Underställningsmål
angående Kärnsjöns
sänkningsföretag
Tillstånd att för vattenförsörjning reglera
vattenståndet i Kärnsjön inom Munkedals
Svarteborgs och Sörbygdens kommuner,
Göteborgs och Bohus
län samt bortleda vatten från sjön m mm
Tillstånd att för vattenförsörjning i Lysekils
kommun reglera vattenståndet i Kärnsjön
inom Munkedals Svarteborgs och Sörbygdens kommuner,
Göteborgs och Bohus
län samt bortleda vatten från sjön m m
Tillstånd att leda bort
vatten ur Kärnsjön
samt att anlägga sk
minikraftverk vid
Örekilsälvens utlopp
ur Kärnsjön
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Vattenhushållningsbestämmelser
mm

Rätt till bortledning intill en volym av i
medeltal 450 l/s efter raffinaderiets
idrifttagande
Dämningsgräns, DG +49.85 sänkningsgräns, SG +47.15

Tappningen förbi dammen skall ske i
enlighet med tappningsplan domsbilaga 1.
Till en av kommunen planerad laxtrappa skall under tiden 1.4 – 15.4 i mån av
tillgång på överskottsvatten, och dels
16.4 -15.12 till en mängd av ca 250 l/s
vid sänkningsgräns i sjön stigande till
500 l/s vid dämningsgräns. Det vatten
som släpps genom trappan skall inräknas i den minimitappning om 1 m3/s
som fastställts i vattendomstolens dom
1972-05-03

Rådighet
Uppgifter enligt Dom 1982-03-01 VA 8/81:
Fallrättigheten är förknippad med strömfallsfastigheten Torp 5:2 för närvarande ägd av
Göteborgs stift. Den s.k. Torpdammen har av Västerbygdens domstol behandlats dels i
dom 30.12 1953 dels i dom 28.11.1958. 1953 års dom innebar lagligförklaring i befintligt skick och tillstånd till ombyggnation medan 1958 års dom innefattade ett godkännande av dammen i ett något förändrat utseende i förhållande till givet tillstånd 1953.
Dammen har besiktigats av f d vägdirektören LA Wallmark och dess nuvarande utseende framgår av protokollet för besiktningen.

Teknisk beskrivning av nuvarande konstruktion
Dammen består från vänster till höger (sett från uppströmssidan i strömriktningen), dvs
från öster till väster av följande delar:
1. En skivdamm om cirka 3.5 meters längd på vänstra sidan som ansluter till berg.
På dammdelens högra sida, invid den under 2 nedan angivna dammpelaren finns
anordnat en ålyngelledare1.
2. En dammpelare med 0.6 meters dammbredd.
3. Ett intag till planerad kraftstation med 3.5 meters fri öppning och med tröskeln
på höjden +43.49 m avstängbar med en lyftlucka av järn som i stängt läge har
överkanten på höjden 49.19 (luckans totala höjd är således 5.7 m).
4. En dammpelare med 0.8 meters bredd
5. Ett flodutskov med 7.2 m fri öppning och med tröskeln på höjden +45.27 m, avstängbart med sektorslucka av järn. Sektorsluckans krönhöjd i stängt läge kunde
ej exakt bestämmas, men den synes vara nära eller lika med höjden på ca +49.19
m
6. En dammpelare med 0.8 m bredd
7. Ett flottningssutskov med 2.0 meters fri bredd och med tröskeln på höjden +46,6
m avstängbart med bjälksättar.
8. En massiv dammdel med 6,2 meters längd
9. Ett utskov med 2.65 meters fri öppning och med tröskeln på höjden +46,81 m
avstängbart med bjälksättar
10. En dammpelare med 0.8 meters bredd.
11. Ett utskov med 2.65 meters fri öppning och med tröskeln på höjden +46,81 m
avstängbart med bjälksättar
12. En massiv dammdel med ca 5,8 meters längd på högra sidan ansluten mot berg2.

1

Ålyngelledaren är sedan tillkomsten av laxtrappan i stället anordnad i anslutning till denna längs höger
(väster) strand.
2
I den högra (västra) massiva delen finns en cirkulär öppning, tillika intag till fiskväg, med en tröskelhöjd
på +47,4 och en diameter på 600 mm (tröskelhöjden är ej kontrollerad samtidigt med övriga inmätningar
år 2008).
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Beskrivning av befintlig laxtrappa, utformning och funktion
En laxtrappa, som stod klar 1991 har anlagts längs höger strand. I samband med föreliggande förstudie har en relationsritning över laxtrappans nuvarande utseende upprättas
av TerraLimno Gruppen och Thorsson & Åberg Miljö och Vattenvård AB. Laxtrappans
nuvarande utformning framgår av bilaga 1. Inmätningar har utförts vid tre tillfällen under hösten 2008. Vid inledande mättillfälle stängdes intaget till laxtrappan. Svårigheter
att helt stänga intagsluckan medförde problem att helt stänga laxtrappan varför alla delar inte kunde inmätas i sin helhet. Nuvarande laxtrappa har en nedre del utformad som
en traditionell kammartrappa med överströmningsöppningar medan den övre delen har
konstruerats med underströmningsöppningar. Laxtrappan har i dagsläget en längd av 44
m fördelat på 22 bassänger. Nuvarande laxtrappa är konstruerad för att avbörda 250 500 l/s beroende på vattenstånd i Kärnsjön. Fallhöjden varierar beroende på vattenstånd
i Kärnsjön och nedströmsvattenstånd. Trappan har i dagsläget en lutning på ca 1:6 (17
%) 3.

Bild 1 Befintlig fisktrappa

Följande problemområden med fisktrappan har identifierats:

en för stark lutning i förhållande till den stora höjdskillnaden

stor individuell höjdskillnad mellan enskilda bassänger i övre delen

stark turbulens i vissa bassänger

på vissa platser för låga kanter i trappan som gör att fisken hoppar över sidoväggarna
3

Baserat på en beräknad fallhöjd av 7,5 meter
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Bild 2. Kar nr 20 nerifrån räknat; stor nivåskillnad ner till karet nedströms

Bild 3. Brant parti av fisktrappan med kraftig turbulens. Nät är uppsatt
för att hindra fisken från att hoppa över sidoväggen

Sammanfattningsvis kan i stort sett alla problem relateras till trappans stora lutning och
konstruktion som inte förmår uppta den stora vattenståndsamplituden i Kärnsjön. Problemen är givetvis speciellt tydliga vid höga vattenstånd i Kärnsjön, vilket är den dominerande situationen.
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Beskrivning av befintlig ålyngelledare. Gällande skyldigheter,
utformning och funktion
Den nuvarande ålyngelledaren är byggd i trä och utformad som en sluten ränna omedelbart till höger om laxtrappan. Ledaren försörjs med vatten från en ingjuten ledning i
dammvallen. Ålyngelledaren är igensatt av slam och har murknat upp och är delvis raserad och har varit så i flera år. Ledarens mynning och utformning gör att det bedöms
som tveksamt och den någonsin fungerat tillfredsställande. Fångstatistik över eventuell
åluppvandring saknas.
Enligt vattendom är ägaren till kraftverket skyldig att hålla ålyngelledare och tillse att
erforderlig mängd vatten finns för ålyngelledarens funktion.

Bild 4. Ålyngelledaren anlagd vid sidan av laxtrappan
(foto taget år 2005)

14

Bild 5. Ålyngelledaren- murken och igensatt av slam (fotot taget år 2005)

Ombyggnation- förlängning av laxtrappa
Ombyggnationen av nuvarande laxtrappa innebär en förlängning med ca 30 m, från nuvarande 44 m, till ca 75 m, fördelat på 25 bassänger. Tvärväggarna byggs om så att skiljeväggar ersätts med s k slitsväggar. Lutningen på trappan blir efter ombyggnad ca 10 %
vid fallhöjden 7.5 m. (49.8 - 42.3)4. Se bilaga 2.
Laxtrappans avbördningskapacitet föreslås öka genom att en större intagsöppning tas
upp i dammvallen. På grund av höga flöden mm, har det under projekttiden ej varit möjligt att avsänka nivån i sjön för att med säkerhet kunna avgöra möjligheten till att ta upp
en större öppning. En avsänkning och inspektion kommer att göras så snart möjligheten
ges. Planerna är att kunna leda hela den nuvarande minimitappningen på 1m3/s genom
trappan. När vattenföringen är så låg att vattenkraftverket stängs av, vid ca 1,5 m3/s,
vore det önskvärt om trappan kunde utformas så att den förmår sluka hela avbördningen. Genom vissa modifieringar torde det finnas möjlighet att ytterligare öka avbördningskapaciteten t ex genom att ha dubbla slitsöppningar eller att nyttja laxtrappan i
kombination med lockvattenrännan. En ökning av avbördningen genom fiskväg
och/eller lockvattenränna kan dock komma att kräva en förändring av gällande vattenhushållningsbestämmelser.

4

Här definierat som avstånd mellan vattenytor vid maximal fallhöjd i förhållande till fiskvägens längd.
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Bild 6. Slitsränna i Fyrisån Uppsala (foto Lars Pettersson)

Under projekttiden har olika alternativa lösningar prövats. Ett alternativ som tillsvidare
förkastats bygger på en sträckning där större delen av slänten längs höger strand används. Det har fördelen att en större del kan byggas i torrhet men har å andra sidan
nackdelen att det medför ett större ingrepp i slänten och den stödmur som ligger i nära
anslutning till den befintliga konstruktionen. Ett ingrepp i slänten kan eventuellt komma
att äventyra släntstabiliteten och angränsande väg, vilket är orsaken till att alternativet
förkastats.
Förutom en större intagsöppning krävs håltagning i längsgående väggar i befintlig
laxtrappa. Det kan också krävas en modifiering eller borttagning av flera tvärväggar i
nuvarande konstruktion.
Det föreslagna alternativet till förlängning innebär en viss påverkan på den anslutande
lockvattenrännan med en minskning av dess avbördningskapacitet. Å andra sidan innebär en ökning av avbördningskapaciteten genom laxtrappan ett mindre behov av lockvattenrännan.
Kostnaden för ombyggnationen har beräknats till ca 1.7 miljoner kr exkl. moms baserat
på 2008 års kostnader. Till det ska läggas kostnader för tillståndsprövning. Efter ombyggnaden finns inte längre något behov av en separat ålyngelledare eftersom ålen förväntas kunna passera obehindrat i slitsrännan. Eventuellt måste man förse den nya ränna
med någon form av bottensubstrat som t ex natursten eller d yl för att ålen lättare ska
kunna ”slingra” sig upp.

Höjdsystem
Samtliga höjder refererar till Rikets höjdsystem RH 00. Fixpunkten är belägen ca 200 m
uppströms dammen på höger strand och utgörs av ett ringformat märke utmärkt dels
med ordet fix, dels VD 1949 och VD 1953. Fixpunkten innehar höjden + 51,75. Pga
vissa oklarheter i höjdsystemet är det viktigt att detta verifieras vid en kommande projektering.
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Vattenhushållningsbestämmelser
Vattenhushållningsbestämmelser enligt deldom 1981-06-10.
1. Sökanden äger rätt att genom kraftstationen tappa vatten upp till den mängd som
turbinerna förmår sluka, nominellt 14 m3/s.
2. Korttidsreglering får ej bedrivas vid anläggningen.
3. Den av vattendomstolen i mål 82/1967 för vissa situationer meddelade föreskriften om avbördning genom befintligt kraftstationsintag skall icke vidare gälla efter det att sättutskovet fördjupats enligt ovan.
4. Föreskriften till skydd för fiske i Örekilsälven nedströms sjön om att vid sjöns
utlopp alltid skall tappas en mängd av minst 1 m3/s skall i fortsättningen gälla
för en punkt vid avloppskanalens nedströmssida. Ny mätstation för vattenföringsmätning uppsättes vid Möe som visar det vattenstånd som motsvarar 1
m3/s.
Fallrättigheten vid Torps kraftverk beräknas till 8.5 m dubbel strand och 17 m enkel
strand. Den under normalår uttagbara kraftproduktionen uppgår till 3.8 GWH varav 3.1
GWH kan uttas under vinterhalvåret (vecka 37-16). Vid beräkning av energiproduktion
beräknas turbinerna kunna drivas med acceptabel verkningsgrad ned till 1.5 m3/s. Den
angivna fallhöjden har beräknats utifrån ett alternativ med en förlängning av utloppskanalen. Denna förlängning kom dock aldrig till stånd på grund av vattenrättsliga skäl,
varför den egentliga fallhöjden i dagsläget är betydligt mindre, uppskattningsvis maximalt ca 7.5 m5.

Ombyggnation av intagsgaller
Det är sedan länge känt att utvandrande fisk skadas vid passage genom turbiner. Dels
händer det att fisk dör mot gallret eftersom vattenhastigheten är för hög och fisken inte
kan ta sig loss. Dels skadas fisk som går igenom gallret och passerar turbinerna. Fullvuxen ål har mycket stor dödlighet vid passage genom turbiner.
Olika lösningar har därför prövats och studerats i olika sammanhang för att minska fiskens dödlighet vid nedströmsvandring vid kraftverk. Den lösning som visat sig fungera
bäst har varit att montera ett galler som är vinklat upp mot turbinintaget, från botten
uppströms och upp mot vattenytan vid turbinintaget. På detta sätt kommer fisken inte att
fastna på gallret. Väl uppe vid ytan skall fisken ledas vid sidan av turbinintaget. I detta
fall skall fisken ledas ut genom flodluckan. En liknande lösning har utförts under hösten
2008 i Ätrafors (för ål) med gott resultat (se bild 8). Internationella erfarenheter visar
också på att modellen med lutande galler är en fungerande konstruktion om man långsiktigt vill klara fiskens utvandring förbi kraftverksturbiner.

5

Enligt muntlig uppgift från Ulf Fredberg, VEGAB
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Bild7. Torps kraftverk. Turbinintag med galler till vänster och
flodluckan till höger om turbinintaget.

Bild8. Ålgaller Ätrafors, Ätran (2008). Gallret lutar upp mot vattenytan.
Vid ytan finns öppningar som ålen simmar igenom, varefter de leds vidare
i en ränna till en uppsamlingsanordning. I detta fall är gallret placerat
under en vägbro uppströms kraftverket (foto Olle Calles)
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För att kunna byta ut befintligt galler och ersätta detta med ett sluttande galler med
mindre gallerbredd krävs att murar anläggs. Se illustration på bild i bilaga 4.
Gallerbredden i ett nytt galler skall vara 18 mm. Vid större gallerbredder kan ålar gå
igenom. Om gallret lutas enligt förslaget skall inga energiförluster uppstå för kraftverket.
Innan projekteringen för nytt galler inleds eller åtminstone i samband med projekteringen bör mätningar av vattenhastigheten göras och/eller beräknas. Om vattenhastigheten
inte är för hög kan modifieringar ske i konstruktionen.
En konstruktion i enlighet med illustrationen i bilaga 4 kan grovt kostnadsberäknas till
2,5 miljoner kronor exkl moms. För kostnadsberäkning se bilaga 5.
Tillkommer kostnader för bandtransportör, rakplan, automatsmörjning, nivåstyrning,
avledningsanordningen för fisk, kostnad för energiförluster under byggnation, samt
oförutsedda poster.
Kostnadsberäkningar grundar sig på uppgifter från
Lars Pettersson, TerraLimno Gruppen AB
Mikael Spång, Foab AB
Kjell-Åke Andersson, Steneby Schakt AB

Fiskräknaren
Som ett led i förbättringsåtgärderna har en genomgång gjorts av fiskräknarens funktion.
En fiskräknare av modell Vaki installerades år 1999 i en av de övre bassängerna i fisktrappan. Placeringen av fiskräknaren gjordes på rekommendationer av leverantören.
Funktionen har dock varit bristfällig och registreringen av fiskarna har inte fungerat
tillfredsställande. Räknaren har varit inne på service och funktionskontroll vid flera tillfällen. Problemen har dock inte kunnat lösas.
Inom projektet har en översiktlig utredning gjorts varför fiskräknaren inte fungerar som
den skall. Två orsaker har identifierats som kan vara orsaken till de felaktiga registreringarna. Den ena är att skannern är placerad inne i fisktrappan där det är kraftig turbulens och bubbelbildning, vilket kan orsaka felregistreringar. En lösning på detta är att
försöka ställa in känsligheten för bubbelbildningar mm (sk garbish treshold). En annan
lösning är att flytta skannern. Den lösning som diskuterats mest är att flytta skannern till
ovansidan av dammen till fiskvägens öppning, där flödet är jämnare och turbulens och
bubbelbildningar ej uppstår på samma sätt. Ett problem som uppstår om man flyttar
skannern till ovansidan av dammen vid fisktrappans intagshål är dock att den periodvis;
då sjöns vattenstånd är lågt, inte kommer att vara täckt med vatten. Val av ny placering
av fiskräknaren bör därför anstå till i samband med projekteringen av den nya fisktrap-
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pan. Det är möjligt att skannern kan placeras i den nya trappan, som i flera avseenden
kommer att skilja sig mycket från befintlig fisktrappa.

Bild 9. Fiskräknaren i Hertig; Ätran. Placering uppströms damm.

Översiktlig beskrivning av miljökonsekvenser
Permanenta effekter
Fiskvägens funktion
Ombyggnationen kommer att få till följd att möjligheterna för såväl laxartad fisk som
annan fisk (ex ål), får väsentligt förbättrade möjligheter att forcera dammen.
Ombyggnationen innebär att laxtrappan även kan fungera som ålyngelledare. En ökad
avbördningsförmåga medför att hela minimitappningen på 1 m3/s kan ledas genom laxtrappan vilket också ökar förutsättningen att fisken på ett bättre sätt skall hitta ingångsöppningen.
Örekilsälven utgör som nämnts ett av västkustens mest betydelsefulla laxproducerande
vattendrag. I Örekilsälven uppströms Kärnsjön finns stora områden lämpliga för lek och
uppväxt. Den totala arealen lek och uppväxtområden uppströms Kärnsjön beräknas till
124 000 m2 (Thorsson 1985).
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Förbättrad nedströmsvandring
Installation av en annan form av galler vid intaget till kraftverket medför mindre risk för
att lax, öring och ål och annan fisk ska sugas in i intaget och på så vis skadas i turbinen.
Strömningsförhållanden och hydrografi
Strömningsförhållandena kommer i viss mån att förändras i direkt anslutning till laxtrappan i och med en ökad genomströmning. Hydrografin påverkas ej av ombyggnationen. Däremot kan nuvarande vattenhushållningsbestämmelser eventuellt komma att
behöva förändras vid en ökad avbördning genom fiskvägen.
Temporära effekter
Anläggningsarbeten innefattar vissa riskmoment som eventuellt kan åstadkomma temporära utsläpp eller andra störningar på miljön. Arbetena kommer även att innebära en
tillfällig ökning av trafiken i form av transporter till och från arbetsplatsen, samt användning av entreprenadmaskiner.

Planförhållanden - områdesbestämmelser och påverkan på
dessa
Naturskydd
Örekilsälven med Kärnsjön är klassad som riksintresse enligt miljöbalken. Området
ligger inom Natura 2000-område för Örekilsälven och inom område där ett naturreservat är under bildande (bilaga 6).
Nuvarande markanvändning
Markanvändningen kommer ej att påverkas negativt i någon bemärkelse.
Påverkan på närliggande bebyggelse och närboende
Vid laxtrappan finns ingen bebyggelse eller andra anläggningar som kommer att påverkas negativt av åtgärderna.
Kulturmiljö
Området ligger inom område som utgör riksintresse för kulturminnesvård. I området där
arbetena planeras utföras finns inga identifierade forn- eller kulturminnen som kan
komma att påverkas av förslagen i förstudien (bilagorna 7-8)
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Landskapsbild
Området ligger inom område som har landskapsbildsskydd (bilaga 9)
Laxtrappan ligger inom det område som omfattats av kraftverksanläggningen och landskapsbilden kommer ej att förändras negativt.
Vattentäkt
Området ligger inom nedre gräns för Kärnsjöns vattentäkt (bilaga 9). Eftersom vattenintaget är beläget uppströms arbetsområdet för fiskvägen bedöms inte detta påverkas. Särskilda försiktighetsmått bör dock vidtas så att inte vattentäkten påverkas negativt. Se
därför stycket ”Planerade skyddsåtgärder”.
Markanvändning under ombyggnad
Vid arbetet kan det finnas behov av tillfälliga upplag för schaktmassor. Likaså fordras
plats för uppställning av bodar, arbetsmaskiner, bränsledepå etc.

Planerade skyddsåtgärder
Invallningar
En mindre skyddsinvallning planeras i anslutning till nuvarande lockvattenränna och
merparten av byggnation kan därmed ske i torrhet. Eventuellt kan en invallning även
komma vara aktuell vid utgången av laxtrappan för att kunna utföra gjutningen i torrhet
(se bilaga 2). Beroende på hur lösningen med intagsgallret vid turbinen kommer att utformas måste sannolikt en invallning göras på uppströmssidan av dammen.
Temporära vägar
Transporter av material och maskiner kan komma att kräva att maskiner körs över
åbottnen vid lågvattenföring.
Lämpliga maskiner
De entreprenadmaskiner som används måste genomgå kontinuerlig kontroll för att
minska risken för skadliga utsläpp. Vegetabiliska hydrauloljor bör användas i maskinerna.
Kompetens hos entreprenörer
Entreprenörer måste noga informeras om risken för utsläpp av skadliga ämnen till vatten, speciellt med tanke på att Kärnsjön, utgör kommunal vattentäkt.
Skyddsåtgärder vid bilning
Det förutsätts av entreprenören vidtar de erforderliga skyddsåtgärder som krävs för att
förhindra skadliga utsläpp till vatten i samband med bilning av betong.
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Tidpunkt för genomförande
Arbeten bör utföras under en period med störst chans för att kunna genomföra alla arbeten i torrhet. Eventuellt kan arbetena komma att kräva en föregående avsänkning av
Kärnsjön för att kunna ha en större buffert för vattenmagasinering. Vid en invallning för
at kunna anlägga ett nytt galler måste sannolikt Kärnsjön sänkas ner till sänkningsgräns.

Kontroll
I samband med upphandling av entreprenör måste ett kontrollprogram upprättas för att
säkerställa att erforderliga skyddsåtgärder vidtas. Det ställer speciella krav på såväl
byggledning som arbetsledning. Entreprenör måste kunna uppvisa referenser till liknande arbeten i anslutning till känsliga vattenmiljöer.

Sakägare vid samrådsförfarandet
Följande grupper och enskilda bör betraktas som sakägare som bör kontaktas i samband
med ett samrådsförfarande









Markägare
Dammägare
Fiskerättsinnehavare (fiskevårdsområdesföreningen)
Vägverket
Naturskyddsföreningen
Närboende enligt fastighetsförteckning
Munkedals kommun
Lysekils kommun
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Thorsson & Åberg Miljö och vattenvård AB
Museigatan 2, rum 317
451 50 Uddevalla
Tfn 0522-37913
Tfn Lars Thorsson 0703-74 10 01
Tfn Christian Åberg 0703-23 51 88
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