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 Bakgrund och syfte 

Hagbydammen är belägen i Hagbyån, knappt 2 km uppströms dess mynning i Norasjön. Dammen lig-

ger inne i Nora stad och dämmer upp en mindre vattenspegel. Närmast uppströmsliggande vattenma-

gasin 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, ägaransvaret för 

Hagbydammen ligger fortfarande hos Nora kommun. 

Under de senaste åren har två rapporter tagits fram som visar att Hagbydammen ligger i konsekvens-

klass 1 enligt RIDAS (Norconsult, 2016). RIDAS är kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet som 

ska följas av Svensk Energis medlemsföretag men kan även fungera som riktlinjer för övriga dammä-

gare. Konsekvensklass 1 är näst högsta klassen (1+ är högsta och 3 är lägsta) och tilldelas anlägg-

ningar där dammbrott bedöms få stora konsekvenser, bl.a. fara för liv. Hagbydammens nuvarande ut-

formning klarar på flera punkter inte RIDAS krav på en klass 1-damm. Dammen har också blivit tillde-

lat dammsäkerhetsklass B enligt nya dammsäkerhetslagen. 

Enligt Miljöbalken är det dammägaren som har strikt ansvar för vid dammhaveri. Det innebär att dam-

mägaren är ansvarig för de skador som uppkommer vid ett dammbrott oavsett orsaken till dammbrot-

tet. Enda undantaget är krig eller krigsliknande förhållanden. 

Sammanfattningsvis finns det två orsaker till varför en åtgärd krävs: 

 Dammen är idag placerad i konsekvensklass 1 (och dammsäkerhetsklass B) vilket innebär att 

vid dammbrott kan det vara fara för liv. Dammen är i dåligt skick och behöver renoveras för att 

nå upp till kraven på dammsäkerhet 

 Dammen är idag ett definitivt vandringshinder för fisk 

 

Sågbladsdammen ligger ca 200 nedströms Hagbydammen och där har redan samtliga luckor tagits 

bort. Dock är dammen ett vandringshinder för fisk. 

 

Ett tillstånd för vattenverksamhet ger dig rätt att reglera och sköta din verksamhet inom vissa ramar. 

Det blir dessutom tydligt för närboende och myndigheter vad som gäller samtidigt som verksamheten 

anpassas för att inte skada allmänna intressen, till exempel naturvärden och friluftslivet. Den nya kon-

struktionen vid Hagbydammen innebär tillståndspliktig vattenverksamhet, alltså tillstånd krävs från 

Mark- och Miljödomstolen. Det omfattar en tillståndsprocess med samråd, miljökonsekvensbeskriv-

ning, teknisk beskrivning och domstolsförhandling. Förslaget innebär dock att minimitappningen i Hag-

byån behöver ökas på då fiskvägen kräver mer flöde än de 30 l/s som idag står i tillståndet. Länssty-

relsen i Örebro har beslutat att ompröva tillståndet för dammen uppströms så att ett större flöde kan 

gå i fiskvägen. Enligt miljöbalken har ägare av en damm rätt att riva ut den. Vid de flesta utrivningar 

krävs det tillstånd från Mark- och Miljödomstolen. Det kan även krävas tillstånd enligt kulturmiljölagen 

om det till exempel finns fornlämningar i anslutning till dammen som påverkas vid utrivning. 
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 Orientering 

 Administrativa uppgifter 

Anläggningsnamn Hagbydammen och Såg-
bladsdammen 

Fastighetsbeteckning  Nora 2:1 och Nora 1:1 

Verksamhetsutövare Nora kommun 

Organisationsnum-
mer 

212000–2007 

Postadress Tingshuset 713 80 Nora 

Telefon 0587-55 00 01 

Kontaktperson Eva Jonsson  

Län Örebro län 

Kommun Nora 

Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen Örebro län 

 

 Höjd- och koordinatsystem 

I denna utredning har SWEREF 99 använts för koordinater i plan. För höjdbestämmelser har fixdub-

ben från gällande vattendom använts. Fixpunkten består av överkanten av en vertikal järndubb i Plåt-

hammardammens högra landfäste. Den har enligt dom höjden +101,37. 

 Lokalisering 

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 vattenmaga-

sin är sjöarna Älvlången och Vikern. Älvlången har idag inget kraftverk utan fungerar mer som regle-

ringsmagasin, medan Vikern regleras för Gyttorps kraftverk.  

Hagbydammen är belägen på Nora Nora 1:1 och Nora Nora 2:1 som ägs av Nora kommun.  



 Uppdragsnr: 105 08 21   Version: Allmänhetens samråd 

 Samrådsunderlag  |  Anläggande av inlöp vid Hagbydammen samt utrivning och återställning vid Sågbladsdammen 

 

n:\105\08\1050821\3 möten\01 externa\allmänhetens samråd\171120 samrådsunderlag hagbydammen och 

sågbladsdammen.docx 2017-11-20  |  6(18) 

 
Figur 1. Översikt över Hagbydammens tillrinningsområde. 

 

Hagbyån rinner från sjön Vikern vidare ut i Åsbosjön. Ca 1 km från Åsbosjöns utlopp ligger Plåtham-

mardammen som reglerar vattenytan i Åsbosjön. Precis intill dammen ligger intaget till Hagby kraft-

verk. 

Vattnet som tappas genom Plåthammardammen rinner ner till Hagbydammen. Efter Hagbydammen 

rinner vattnet vidare till Sågbladsdammen som ligger drygt 200 m nedströms Hagbydammen. Såg-

bladsdammens luckor är redan borttagna och det enda som finns kvar är tröskeln, några gåtbalkar 

och själva brobanan.  

Utloppet från Hagby kraftverk går i en ca 700 m lång tunnel som mynnar ca 100 m nedströms Såg-

bladsdammen. Det medför att från den punkten tillförs vattnet till Hagbyån igen, förutom den minimi-

tappning på 30 l/s som rinner förbi Hagbydammen, förutsatt att kraftverket körs eller inte behöver 

spilla högra flöden än turbinkapaciteten. Kraftverket får via denna uppbyggnad en fallhöjd på ca 17,4 

m. 
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Figur 2. Översikt över Hagbydammen och Hagby kraftverk, före nedsänkning av vattennivån. 

Från kraftverkets utlopp rinner vattnet sedan vidare i Hagbyån, genom Nora stad, tills den mynnar i 

Norasjön efter ca 2 km. 

 Hydrologi 

Utifrån SMHI:s modellerade flödesdata och avrinningsområdenas storlek har karaktäristiska flöden ta-

gits fram (tabell 1). Hagbyån sträcker sig mellan Norasjön och Vikern. Vid Hagby kraftverk har medel-

vattenföringen beräknats till 3,8 m3/s och medellågvattenföringen till 0,56 m3/s. 100-årsflödet är fram-

taget i WSP’s rapport från 2012. Där har flera 100-årsflöden tagit fram, från 30 till 40 m3/s. 

Tabell 1. Beräknade karaktäristiska flöden i Hagbyån vid Hagby kraftverk baserade på perioden 1981-2010. 

Hundraårsflödet beräknat i WSP’s rapport från 2012 (SMHI, 2017). 

  Vattenföring (m³/s) 

HQ100 30–40 

MHQ 13,1 

MQ 3,8 

MLQ 0,56 

 Gällande tillstånd och vattenhushållning 

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, Hagby-

dammen samt Sågbladsdammen, byggdes och de övriga gamla kraftverken vid Hagbydammen och 

Sågbladsdammen stängdes. 

Domen ger rätt att dämma vattnet vid Hagbydammen till högst +97,63 angett i det lokala höjdsystemet 

som utgår ifrån ovan angiven fixpunkt. Nivån utgår från det som då var Sveriges officiella höjdsystem, 

RH00. Differensen mellan RH00 och det höjdsystem som använt i utredningen, RH70, är 0,37 m vilket 
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gör att dämningsgränsen ligger på +98,00 i RH70. Fixpunkt för dammen är en vertikal järndubb till hö-

ger om skibordet vid Plåthammardammens högra landfäste. Den har nivån +101,37 i lokala systemet, 

dvs 101,74 i RH70. 

Vattenytan vid Hagby kraftstations intag får regleras från +99,83 och upp till mellan +100,43 och 

+100,83 beroende på tidpunkt på året. Minimiflödet förbi kraftverket är i domen satt till 30 l/s året runt. 

 Befintliga anläggningar 

 Hagbydammen 

Dammen är idag ca 100 m lång och består av två fyllnadsdammar på var sida om ett ca 4 m brett ut-

skov, se figur 3 nedan. Precis till vänster/norr om utskovet ligger det gamla intaget till tidigare kraft-

verk. Det är idag igenbommat. Över dammen går en väl använd grusad gång- och cykelväg. Damm-

krönet ligger idag på nivån ca +99,1 och är drygt 3 m brett. 

 
Figur 3. Plan över dammens nuvarande utformning.  

 

Höger/södra fyllnadsdamm är ca 70 m lång och har en högsta dammhöjd på ca 9 m. Vänster/norra 

fyllnadsdammen är både kortare och lägre, 25 m lång och 4 m hög. Utskovet har fyra luckor med den 

totala fria bredden 3,87 m, samt en tröskelnivå på +94,31. Utskovets totala avbördningsförmåga med 

vattenytan på dämningsgräns uppgår till drygt 35 m3/s.  

Nedgrävd i dammens krön ligger idag en fjärrvärmeledning. 

 Sågbladsdammen 

Dammen består egentligen bara av ett betongutskov med korta anslutningsdammar på sidorna. Ut-

skovet består av två öppningar åtskilda av en ca 0,6 m bred pelare. Båda öppningar har tröskeln på ca 

+86,36. Vänster/västra öppningen har bredden 3,46 m och höger öppning fria bredden 3,96 m. Hö-

ger/östra utskovet är 4,49 m brett men har 5 stycken gåtbalkar som sitter kvar vilket minskar fria bred-

den. Dammkrönet (=brokrönet) har nivån ca +89,10 medan underkant bron har nivån +88,28. Domen 

ger rätt att dämma vattnet uppströms Sågbladsdammen till +88,33. Idag ligger dock vattenytan precis 

vid tröskeln då vanligtvis bara minimitappningen rinner genom dammen. 

Dammens avbördningskapacitet med vattenytan vid underkant bron är ca 36 m3/s. 
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Figur 4. Sågbladsdammen. Foto: Norconsult 2017 
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 Planerade åtgärder 

 Hagbydammen 

Förslaget innebär att vattenytan sänks till ca +95,1 så att dammens volym minskar och konsekvens-

klassen kan sänkas till C (eller U). En fiskväg i form av ett inlöp byggs upp längs vattenspegelns 

högra/södra sida (i gamla åfårans sträckning) som kommer gå igenom högra/södra delen av nuva-

rande dammkropp. Mellan fiskvägen och vattenspegeln byggs ett ca 160 m långt överfall mellan dam-

men och uppströms. Vid normala flöden rinner allt vatten in vid fiskvägens inlopp men vid högre flöden 

kommer vatten rinna över överfallet och ner i fiskvägen. På så vis kommer dammen att bli självregle-

rande. Krönet på det långa överfallet kommer att läggas strax över den önskade medelvattenytan. Ef-

tersom dammens högra/södra del grävs bort kommer en ny gång- och cykelbro behöva byggas för att 

bibehålla överfartsmöjligheten. 

 
Figur 5. Översikt över planerade åtgärder.  

Det långa överfallet som byggs upp längs fiskvägen konstrueras förslagsvis med stålspont som stöds 

av fyllnadsmassor. Längst uppströms, vid fiskvägens inlopp, byggs en lägre del som avbördar vattnet 

vid normalflöden. Dammens nuvarande utskov används under fiskvägens byggtid men fylls därefter 

igen. Fjärrvärmeledningen i dammkrönet måste vid ombyggnaden läggas om eller flyttas. 

 Sågbladsdammen 

Dammen och bron rivs ut i sin helhet. Dammen ersätts av en vägtrumma eller dylikt så att överfarten 

kan bibehållas. Nya anläggningen anpassas så att fisk kan vandra förbi och så att avbördnings-

kapaciteten blir tillräcklig.  
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 Bedömd miljöpåverkan 

De konsekvenser av den ansökta verksamheten som i nuläget bedöms mest angelägna beskrivs över-

siktligt under rubriker nedan men kommer att utvecklas inom ramen för kommande miljökonsekvens-

beskrivning.  

Åtgärderna vid Hagbydammen och Sågbladsdammen innebär att två vandringshinder elimineras. 

 Planförhållanden och skyddad natur  

 Översiktsplan 

I området gäller den kommunövergripande översiktsplanen för Nora kommun som antogs av kommun-

fullmäktige 1999-11-30. Det övergripande målet är ”goda livsvillkor för kommunens invånare samt en 

hållbar utveckling för kommande generationer”. 

I ÖP står det att samhällsutvecklingen ska anpassas så att biologisk mångfald bevaras. Alla naturligt 

förekommande arter ska kunna leva i livskraftiga bestånd. Det står även att kommunen mål med risk-

hantering är att både samhälle och arbetsplatser så fria från allvarliga olyckor och störningar som möj-

ligt. I översiktsplanen står Hagbyleden omnämnd. Den är en väg som kommunen planerar för att för-

bättra framkomlighet för biltrafik samt för att förbättra såväl trafiksäkerhetssituationen som miljösituat-

ionen i stadskärnan. Vidare står det omnämnt att Hagbyområdet kan vara lämpligt som bostadsom-

råde med mycket naturskönt läge. En utbyggnad här kan stärka kontakten med Gyttorp och länsväg 

244. 

 

Figur 6. Hagbyleden enligt ÖP. 

 

Nora håller på att ta fram en ny översiktsplan, vilken förväntas antas nära årsskiftet 2017/2018. Den 

har dock inte antagits ännu. I den nya översiktsplanen framhålls Hagbyleden. Det står även att Kom-

munen ska verka för fiskens fria uppvandring i bl.a. Hagbyån och Lerkesån. Det står också att Hagby-

dammen är klassad som en farlig verksamhet då ett dammbrott bedöms kunna orsaka allvarliga ska-

dor på människor eller miljön.  
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 Detaljplaner 

Det finns två detaljplaner som rör området. Kvarteret Kvarnen omfattar själva dammvallen, och områ-

det nedströms, se figur 7. Figur 8 visar utsnitt ur planen för Hagby. 

 

Figur 7. Detaljplan över Kvarteret Kvarnen , upprättad 1981, och fastställd 
1982. 

 

Figur 8. Detaljplan över område vid Hagby, (utsnitt) , fastställd 1965. 
 

I båda detaljplanerna står det för vattenområdet: Med V betecknat område skall utgöra vattenområde 

som icke får utfyllas eller överbyggas. 

Det finns inga riksintressen i närområdet. Hagbydammens vattenspegel och åfåran uppströms mot 

Åsbosjön ingår i Naturvårdsprogrammet ”Åsbosjön - Hagbyån”, området är ca 100 ha stort och har 

högt skyddsvärde, se figur 9. Området består av öppen mark, stränder, berg och skog av olika slag, 

bl.a. hasselområden vid Solbacken. Området har genom läget intill Nora och genom sin omväxlande 

natur stort värde för friluftslivet. Där finns även fågellokaler och en rik flora (Länsstyrelsen Örebro län, 

2017). 
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Figur 9. Naturvårdsprogram Åsbosjön – Hagbyån (Länsstyrelsen Örebro län, 2017). 

 

Åtgärden syftar till att förbättra de fysiska förutsättningarna för vandrande fisk i Hagbyån vilket stäm-

mer väl in med vad som står om att bevara biologisk mångfald i översiktsplanen. Då dammen är en 

klass 1 damm (klass B i nya systemet) kommer åtgärden minska riskerna med dammen i framtiden. 

 Naturvärden 

Dammens närområde består av artificiell miljö, med bostadshus och vägar. Det finns inga musslor in-

rapporterade i musselportalen.  

Det finns ett stort antal observerade och inrapporterade hotade arter i dammens närområde: 

- Sårbar (VU): Kungsfågel, sävsparv, kungsfiskare, stare, gråtrut, rosenfink, tornseglare och 

berguv  

- Nära hotad (NT): Utter, mindre hackspett, gröngöling, nötkråka, kornknarr, sånglärka, smålom, 

duvhök, sädgås, havsörn och kungsörn 

- Starkt hotad (EN): Brun glada (SLU, 2017) 

Hagbyån mellan Åsbosjön och Norasjön har två elfiskelokaler, N Haga och S Esstorp. Medelvärdet på 

både dessa lokaler efter elfiske visar på otillfredsställande status. De båda lokalerna elfiskades 2011, 

stensimpa dominerade fångsten. Övriga arter som fångades var gädda, abborre, gers och lake (SLU, 

2017). 

Åtgärden kommer innebära att vandringsvägar öppnas, vilket ger stora långsiktiga positiva effekter för 

vattenfaunan. Viss störning som buller och grumling går inte att undvika vid projektets genomförande 

men är av övergående karaktär.  
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 Miljökvalitetsnormer vatten 

Berörd vattenförekomst är Hagbyån mellan Åsbosjön och Norasjön (SE660045-145576). Vattenföre-

komsten är klassad till otillfredsställande ekologisk status. Det är fisk och kiselalger som varit avgö-

rande för bedömningen. Resultaten indikerar att vattendragets fisksamhälle är påverkat av reglering 

och vandringshinder. Bottenfauna visar på god status, de allmänna förhållandena (sammanvägning 

för näringsämnen och försurning) har sammantaget hög status. 

Gällande miljökvalitetsnorm är god ekologisk status senast år 2027. Huvudskälet till bedömd ekologisk 

status är dammar/vandringshinder (konnektivitet), påverkan av rensning (morfologiska förändringar) 

samt reglering (flödesreglering) (Vattenmyndigheten, 2017). 

Planerad verksamhet påverkar vattenförekomsternas hydrologiska regim och konnektivitet. Därige-

nom har planerade åtgärder en direkt påverkan på vattenförekomstens ekologiska status. 

Förbättrad konnektivitet, samt en förbättrad hydrologisk regim i Hagbyån, bedöms förbättra förutsätt-

ningarna att uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status till 2027. Någon risk att MKN överskrids 

till följd av planerad verksamhet bedöms inte föreligga. 

De planerade åtgärderna är i linje med vattenmyndigheternas förslag på möjliga åtgärder för att nå 

god ekologisk status. 

 Risk och sårbarhet 

Dammen är idag i dammsäkerhetsklass B, vilket kan innebära fara för liv vid dammbrott. Genom att 

bygga om dammen och sänka vattenytan (och då indirekt magasinvolymen som kan släppas lös vid 

dammbrott) kommer dammen att kunna sänkas till dammsäkerhetsklass C eller U. 

För att få en överslagsmässig kontroll av släntstabiliteten längs vattenspegelns högra kant har en 

markstabilitetsberäkning genomförts med olika vattennivåer i Hagbydammen. Den utredningen ge-

nomfördes med höjdsystemet RH70. Vattenytorna som använts är dagens nivå +98.0 (RH70), sänkt 

nivå till +95.5 samt partiell utrivning ner till +92.3. Som underlag har en rapport avseende geoteknisk 

undersökning som utförts av K-Konsult Ingenjörer och Arkitekter daterad 1981-03-22 använts. I tabell 

2 nedan syns resultatet av utredningen. 

Belastningsfall Glidyta i slänt Beräknad säkerhets-

faktor, F 

Nuvarande vy + 98,0 m.ö.h. Höger 1,48 

Avsänkning till +95,5 m.ö.h. Höger 1,34 

Avsänkning till +92,3 m.ö.h. Höger 1,28 

Avsänkning till +92,3 m.ö.h, av-

sänkt grundvattenyta. 

Höger 1,99 

Tabell 2 Sammanställning av resultatet från stabilitetsberäkningar. 

 

Denna utredning räknas som överslagsberäkningar vilket innebär att kraven på säkerhetsfaktor är 

högre. Utredningen visar att om området kan räknas som naturmark (mark som endast utnyttjas av 

enstaka personer för dagsvistelse och inte inrymmer några anläggningar av betydelse) så klaras kra-

ven på säkerhetsfaktor (F>1,0) vid samtliga beräkningsfall (Norconsult, 2016). 

Projektet bedöms som positivt då en klass 1 (B) damm åtgärdas och minskar risken för brott med 

stora skador nedströms.  
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 Friluftsliv 

Närområdet består av bostäder och artificiell miljö. Slänterna ner mot vattenspegeln vid Hagby-

dammen är branta och gräsbevuxna, den västra sidan är skogbevuxen.   

  

Figur 10. Slänter runt Hagbydammen. Foto: Norconsult 2017. 

Sågbladsdammen är idag egentligen bara en vägbro och åtgärder där påverkar inte friluftslivet så 

länge själva bron över ån finns kvar.  

Friluftslivet bedöms inte påverkas i närområdet mer än under byggskede så då buller och maskiner 

kan störa framkomligheten. Den visuella synen kan komma att försämras under byggskede med 

mindre vatten.  

 Kulturmiljö 

Runt dammens närområde finns två större områden identifierade med tillhörande lämningar, se bild 

nedan.  

 

Figur 11. Identifierade kultur/fornlämningar i Hagbydammens och Sågbladsdammens närområde. (Riksantikvarieämbetet, 
2017) 



 Uppdragsnr: 105 08 21   Version: Allmänhetens samråd 

 Samrådsunderlag  |  Anläggande av inlöp vid Hagbydammen samt utrivning och återställning vid Sågbladsdammen 

 

n:\105\08\1050821\3 möten\01 externa\allmänhetens samråd\171120 samrådsunderlag hagbydammen och 

sågbladsdammen.docx 2017-11-20  |  16(18) 

Uppströms Hagbydammens vattenspegel finns en övrig kulturhistorisk lämning, Nora 672:1. Den an-

tikvariska bedömningen kan dock vara inaktuell p.g.a. den nya kulturmiljölagen. Lämningen består av 

ett hammarområde, 100x80 m, med en husgrund, en hålväg, ett kolhusgrund, en dammvall samt ett 

avröjt område.  

Området runt Sågbladsdammen är ett hammarområde. Hammaren (Nora 643:1 och Nora 643:2) har 

troligtvis legat i närområdet, sidorna är idag utfyllda och även skodda med betong så inga lämningar 

syntes vid platsbesök, intakta lager kan dock finnas överlagrade. Längre uppströms i åfåran finns 

Nora 643:3, lämningstyp kvarn (Riksantikvarieämbetet, 2017). 

Kulturmiljön bedöms inte att påverkas vid arbetet vid Hagbydammen. Vid Sågbladsdammen planeras 

för att både damm och bro ska rivas ut och ersättas vilket kan påverka den sammanvägda kulturupp-

levelsen. Vidare diskussioner med berörd myndighet krävs.  

 Mark och vattenkemi 

Norconsult har i samband med utredningen av Hagbydammen provtagit sediment. Sedimentproverna 

togs i två bottenpunkter, en nära dammluckorna och en i vattenspegelns mitt. De två proverna skicka-

des till ett ackrediterat laboratorium för analys med avseende på metaller. 

Analyserade prov visar på en viss föroreningspåverkan i området då metallhalter med låg avvikelse 

från bakgrundsvärdena har påträffats i båda proven. Metallhalterna var något högre i provet taget 

närmast dammluckorna. I provet uttaget närmast dammluckorna påträffades halter av koppar motsva-

rande måttlig hög avvikelseklassning. Resultaten innebär att sedimenten bedöms vara påverkade av 

diffusa föroreningskällor i vattendragets avrinningsområde. 

Då föroreningar påträffats måste detta rapporteras till ansvarigt miljökontor enligt miljöbalken, 10 kap 

11 §. Ska schaktarbeten utföras i samband med projektet krävs en anmälan om efterbehandling enligt 

28 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

Vid ett eventuellt arbete med dammen kan de löst lagrade ytsedimenten förväntas virvlas upp och 

spridas nedströms. Grumling i byggskede bör motverkas och om möjligt fångas upp. 

Kompletterande provtagning kan vara motiverad för att karakterisera massorna.  

Resultaten innebär att sedimenten bedöms vara påverkade av diffusa föroreningskällor i vattendragets 

avrinningsområde. Avvikelseklassningen är dock endast en bedömning av hur mycket uppmätt halt 

avviker från normalvärden i svenska vatten och kan inte användas för att bedöma om föroreningen är 

miljöfarlig. Vid jämförelse med riktvärden från norska bedömningsgrunder som är baserade på förore-

ningarnas risk för ekosystem, visar analysresultatet att sedimentet är något påverkat av mänsklig akti-

vitet men föroreningshalterna bedöms inte ge kronisk eller akuttoxiska effekter på ekosystemen. Upp-

mätta halter har också jämförts med Naturvårdsverkets generella riktlinjer för förorenad mark för väg-

ledning av masshantering vid eventuellt uppgrävning av massor. Halterna innebär att eventuella mas-

sor som schaktas upp måste hanteras som förorenade.  
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 Sammanställning miljöaspekter 

Aspekt Kommentar/Bedömning 
Planförhållanden och 
skyddad natur 

Åtgärden syftar till att förbättra de fysiska förutsättning-
arna för vandrande fisk i Hagbyån vilket stämmer väl in 
med vad som står om att bevara biologisk mångfald i 
översiktsplanen. Då dammen är en klass 1 damm kom-
mer åtgärden minska riskerna med dammen i framtiden. 

Naturvärden Åtgärden kommer innebära att vandringsvägar öppnas 
upp vilket ger stora långsiktiga positiva effekter för vatten-
faunan. Viss störning som buller och grumling går inte att 
undvika vid projektets genomförande men är av övergå-
ende karaktär.  

Miljökvalitetsnormer vatten Planerad verksamhet påverkar vattenförekomsternas 
hydrologiska regim och konnektivitet. Därigenom har pla-
nerade åtgärder en direkt påverkan på vattenförekoms-
tens ekologiska status. 
Förbättrad konnektivitet, samt en förbättrad hydrologisk 
regim i Hagbyån, bedöms förbättra förutsättningarna att 
uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status till 2027. 
Någon risk att MKN överskrids till följd av planerad verk-
samhet bedöms inte föreligga. 
De planerade åtgärderna är i linje med vattenmyndighet-
ernas förslag på möjliga åtgärder för att nå god ekologisk 
status. 

Risk och sårbarhet Projektet bedöms som positivt då dn klass 1 damm åtgär-
das och minskar risken för brott med stora skador ned-
ströms.  

Friluftsliv Friluftslivet bedöms inte påverkas i närområdet mer än 
under byggskede så då buller och maskiner kan störa 
framkomligheten. Den visuella synen kan komma att för-
sämras under byggskede med mindre vatten.  

Kulturmiljö Kulturmiljön bedöms inte att påverkas vid arbetet vid 
Hagbydammen. Vid Sågbladsdammen planeras för att 
både damm och bro ska rivas ut och ersättas vilket kan 
påverka den sammanvägda kulturupplevelsen. Vidare 
diskussioner med berörd myndighet krävs.  

Mark och vattenkemi Resultaten innebär att sedimenten bedöms vara påver-
kade av diffusa föroreningskällor i vattendragets avrin-
ningsområde. Avvikelseklassningen är dock endast en 
bedömning av hur mycket uppmätt halt avviker från nor-
malvärden i svenska vatten och kan inte användas för att 
bedöma om föroreningen är miljöfarlig. Vid jämförelse 
med riktvärden från norska bedömningsgrunder som är 
baserade på föroreningarnas risk för ekosystem, visar 
analysresultatet att sedimentet är något påverkat av 
mänsklig aktivitet men föroreningshalterna bedöms inte 
ge kronisk eller akuttoxiska effekter på ekosystemen. 
Uppmätta halter har också jämförts med Naturvårdsver-
kets generella riktlinjer för förorenad mark för vägledning 
av masshantering vid eventuellt uppgrävning av massor. 
Halterna innebär att eventuella massor som schaktas upp 
måste hanteras som förorenade.  



 Uppdragsnr: 105 08 21   Version: Allmänhetens samråd 

 Samrådsunderlag  |  Anläggande av inlöp vid Hagbydammen samt utrivning och återställning vid Sågbladsdammen 

 

n:\105\08\1050821\3 möten\01 externa\allmänhetens samråd\171120 samrådsunderlag hagbydammen och 

sågbladsdammen.docx 2017-11-20  |  18(18) 

 Referenser 

KLIF. (2007). Tillståndsklassning enligt norska statens forurensingstillsyns vägledning för klassificering 

av miljögifter i vatten och sediment (TA-2229/2007). .  

Länsstyrelsen Örebro län. (2017). Planeringsunderlag Örebro län. Hämtat från http://ext-

webbgis.lansstyrelsen.se/Orebro/Underlag/ 

Naturvårdsverket. (2009). Riktvärden för förorenad mark (Rapport 5976). Stockholm: Naturvårdsveket. 

Norconsult. (2016). Hagbydammen, Förslag till ombyggnader. Rapport till Nora kommun. 

Riksantikvarieämbetet. (2017). Fornsök. Hämtat från 

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html 

SLU. (2017). Artportalen. Hämtat från https://www.artportalen.se/ViewSighting/SearchSighting 

SLU. (2017). SERS Elfiskeregistret. Hämtat från http://www.slu.se/institutioner/akvatiska-

resurser/databaser/elfiskeregistret/ 

SMHI. (2017). Vattenwebb. Hämtat från http://vattenweb.smhi.se/modelarea/ 

Vattenmyndigheten. (2017). VISS. Hämtat från 

http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA34830980 

 

 

 


