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Sammanfattning 
I Sverige finns det ungefär 2 100 vattenkraftverk som står för ca 40 % av Sveriges elproduktion. 

Ungefär 1 700 av dem är småskaliga vattenkraftverk och utgör 2,1 % av vattenkraftens elproduktion. 

Vattenkraften har negativa ekologiska konsekvenser på vattendragets konnektivitet vilket skapar 

problem för den biologiska mångfalden. Tyresån vattensystem ligger i Stockholms län och är reglerat. 

Vattensystemet har tre vandringshinder, inklusive ett småskaligt vattenkraftverk – Uddby kvarn, 

vilket medför att vattensystemet har en dålig ekologisk status utifrån konnektivitet. Syftet med 

rapporten är att sammanställa de nyttor och problem som finns kopplade till den småskaliga 

vattenkraften i Sverige och utifrån detta ta reda på vilka av FN:s globala hållbarhetsmål som påverkas 

av den småskaliga vattenkraftens verksamhet. För att undersöka det genomförs en litteraturstudie 

samt en fallstudie, med inslag av intervjuer från sakkunniga informanter, som fokuserar på Tyresåns 

vattensystem. Platsbesök har även förekommit vid två tillfällen. 

De värden som är kopplade till småskalig vattenkraft är betydelsen för elsystemet, ekologiska 

effekter samt sociala och kulturella värden. I nedre Tyresån finns de tre strömmarna 

Follbrinksströmmen, Nyfors och Uddby kvarn som alla är reglerade på olika sätt. Uddby kvarn 

levererar el till ungefär 500 hushåll. Utifrån intervjuerna är närheten till höga naturvärden samt höga 

kulturvärden positivt i Tyresån och bör behållas. Tyresåns ekologiska status utifrån konnektivitet och 

fisk är dålig samt näringsämnen och bottenfaunan är måttlig. De åtgärder som tas upp för förbättrad 

konnektivitet är inlöp, anpassad reglering, återställning i Nyfors, biotopvård i Follbrinksströmmen, 

fingaller och uppsamling av ål. Sex globala hållbarhetsmål har tagits fram som går att koppla till 

Tyresåns vattensystem. 

Målkonflikter och synergier diskuteras, likaså ekologiska effekter kontra elproduktion och betydelsen 

av den småskaliga vattenkraften i Sverige. Den åtgärd som skulle gynna alla globala målen för 

Tyresån är en återställning i Nyfors. Det finns även synergier mellan de globala målen rent vatten och 

ekologisk mångfald samt hållbar energi och bekämpa klimatförändringarna. Den största 

målkonflikten mellan de globala målen hållbar energi för alla och ekosystem och biologisk mångfald. 

Nyckelord: 
Globala hållbarhetsmålen 

Hållbar utveckling 

Småskalig vattenkraft 

Konflikter 

Synergier 
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Abstract 
English title: Small-scale hydro power in Tyresån 

In Sweden, there are approximately 2 100 hydropower plants, which account for about 40 % of 

Sweden's electricity. Approximately 1 700 of them are small-scale hydropower plants and constitute 

2,1 % of the hydroelectric power generation. Hydroelectric power has negative ecological 

consequences on the water's connectivity, which creates problems for biodiversity. Tyresån is 

located in Stockholm County and is regulated. The water system has three migratory obstacles, 

including a small-scale hydropower plant - Uddby kvarn, which means that the water system has a 

poor ecological status based on connectivity. The aim of the report is to compile the benefits and 

problems associated with the small-scale hydropower in Sweden and investigate which of the UN's 

sustainable development goals that are affected by the small-scale hydropower. A literature study is 

conducted along with a case study which focus on Tyresån’s water system where two interviews and 

two site visits has been carried out. 

The values linked to small-scale hydropower are the importance for the electricity system, ecological 

effects as well as social and cultural values. In the lower Tyresån there are the three streams 

Follbrinksströmmen, Nyfors and Uddby kvarn which are all regulated in different ways. Uddby kvarn 

supplies electricity to approximately 500 households. Based on the interviews, the proximity to 

nature and high cultural values are positive in Tyresån and should be sustained. Tyresån's ecological 

status is poor, due to lack of connectivity, fish, nutrients and bottom fauna. The actions suggested for 

improved connectivity are inlets, custom regulation, restoration in Nyfors, biotope care in 

Follbrinksströmmen, grid and collection of eels. Six sustainable development goals can be linked to 

the Tyresån water system. 

Conflicts and synergies are discussed. The main conflict is between ecological effects versus 

electricity production and the importance of small-scale hydropower in Sweden. The action that 

would benefit all sustainable development goals for Tyresån is a restoration in Nyfors. There are also 

synergies between the sustainable development goals of clean water and sanitation and life on land, 

as well as affordable and clean energy and climate action. The largest conflict between the 

sustainable development goals related to small scale hydro power are affordable and clean energy 

and life on land. 

Keywords: 
Sustainable Development Goals 

Sustainable development 

Small-scale hydro power 

Conflicts 

Synergies 

  



iii 
 

Innehåll 
1. Inledning .......................................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och mål ................................................................................................................................. 2 

1.2 Disposition ..................................................................................................................................... 2 

1.3 Definitioner och begrepp .............................................................................................................. 2 

2. Hållbar utveckling och vattenförvaltning ........................................................................................ 4 

2.1 Global uppvärmning ...................................................................................................................... 5 

2.2 EU:s Vattendirektiv ........................................................................................................................ 5 

2.3 Nationell plan och strategi för svensk vattenkraft ........................................................................ 6 

3. Metoder ........................................................................................................................................... 8 

3.1 Metodik ......................................................................................................................................... 8 

3.1.1 Studieområde ......................................................................................................................... 8 

3.1.2 Platsinventering ...................................................................................................................... 9 

3.1.3 Litteraturstudier ................................................................................................................... 10 

3.1.4 Intervjuer för förförståelse ................................................................................................... 10 

3.1.5 Visualisering av studieområde ............................................................................................. 11 

3.2 Analys av källor ............................................................................................................................ 11 

3.3 Avgränsningar .............................................................................................................................. 11 

4. Effekter av småskalig vattenkraft .................................................................................................. 12 

4.1 Betydelse för elsystemet ............................................................................................................. 12 

4.2 Ekologiska effekter ...................................................................................................................... 13 

4.3 Sociala och kulturella värden ...................................................................................................... 16 

4.4 Åtgärder för konnektivitet ........................................................................................................... 16 

4.4.1 Åtgärder för konnektivitet uppströms ................................................................................. 16 

4.4.2 Åtgärder för konnektivitet nedströms ................................................................................. 17 

4.5.3 Projekt Rädda Himleån - ett exempel .................................................................................. 18 

4.5 Globala hållbarhetsmålen och reglerade vattendrag .................................................................. 18 

5. Tyresåns vattensystem .................................................................................................................. 21 

5.1 De tre strömmarna ...................................................................................................................... 22 

5.1.1 Follbrinksströmmen ............................................................................................................. 22 

5.1.2 Uddby Kraftverk ................................................................................................................... 23 

5.1.3 Nyfors ................................................................................................................................... 25 

5.2 Intervjuer och platsinventering ................................................................................................... 25 

5.2.1 Intervju 1 .............................................................................................................................. 25 

5.2.2 Intervju 2 .............................................................................................................................. 27 

5.2.3 Platsinventering .................................................................................................................... 29 

5.3 Tyresåns ekologiska status .......................................................................................................... 30 



iv 
 

5.4 Åtgärder i Tyresån och koppling till globala hållbarhetsmålen ................................................... 31 

5.5 Kopplingar, konflikter och synergier ........................................................................................... 35 

6. Diskussion ...................................................................................................................................... 38 

7. Slutsatser ....................................................................................................................................... 42 

Referenser ............................................................................................................................................. 43 

Figurförteckning .................................................................................................................................... 48 

Bilaga 1 – Checklista vid intervjuer ........................................................................................................ 49 

Bilaga 2 – Foton från platsinventeringarna ........................................................................................... 50 

 



1 
 

1. Inledning 
FN:s globala hållbarhetsmål är framtagna för att eftersträva hållbar utveckling och lösa vår tids 
globala problem; att avskaffa fattigdom, minska ojämlikhet, öka fred och rättvisa samt stoppa 
klimatkrisen (UNDP, 2019a). Trotts detta minskar inte förbränningen av fossila bränslen som genom 
utsläpp av koldioxid bidrar till växthuseffekten (Naturvårdsverket, 2018). Elproduktionen och 
värmeproduktionen står för 49 procent (%) av alla koldioxidutsläpp från bränsleförbränningen i 
världen (The world bank, 2019). Koldioxidutsläpp från fossila energikällor måste därför minska för att 
inte överstiga 2 °C enligt Parisavtalet (UNFCCC, 2015). För att detta måste också andelen förnybar 
energi tillföras i energisystemet för att väga upp den förlorade andelen energi från fossila källor.  

Strömmande vatten har alltid varit en god energikälla. Förr i tiden gav det exempelvis energi som 
utnyttjades av kvarnar för att mala säd och även ett medel för transport av människor och material. I 
Sverige finns ett stort antal vattendrag med hög vattenföring, relativt höga fallhöjder och idag 
använder vi främst dessa vattendrag för elproduktion i form av vattenkraft. Vattenkraften har haft en 
stor påverkan på samhället under industrialiseringen och har varit en pålitlig energikälla i Sverige 
sedan början av 1900-talet (Vattenfall, 2019). Idag finns det ca 2100 vattenkraft i Sverige och dessa 
står för ungefär 40 % av Sveriges elproduktion (SCB, 2018; Lindblom och Holmgren, 2016). Nyttjandet 
av vattendragen är en essentiell komponent i det svenska elsystemet eftersom det används dels som 
baskraft men även som reglerkraft eftersom vi kan använda vattnet när vi behöver energin som mest 
(Energimyndigheten, 2014). 

Innan år 2040 ska Sveriges elproduktion vara 100 % förnybar och därmed måste fossilkraft samt 
kärnkraft fasas ut för att ge utrymme åt förnybara energikällor (Regeringskansliet, 2016). 
Vattenkraften spelar en viktig roll för att vi ska lyckas nå det målet. Enligt Energikommissionen var 
kostnaden för storskalig vattenkraft mindre än för kärnkraft, vindkraft och solkraft per kWh år 2016 
(Energikommissionen, 2016). Argumenten för att vattenkraften är en hållbar energikälla grundar sig i 
vattenkraftens försumbara utsläpp av växthusgaser, när den väl är på plats, tack vare vattnets 
egenskap som flödesresurs. Vattenkraften förbrukar inte någon ändlig resurs för sitt ändamål utan 
utnyttjar det hydrologiska kretsloppet genom att använda vattnets lägesenergi och kinetiska energi, 
det vill säga fallhöjd och vattenföring, och omvandla denna energi till elektricitet. Vattenkraften har 
dock en lokal påverkan på landskapet och konnektiviteten. Ett uppdämt vattendrag påverkar i sin tur 
hela vattensystemet uppströms och nedströms så att ekosystem förändras eller försvinner. 
Dessutom utgör ofta vattenkraften ett vandringshinder som påverkar många arter i växt- och 
djurlivet (Naturskyddsföreningen, 2019). 

I Sverige kommer majoriteten av den vattenkraftsproducerade elen från storskaliga kraftverk (>10 
MW) i de energirika älvarna. Resterande ca 6 % fördelas på ca 1 900 st småskaliga och medelstora 
vattenkraftverk (<10 MW) (Lindblom och Holmgren, 2016). De småskaliga kraftverken är sällan 
reglerade av miljöbalken men har stor påverkan på den lokala miljön. Faktum är att de är en av de 
främsta anledningarna till varför Sverige inte når det nationella miljömålet ”Levande sjöar och 
vattendrag” (Länsstyrelsen, 2019a). Samtidigt spelar de en viktig roll för elbalansen. Det har beslutats 
om att maximalt 1,5 TWh av vattenkraftsproduktionen får tas i anspråk i syfte att öka den ekologiska 
statusen (Havs- och Vattenmyndigheten, 2014). En nationell plan för vattenverksamhet trädde i kraft 
den 1 januari år 2019. Detta innebär att alla vattenverksamheter med elproduktion ska ompröva sitt 
miljötillstånd. Behovet av elproduktion från vattenkraften respektive behovet av förbättrad 
vattenmiljö vägs emot varandra för att utvärdera dess betydelse (Prop. 2017/18:243). 

Tyresån ligger i Stockholms län och har ett av länets två småskaliga vattenkraftverk. Under 1400-talet 
låg en mjölkvarn vid namn Uddby kvarn som efter att ha brunnit ner byggdes om till ett 
vattenkraftverk år 1897. Kraftverket leverar idag el till 500 hushåll, men orsakar också ekologiska 
problem i vattensystemet (Norconsult, 2017). För att situationen i Tyresån ska bli hållbar och 
miljökvalitetsnormen nås måste något därför göras (Tyresö kommun, 2019a; Norconsult, 2017). 
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1.1 Syfte och mål 
Syftet med rapporten är att sammanställa de nyttor och problem som finns kopplade till den 

småskaliga vattenkraften i Sverige för att utifrån detta ta reda på vilka av FN:s globala hållbarhetsmål 

som påverkas av den småskaliga vattenkraftens verksamhet.  

Målet är att undersöka hur den ekologiska statusen i Tyresån påverkas av den småskaliga 

vattenkraftsverksamheten i Uddby kvarn. Hur olika åtgärder för att förbättra statusen påverkar 

uppfyllelsen av hållbarhetsmålen. Samt utröna vilka kopplingar, synergier och konflikter som finns 

mellan åtgärderna, hållbarhetsmålen och i vattenvårdsarbetet. 

1.2 Disposition 
Rapportens inleds med några användbara definitioner följt av en bakgrund om framtiden för 

vattenkraft i Sverige, problem i svenska vattendrag och hållbar utveckling. Därefter beskrivs 

rapportens metodik, avgränsningar samt hur källor analyserats och granskats. Efter metodkapitlet 

kommer en teoridel om hur vattenkraften påverkar energisystemet och hur kraftverket påverkar 

vattendraget det ligger i, men även vilka sociala värden som uppkommit i samband med att ett 

vattenkraftverk installerats. Teoridelen avslutas med att beskriva ett antal miljöförbättrande åtgärder 

för vattenkraft. I nästa del beskrivs området kring Tyresån, hur vattenverksamheten ser ut i området 

samt vilka konsekvenser detta har gett upphov till. Kapitlet avslutas med att beskriva några av de 

åtgärder som är aktuella i fallet. Denna information används sedan för att analysera och 

sammanställa vilka av de globala hållbarhetsmål som påverkas av vattenkraftverksamheten i 

vattensystemet samt hur de olika åtgärderna påverkar de olika målen för att kunna utläsa vilka 

konflikter och synergier som finns. Därefter diskuteras resultaten, eventuella brister och 

förbättringsmöjligheter. Rapporten avslutas med ett sammanfattande del där slutsatserna 

sammanställts. 

1.3 Definitioner och begrepp 
Avrinningsområde: Området uppströms en punkt vilket vatten som hamnar i området slutligen når 

punkten (NE, 2019) 

Fossilfri energi: Är energi som är producerad utan fossila bränslen som kol, olja och naturgas 

Förnybar energi: Är energi som är producerad av energislag som vind-, sol- och vattenkraft där 

energiresursen återbildas snabbt 

Klunkning: Tappningsmönster för kraftverk som innebär att reservoaren fylls upp till sin övre 

dämningsgräns och sedan töms till sin lägre gräns under en kort period. Reservoaren fylls sedan på 

igen (Informant 2, 2019). 

Konnektivitet: Möjlighet för till exempel djur, växter och sediment att passera upp- och nedströms 

samt till och från omkringliggande landområde i ett vattendrag (Havs- och vattenmyndigheten, 

2019a).    

Morfologi: Utformningen av ett vattendrag (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a). 

Rensning: När ett vattendrag rensas tas stora stenar och vegetation bort för att öka 

flödeshastigheten i ett vattendrag.  

Rätning: Rätar ut ett meandrande vattendrag för att öka vattenflödet och minska uppehållstiden 

(Nilsson, 2013). 
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Vandringshinder: Ett fysiskt hinder eller en förändring av miljön vilken förhindrar fiskar, växter, 

sediment och organiskt material från att förflytta sig i vattendraget (Havs- och vattenmyndigheten, 

2019b).  
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2. Hållbar utveckling och vattenförvaltning 
Den klassiska Brundtland-definitionen för hållbar utveckling från år 1987 lyder ungefär som följer: 

hållbar utveckling innebär att dagens behov tillgodoses utan att framtida generationers möjligheter 

att tillgodose sina behov minskar (World Commission on Environment and Development. 1987). 

Begreppet hållbar utveckling går att dela upp i sina två komponenter hållbar och utveckling. Det som 

ska vara hållbart genom att inte äventyras kan delas upp i några delar där den första är naturen, det 

vill säga planeten i helhet, dess ekosystem och biologiska mångfald. En andra är de stödjande 

funktioner som möjliggör liv som vi känner det vilka består av ekosystemtjänster, resurser och miljön. 

Slutligen även en tredje del som innefattar kulturer, traditioner och platser knutna till dem. Medan 

det som ska utvecklas är mer kopplat oss människor, våra samhällen och vår ekonomi. Det innefattar 

saker som jämlikhet, utbildning och rättvisa samt det sociala skyddsnätet och samhällets 

institutioner, men även välfärd och människors ekonomiska välstånd (Brundtland et al., 1987) 

(Robert et al., 2005).  

Utifrån detta har sedan en mängd modeller tagits fram för att beskriva hållbar utveckling. Något 

gemensamt för de flesta av dem är uppdelning i de tre dimensionerna ekologisk, social och 

ekonomisk hållbarhet där en av de modeller som haft mest genomslag beskriver de hållbar utveckling 

som ett venndiagram med de tre dimensionerna som överlappande cirklar där det överlappande 

området i mitten definieras som hållbar utveckling. Det finns dock en del kritik mot denna modell då 

det inte är riktigt tydligt vad som ingår i de olika dimensionerna samt hur hållbar utveckling kan nås 

specifikt. En annan observation som går att göra är att alla dimensioner har lika stort inbördes värde 

vilket inte heller behöver vara självklart (Folke et al., 2019).  

Det går också att använda FN:s globala hållbarhetsmål för att beskriva hållbar utveckling vilka finns 

sammanställda i figur 1. Dessa togs fram av FN år 2015 i syfte att år 2030 ha avskaffat extrem 

fattigdom, minskat ojämlikheter och orättvisor i världen, främjat fred och rättvisa samt löst 

klimatkrisen. De globala hållbarhetsmålen är 17 till antalet utifrån dem har komplexare modeller 

vuxit fram (UNDP, 2019a). I en av dessa modeller utgör biosfären basen som möjliggör för samhällelig 

utveckling som i sin tur skapar förutsättningar för ekonomisk utveckling. Det finns klara likheter med 

modellen kring planetära gränser, som baseras på att det finns ett tak för vad planeten klarar för att 

förbli stabil (Steffen et al., 2015). Vilken kan förväntas utgöra grunden för utvecklingen av 

människans samhälle. Denna tårtliknande modell gör tydligare vad som ingår inom de olika 

dimensionerna då dessa omfattas av de globala hållbarhetsmålen. Den beskriver dock inte hur 

kontaktytorna mellan de olika målen ser ut och om de utgörs av konflikter eller synergier (UNDP, 

2019b; Steffen et al., 2015). 



5 
 

 

Figur 1. Karta över FN:s globala hållbarhetsmål (UNDP,2019a). 

2.1 Global uppvärmning 
Mängden koldioxid i atmosfären ökar som konsekvens av människans användning av fossila bränslen 

som kol, olja och naturgas. För att undvika irreversibla klimatförändringar måste utsläppen av 

växthusgaser minska radikalt för att inte världens klimatbudget ska överskridas. FN:s klimatpanel, 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), menar att utsläppen av växthusgaser måste 

halveras till år 2030 om mänskligheten ska klara målet att begränsa den globala uppvärmningen med 

1,5°C. Detta medför att förbränning av fossila bränslen måste minska och fossilfri energiproduktion 

måste öka samtidigt som det sker en omfattande energieffektivisering. Vattenkraften är en av de 

energikällor med lägst antropogen klimatpåverkan och är därför en viktig komponent i bekämpandet 

av klimatförändringarna, men orsakar en del lokala och regionala miljöproblem (Steffen et al., 2015; 

IPCC, 2018; Akella et al., 2009).  

2.2 EU:s Vattendirektiv 
År 2000 tog EU fram det så kallade Vattendirektivet som syftar till att stoppa den försämrade 

ekologiska och kemiska statusen i Europas sjöar och vattendrag, som uppkommit efter en ökad 

efterfrågan av vatten av god kvalitet. I direktivet fastställs regler om hur medlemsländerna ska arbeta 

för att skydda vattenförekomster av alla sorter (ytvatten, markvatten, inlandsvatten och vatten i 

övergångszon) för att återställa ekosystem i anslutning till dessa, minska föroreningar och slutligen 

garantera en vattenanvändning som är hållbar för framtiden. Detta innebär att Sverige har i uppgift 

att identifiera alla landets avrinningsområden och övervaka deras kemiska och ekologiska status 

samt att ta fram förvaltningsplaner för hur god ekologisk och kemisk status ska uppnås (Direktiv 

2000/60/EG). 

Tanken är att vattenvårdsarbetet ska utgå från avrinningsområden snarare än kommun- och 

länsgränser för att vara effektivare. I praktiken innebär detta att Sverige, på nationell nivå, delats in i 

fem vattendistrikt där arbetet samordnas av vattenmyndigheten för respektive distrikt. Distrikten är i 

sin tur uppdelade i ett antal delområden innehållande ett, flera eller delar av avrinningsområden. 

Samordningsarbetet med dessa delområden sköts av Länsstyrelsen som också sköter tillsyn och 

sammanställer den ekologiska och kemiska statusen för vattenförekomsterna i respektive 

delområde. Det lokala arbetet som rör dricksvattenförsörjning, miljötillsyn och vattenrening sköts av 

kommunerna (Vattenmyndigheterna, u.åa).  
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I och med att avrinningsområden ska vara den administrativa enheten för arbetet kring vattenfrågor 

så krävs det ibland samordning även på lokal nivå eftersom ett avrinningsområde ibland är uppdelat 

mellan olika kommuner (Vattenmyndigheterna, u.åb).För att alla som berörs av vattenfrågor, på 

lokalnivå, ska få en talan så finns även så kallade vattenvårdsförbund eller vattenråd. Dessa jobbar 

med vattenfrågor utifrån avrinningsområdesgränsen, och är ett forum där alla aktörer med 

anknytning till avrinningsområdet kan samverka för att arbetet kring vattenvården ska utföras 

effektivt. Vattenvårdsförbunden besitter ofta hög kunskap om de lokala förutsättningarna i 

avrinningsområdet och expertkompetens som är av stor nytta för vattenförvaltningen 

(Vattenmyndigheterna, u.åc). 

Den ekologiska statusen i varje vattenförekomst bedöms primärt utifrån biologiska kvalitetsfaktorer 

och sekundärt utifrån fysikaliska-, kemiska- och hydromorfologiskt stödjande faktorer. Den 

ekologiska statusen värderas sedan efter en femgradig skala; Dålig, otillfredsställande, måttlig, god 

och hög ekologisk status/potential. Det är Länsstyrelsens uppdrag att undersöka kvaliteten i svenska 

vattendrag och det är också Länsstyrelsen som rapporterar och bestämmer vilken status ett 

vattendrag eller sjö har (Länsstyrelsen, 2019b). År 2016 uppnådde endast drygt 30 % av vattendragen 

och knappt 50 % av sjöarna nivån god ekologisk status. Fysisk påverkan från vattenkraft och dammar 

anses som en av de största orsakerna till detta (Havs- och Vattenmyndigheten, 2019c). 

2.3 Nationell plan och strategi för svensk vattenkraft 
Sverige har som land åtagit sig att ha ett 100 % förnybart elsystem till år 2040 och har även antagit 

Parisavtalet med målet att globalt hålla temperaturen under 2°C vilket innebär att utsläppen av 

växthusgaser måste minska. Vattenkraften är en viktig komponent i det svenska elsystemet och 

bidrar med mycket produktion av klimatsmart el med förnyelsebart ursprung och agerar dessutom 

reglerkraft för övriga förnybara kraftslag. Samtidigt har många vattenkraftverk tillstånd som inte 

omfattas av modern miljölagstiftning och som samtidigt kan orsaka lokal miljöpåverkan i 

vattensystemen som leder till dålig ekologisk status. Det är därför beslutat att alla vattenkraftverk 

ska ansöka om att ompröva sina tillstånd för att få moderna miljökrav, och på så vis minska påverkan 

av vattenkraften i vattensystemet och förbättra den ekologiska statusen i sjöarna och vattendragen 

(Prop 2016/17:16; Prop 2017/18:243; Havs- och vattenmyndigheten, 2014). 

Den föreslagna strategin syftar till att uppnå både målen om vattenmiljökvalitet; god status i sjöar 

och vattendrag samt fossilfri förnyelsebar elproduktion, men fastslår att maximalt 2,3 % av 

kraftproduktionen får tas i anspråk för miljöförbättrande åtgärder. Detta motsvarar 1,5 TWh av 

elproduktionen från vattenkraft i Sverige under ett år. De miljöförbättrande åtgärderna ska inte 

heller ha någon väsentlig påverkan på energisystemet eller på dess regler- och balansförmåga. Detta 

medför att det på nationell nivå går att nå vattenmiljökvalitetsmålen men att de inte kommer uppnås 

i varje enskild vattenförekomst. Det är därför viktigt att de miljöförbättrande åtgärderna genomförs i 

de avrinningsområden som har minst betydelse för energisystemet och att åtgärderna har så liten 

påverkan på vattenkraftsproduktionen som möjligt. Landets avrinningsområden har därför delats in 7 

grupper där olika åtgärder och prioritet bör läggas (Havs- och vattenmyndigheten, 2014).  

Grupp 1a består av Luleälvens avrinningsområde, vilket ur energisynpunkt är landets viktigaste 

eftersom det producerar ungefär 20 % av den totala elproduktionen från vattenkraft. En stor del av 

avrinningsområdet ligger inom skyddade naturområden och är relativt opåverkade. Huvudfåran är 

emellertid kraftigt påverkad av vattenkraft som i framtiden kan komma att utökas för att klara mer 

väderberoende elproduktion som sol- och vindkraft. Det föreslås därför att miljöförbättrande 

åtgärder bör inriktas på älvens biflöden i syfte att uppnå ekologisk hållbarhet i dessa (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2014). 
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Grupp 1b motsvaras av Göta älv som producerar ca 6.5 % av den totala vattenkraftsproduktionen. 

Produktionen är fördelad på ett stort antal kraftverk, men det är majoriteten av elproduktionen och 

reglerförmågan är förpassad till ett fåtal större anläggningar. Området innehar dock ett stort antal 

arter samt habitat varpå bedömningen blir att åtgärder bör fokuseras på att förbättra konnektiviten 

utan att påverka regler och produktionsförmågan hos de större kraftverken (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2014). 

Grupp 2 innefattar Ångermanälven, Indalsälven, Skellefteälven och Ljusnan. Den sammanlagda 

elproduktionen från dessa avrinningsområden motsvarar 45 % av vattenkraftsproduktionen. 

Gruppen domineras av storskaliga kraftverk (större än 10 MW) och stora delar av 

avrinningsområdena klassas som kraftigt modifierade (det vill säga onaturliga). Strategin föreslår 

därför att åtgärder, likt de i grupp 1a bör riktas till biflöden samt att möjligheten till utökning av den 

totala effekten i gruppen ska undersökas (Havs- och vattenmyndigheten, 2014). 

Grupp 3 består av Umeälven, Dalälven och Ljungan och hyser både högt värde för energisystem och 

höga naturvärden. Elproduktionen uppgår till 23 % av totala vattenkraftsproduktionen och gruppen 

har samtidigt flest områden med hög eller god ekologisk status. Av dessa anledningar föreslås därför 

att ta fram en mer detaljerad strategi för varje avrinningsområde som undersöker vilka åtgärder som 

ger mest nytta för att uppnå god ekologisk status och minst förlust av elproduktion (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2014). 

Grupp 4 motsvarar sju avrinningsområden; Motala ström, Lagan, Norrström, Nissan, Gideälven, Ätran 

och Helge å. Totalt innefattas 527 kraftverk, vilket är flest per avrinningsområde, medan 

produktionen endast uppgår till 4 % av totalen. Strategin föreslår att vattenförekomsterna med högst 

värde för energisystemet bör nyttjas i syfte att producera el, medan målet i övriga vattenförekomster 

bör vara att uppnå god ekologisk status (Havs- och vattenmyndigheten, 2014). 

Grupp 5 omfattas av de tre avrinningsområdena Mörrumsån, Emån och Piteälven. Produktionen är 

fördelat på 105 kraftverk och uppgår till knappt 1 % av den totala vattenkraftsproduktionen. 

Piteälven innehar endast ett kraftverk och därmed är resterande lokaliserade i Em- respektive 

Mörrumsån. Strategin föreslår att bibehålla produktionen i de mest betydelsefulla kraftverken, men 

samtidigt uppnå konnektivitet i avrinningsområdet (Havs- och vattenmyndigheten, 2014). 

Grupp 6 är de resterande 66 avrinningsområdena med vattenkraftsproduktion. Produktionen 

motsvarar 1 % av totalen och kraftverksstorleken är i flesta fall småskalig. Gruppen har därför ett 

lägra värde för energisystemet varpå målet i dessa vattendrag i första hand bör vara att uppnå god 

ekologisk status (Havs- och vattenmyndigheten, 2014). 
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3. Metoder 
I följande kapitel beskrivs arbetets datainsamling, hur källorna analyserats och vilka avgränsningar 

som gjorts. 

3.1 Metodik 
Rapportens första del är i huvudsak en litteraturstudie där information från forskningsrapporter, 

myndighetsrapporter och böcker sammanställs. Denna information ligger sedan som grund till 

rapportens senare del som är en kvalitativ studie av Tyresåns vattensystem. Metodiken för 

fallstudien är i huvudsak sammanställning av “grå” litteratur, intervjuer och två platsinventeringar. 

Geografiska informationssystem (GIS) användes för visualisering av studieområdet. 

3.1.1 Studieområde 
I denna rapport undersöks området Tyresåns vattensystem och i synnerhet åtgärder vid inloppet 

(Nyfors) och utloppen ur Albysjön (Follbrinkströmmen och Uddby). Området är beläget i Stockholms 

län och innehar ett av länets två vattenkraftverk. Samtidigt finns en tydlig problematik kring 

vattenmiljön där målen om god ekologisk status i EU:s vattendirektiv inte nås. Av denna anledning är 

det intressant att undersöka hur vattenverksamheten har påverkat vattensystemet och hur åtgärder 

för att förbättra den ekologiska statusen i vattensystemet påverkar vattenkraftverket. En annan 

anledning till varför Tyresån är intressant är att vattensystemet gränsar till bebyggelse och ett stort 

naturområde. Naturområdet innefattar en nationalpark och två naturreservat samt marker med 

kulturhistorisk betydelse vilket gör att det finns många intressen som påverkas av åtgärder för att 

höja den ekologiska statusen. Vattensystemet angränsar till sex olika kommuner vilket kan ses i figur 

2.  För att samordna alla avrinningsområdets vattenfrågor har Tyresåns vattenvårdsförbund bildats. I 

vattenvårdsförbundet ingår alla sex kommuner samt bolaget Stockholm vatten och avfall. Målet för 

dem är att bevara och utveckla Tyresåns höga naturvärden (Vattenvård i Tyresån, 2019). 

 

Figur 2. Tyresåns avrinningsområde. Rumsliga data© Lantmäteriet [I2018/00074] och SMHI (2019a) 
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3.1.2 Platsinventering 
Det genomfördes två platsinventeringar för att skapa en förståelse för områdets atmosfär och 

karaktär ur ett kulturhistoriskt- samt ett rekreationsperspektiv. Detta för att för att få en uppfattning 

om omfattningen av områdets problematik. De tre strömmande områdena Nyfors, Uddby kvarn och 

Follbrinksströmmen besöktes. En annan anledning till att området besöktes var att skapa en mental 

bild av hur området skulle kunna tänkas förändras beroende på vilka åtgärder som genomförs. 

Besöken sammanföll med två naturguidningar i Tyresökommuns regi. Den ena om vårtecken och den 

andra om de tre strömmarna. Informationen från naturguidningarna har inte använts direkt i 

rapporten. Däremot har de inspirerat för att hitta betydande information, nya källor samt 

merkunskap om området och dess historia.  Genomförandet av besöken gick till på följande sätt:  

Besök 1: Naturguidning av Tyresökommun om vårtecken, måndag den 25:e mars 2019. 

Naturguidning 1 utgick från Tyresö kyrka för att sedan gå mot Follbrinksströmmen, därefter in till 

Alby naturreservat på norra sidan av Fatburen. Guidningen fortsatte längs norra delen av Albysjön för 

att sedan avslutas vid Alby friluftsgård vid västra sidan av Albysjön. Efter guidningen fortsatte 

platsbesöket genom att vandra mot Nyfors och längs vattnet på södra sidan av Albysjön till Uddby 

kvarn vattenkraftverk. Sista sträckan gick öster om Albysjön via Fatburen och avslutades vid Tyresö 

kyrka. Hela platsinventeringen finns i figur 3. 

 

Figur 3. Karta över studieområdet med platsinventerad sträcka från besök 1. Rumsliga data© Lantmäteriet [I2018/00074] 
och SMHI (2019a) 

Besök 2: Naturguidning av Tyresökommun om de tre strömmarna , lördag den 27:e april 

2019. 

Den andra platsinventeringen utgick från Nyfors och fortsatte på södra sidan av Albysjön mot Uddby 

kvarn vattenkraftverk. Guidningen fortsatte upp på klipporna på östra sidan av Albysjön och 
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avslutades vid Follbrinksströmmen vid östra sidan av Fatburen. Platsbesöket fortsatte därefter längs 

Follbrinksströmmen ut till utloppet vid Kalvfjärden och sedan till Tyresö kyrka där platsbesöket 

avslutades. Hela platsinventeringen finns i figur 4. 

 

Figur 4. Karta över studieområdet med platsinventerad sträcka från besök 2. Rumsliga data© Lantmäteriet [I2018/00074] 
och SMHI (2019a) 

3.1.3 Litteraturstudier 
Rapportens teoridel är baserad på olika typer av källor. I så stor utsträckning som möjligt har 

forskningsrapporter använts, men mycket av materialet är även hämtat från myndighetsrapporter 

som granskats. Information från hemsidor som till exempel Tyresö kommuns- samt vattenvård i 

Tyresåns hemsidor förekommer också. Exempel på sökord som använts är: ”konnektivitet”, 

”småskalig vattenkraft”,  ”ekosystem”, ”restaurering”, ”Tyresån”, ”åtgärder i vattendrag”, 

”vattenkraft”, ”vandringshinder”, ”elsystemet” och ”ekologisk status”. Dessa är ett urval av de sökord 

som har sökts på. Vidare har den nationella miljöövervakning VISS (från länsstyrelsen, Havs- och 

vattenmyndigheten och vattenmyndigheterna) använts för data och bestämning av 

miljökvalitetsnormen. 

3.1.4 Intervjuer för förförståelse 
För att få en fördjupad förståelse för situationen i Tyresån har intervjuer genomförts med Tyresåns 

vattenvårdsförbund samt en vattensamordnare på Länsstyrelsen i Stockholm. Intervjuformatet har 

varit öppet/semi-strukturerat för att intervjupersonerna ska få tala relativt fritt om vad de tycker är 

viktigt, men det har funnits en checklista med frågor och hållpunkter, se bilaga 1, som använts för att 

återkoppla till frågor som rör arbetet. Checklistan är bara en mall för frågor som skulle ställas men 

frågorna anpassades till informantens kunskapsområde. 
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3.1.5 Visualisering av studieområde 
I visualiseringssyfte har kartor skapats med hjälp av programmet ArcGIS. Den huvudsakliga 

kartinformationen består av Lantmäteriets produkt ”Terrängkartan” hämtad från SLU:s portal för 

geodata (u.å). Data med Sveriges alla avrinningsområden är hämtad från SMHI (2019a). Sammanlagt 

har fyra kartor genererats. En översiktskarta över avrinningsområdet, en detaljerad karta över 

studieområdet och två kartor för att visa hur platsinventeringarna genomförts. 

3.2 Analys av källor 
Källmaterialet till rapporten utgörs bland annat av primärdata i form av intervjuer och 

platsinventeringar och är alltså data som författarna själva har samlat in. Eftersom upplevelsen under 

platsinventeringarna är subjektiv finns ett antal potentiella felkällor kopplat till det. För det första kan 

områdets karaktär förändras beroende på årstid och för det andra kan rådande väderlek vid 

besökstillfället också påverka upplevelsen. Detta eftersom arbetet är förpassat till vårterminen och är 

tidsbegränsat till denna period. Upplevelsen är dessutom till stor del subjektiv och kan därför 

ifrågasättas eftersom den upplevda känslan kanske inte delas av alla. 

Sekundärdata som rapporter, artiklar och hemsidor har utgjort en stor del av arbetets datainsamling. 

Bland annat har rapporter och data från myndigheter som länsstyrelsen i Stockholm samt Havs- och 

vattenmyndigheten använts i stor utsträckning och det har ibland varit svårt att referera till 

ursprungskällan. Detta har dock gjorts i största möjliga utsträckning. Data från hemsidor kan vara 

mycket osäkra varpå dessa använts i så liten utsträckning som möjligt. 

3.3 Avgränsningar  
Studieområdet har avgränsats till Tyresåns nedre del, från Nyfors och nedströms, eftersom det är 

inom detta område som vattenkraftverket har sin geografiska position och påverkansområde. 

Rapporten avgränsas således till problem som kan länkas ihop med kraftverket och dess verksamhet 

och omfattar därför inte vattensystemets kemiska status och eventuella problem relaterat till den. 

Till följd av detta kommer även de studerade åtgärderna avgränsas till just de åtgärder som är 

aktuella inom detta område även om konsekvenserna av kraftverket och miljöförbättrande åtgärder 

kan ha effekter utanför systemgränserna. Avgränsningar för vilka av FN:s globala hållbarhetsmål som 

omfattas av studien har motiverats genom att beskriva hur målet har en direkt koppling till 

vattenkraftverksamheten, studieområdet och åtgärder inom detta. 
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4. Effekter av småskalig vattenkraft 
Avsnittet inleds med en djupgående beskrivning av de effekter som vattenkraften har på elsystemet 

och naturen samt vilka sociala värden som går att koppla samman med vattenkraften. Därefter är 

presenteras och motiveras de globala hållbarhetsmål som är relevanta för arbetet. Resultat från 

litteraturstudien är sammanställt nedan och utgör grunden för fallstudien. 

4.1 Betydelse för elsystemet 
Alla energikällor har en påverkan på miljön eller klimatet. En fördel med vattenkraften är att den är 

en förnybar energikälla och har en liten påverkan på klimatet jämfört med energikällor som utnyttjar 

fossila bränslen. Sveriges plan är att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till år 2050 

(Naturvårdsverket, 2012) och då ses vattenkraften som en viktig del i framtidens elsystem när den 

fossila elproduktionen fasas ut. Vattenkraften är en tillförlitlig energikälla i elsystemet så till vida att 

den utnyttjar det hydrologiska kretsloppet och därigenom kan anses ha ”oändligt” bränsle som kan 

lagras. Småskalig vattenkraft har ett koldioxidutsläpp på ungefär 9 g CO2/kWh under hela sin 

livscykel, från byggnation till avveckling. De energikällor som har ännu lägre utsläpp är storskalig 

vattenkraft (3,6-11,6 g CO2/kWh), geotermisk kraft (7-9 g CO2/kWh) samt vindkraft (7-9 g CO2/kWh) 

(Akella et al., 2009).  

Tillsammans med kärnkraften utgör vattenkraften baskraften i Sveriges elsystem. År 2017 stod 

kärnkraften och vattenkraften för 80 % av Sveriges elproduktion (SCB, 2018). Enligt Lindblom och 

Holmgren (2016) bidrar de småskaliga vattenkraftverken med mindre än 2,1 % av vattenkraftens 

elproduktion när normalvärdet för årsproduktionen från vattenkraften är 67 TWh. Småskaliga 

vattenkraftverk i denna rapport avser vattenkraftverk med installerad effekt under 1,5 MW. Antalet 

småskaliga kraftverk i Sverige uppgår till ca 1 700 st och majoriteten av dem finns i mellersta och 

södra Sverige (Lindblom och Holmgren, 2016). 

Majoriteten av de små vattenkraftverken är strömkraftverk. De kan i sig inte reglera vattennivån i 

dammen, men de finns ofta i redan påverkade vattensystem med regleringsdammar som anlagts av 

andra anledningar (avsänkning/höjning av sjöns vattennivå). Dessa används för reglering av sjöns 

vattennivå. Vattennivån hålls uppe under hösten och avsänks under vintern i syfte att utvinna el 

(Lindblom och Holmgren, 2016). Kostnaden för elproduktion från småskalig vattenkraft är 56 

öre/kWh. Detta kan jämföras med 46 öre/kWh från storskalig vattenkraft och 54 öre/kWh från 

kärnkraften. Det är en mindre kostnad jämfört med biobränsleeldad värmekraft, solkraft samt 

vindkraft till havs (Energikommissionen, 2016).  

Alla vattenkraftverk är olika i byggnadssättet. Detta kan grunda sig i att de är byggda under olika 

tidsepoker, men också vattendragens unika utformning. En stor del av de småskaliga 

vattenkraftverken är utfärdade enligt 1918 års vattenlag eller äldre lagstiftning (Lindblom och 

Holmgren, 2016). Det innebär att en stor andel kraftverk eventuellt är i behov av renovering enligt 

nya miljödirektiv. En nationell plan för vattenmiljö trädde i kraft den 1 januari 2019 och innebär att 

alla elproducerande vattenverksamheter ska omprövas för en förbättrad vattenmiljö. Att renovera 

befintliga kraftverk kan också resultera i högre effekt. Enligt Leijon et al. (2004) fanns det outnyttjad 

potential för ytterligare 3 TWh hos vattenkraften år 2004, genom förbättringar av turbiner och 

generatorer. 

I Energimyndighetens rapport (2014) hade elproduktionen från vattenkraften ökat med 0,4 TWh åren 

2003-2014 efter att ha åtgärdat och förbättrat effekten hos vattenkraftverk. Potentialen för 

effektförbättringar i småskaliga vattenkraftverk är svår att beräkna. En undersökning för det enskilda 

vattenkraftverket bör göras för att utreda potentiella förbättringar i det specifika fallet. Detta 
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eftersom majoriteten är just äldre kraftverk, med äldre teknik och möjligtvis brister ur miljösynpunkt. 

Havs- och vattenmyndigheten har i en rapport (2014) kommit fram till att 1,5 TWh får tas i anspråk 

för miljöförbättrande åtgärder från vattenkraften, men menar att de främsta förlusterna kommer tas 

från den storskaliga vattenkraften. 

Vattenkraften har en speciell egenskap som är vital för Sveriges – och även andra länders – elsystem 

och det är reglerförmågan. Vid hög tillrinning lagras vattnet i magasin med hjälp av dammar. 

Magasineringen möjliggör att el kan genereras när elbehovet är som störst vilket är under vintern. 

Det fungerar ungefär som ett batteri och lagrar energin. Vattenkraften är en planerbar energikälla 

när det finns ett magasin att utgå från. Den el som produceras kan planeras utifrån elkonsumtionen 

under dygnet och året. Eftersom dygns-,vecko- och årskonsumtionen följer en ungefärlig 

uppskattning är det enklare att anpassa regleringen utifrån efterfrågan (Energimyndigheten, 2014). 

Det finns årsreglering och korttidsreglering som båda har viktiga egenskaper. Årsregleringen 

använder tillrinningen när den är som störst på våren och denna magasineras för att kunna användas 

under vintermånaderna. Korttidsregleringen behandlar regleringen under korta tidsperspektiv ända 

ner till timmar och sekunder. För att hålla frekvensen till 50 Hz måste korttidsregleringen snabbt 

kunna öka eller sänka elproduktionen om frekvensen förändras. Vid för hög frekvens så är 

elproduktionen högre än elkonsumtionen och vid låg frekvens är konsumtionen större än 

produktionen (Energimyndigheten, 2014). 

Reglerkraften möjliggör också att fler förnybara energikällor kan tillföras i systemet, eftersom det 

finns en s.k. energibuffert. Reglerkraften är essentiell för framtidens elsystem, som kommer att ställa 

allt högre krav på vattenkraften. Andra förnybara energikällor såsom vindkraft och solkraft har inte 

samma egenskaper som vattenkraft dvs. ingen reglerkraft. Vindkraft och solkraft är två energikällor 

som är väderberoende och har ingen möjlighet att lagra energi, vilket medför att vattenkraften 

kommer att bli ännu viktigare i framtiden (Energimyndigheten, 2014).  

4.2 Ekologiska effekter 
Vattenkraften har stor inverkan på den akvatiska miljön men typen av konsekvens varierar från plats 

till plats, beroende på utformningen av vattenkraftverket och de förutsättningar som finns vid dess 

geografiska placering. Om kraftverket anläggs vid en plats där det existerar ett naturligt 

vandringshinder som till exempel ett vattenfall, kommer konsekvenserna vara annorlunda än om det 

anläggs i en ström. På samma sätt skiljer sig de ekologiska effekterna av ett kraftverk med en 

reglerdamm från de som orsakas av ett strömkraftverk. Gemensamt är dock att påverkan på 

vattenmiljön inte begränsas till det närområde som omger kraftverket utan påverkar hela 

vattensystemet, både uppströms och nedströms. Några exempel på effekter kan vara förändrade 

flöden i vattendraget, att vattenlevande organismer inte kan förflytta sig i vattendraget eller 

torrlagda flodfåror nedströms kraftverket (Näslund et al., 2013; Lindblom och Holmgren, 2016). 

Den grundläggande ekologiska konsekvensen av ett vattenkraftverk eller en damm är barriäreffekten 

vilken innebär att ett vattendrag delas upp till två mer eller mindre separata delar med liten eller 

obefintlig kontakt. Detta eftersom vattenkraftverket, eller den uppdämning som finns i anslutning till 

det, utgör ett fysiskt hinder i vattendraget. Uppdelningen har direkta konsekvenser för de 

vattenlevande organismerna vars möjlighet att förflytta sig mellan de olika delarna i vattensystemet 

kraftigt minskar eller upphör helt, men även för abiotiska faktorer som är kopplade till 

vattensystemets hydrologi, sedimenttransport och vattenkvalitet (Ward och Stanford, 1995). 

De hydrologiska konsekvenserna från vattenkraftverk är ofta kopplade till fördämning av vattendrag. 

En damm koncentrerar vattendragets fallhöjd till en specifik punkt istället för att fördela den över en 

sträcka. Beroende på vilken höjd dammen har och vattendragets lutning  sträcker sig det uppdämda 
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området olika långt. Är lutningen brant blir det uppdämda området kort och tvärtom om lutningen är 

flack. Dammen kan användas för att reglera flödet i vattendraget. Om regleringen innebär att flödets 

säsongsvariation minskar så påverkas biodiversiteten och produktionen i vattendraget negativt. Vid 

sjöar används dammen och regleringen för att kunna hålla vattennivån högre än den naturliga. 

Vanligtvis samlas vatten på våren, sommaren och hösten för att kunna tappas under vintern. Detta 

medför att vattennivån i en reglerad sjö varierar mer än i en oreglerad. I södra Sverige är dock den så 

kallade regleringsamplituden sällan större än 3 meter till skillnad från de stora älvarna i norr där 

motsvarande amplitud är större än 6 meter. Regleringen kan även orsaka minskad vattenföring eller 

torrläggning av anliggande vattenfåror, men det kan också orsakas av att vattnet istället leds om till 

kraftverket via ett rör eller tunnel. I dessa fall behöver elproducenterna släppa ut vatten nedströms 

tillbaka till vattendraget. Ofta innebär detta att medelvattenföringen är betydligt lägre än om 

vattendraget vore oreglerat, vilket resulterar i ett konstant lågvattenflöde (Näslund et al., 2013).  

Vattensystemet i ett avrinningsområde fungerar i regel som transportsystem för sediment och andra 

partiklar och beroende på vattnets flödeshastighet kan olika stora partiklar transporteras. Vid högt 

vattenflöde så flyttas stenar och grus längs botten på vattendraget, medan sand och finare partiklar 

transporteras i den fria vattenmassan. När hastigheten sedan minskar faller till slut alla partiklar till 

bottnen. I ett oreglerat vattendrag sker därför depositionen när lutningen minskar, eftersom 

flödeshastigheten är proportionell mot denna, som konsekvens av den minskade energin i vattnet. I 

ett reglerat vattendrag så kommer däremot sedimenteringen ske uppströms dammen (dock inte 

nödvändigtvis intill den). Detta kan orsaka ett underskott av sediment nedströms dammen (Näslund 

et al., 2013).  

Även vattenkvaliteten påverkas av regleringen av ett vattensystem. De första effekterna som kan 

uppkomma på grund av detta är minskad vattenföring. En konsekvens av detta är att kontaktzonen 

mellan yt- och grundvatten blir mindre vilket resulterar i minskad syretillförsel till vattendraget varpå 

syrenivån i vattendraget kan minska (Calles et al., 2007). Minskad vattenföring innebär även att 

uttransporten av vatten minskar. Detta har som direkt konsekvens att uttransporten av föroreningar 

som tillförts vattnet också minskar vilket indirekt anses ha samma effekt som ökade utsläpp skulle 

ha. Andra effekter på vattenkvaliteten är kopplade till den förändrade sedimentationen som 

beskrivits ovan, samt permanent översvämmade marker. 

I det första fallet blir konsekvenserna minskad uttransport av naturliga vattenkomponenter som 

magnesium, kisel, natrium etc. Minskad uttransport från vattensystemet innebär i sin tur minskad 

intransport till systemet nedströms, det vill säga Östersjön, vilket kan resultera i förändrad 

algsammansättning med oförutsägbara konsekvenser (Näslund et al., 2013). I fallet med 

översvämmade marker så blir konsekvenserna ett större ämnesutbyte mellan marken och vattnet i 

form av utlakning av kväve och fosfor. Denna urlakning minskar givetvis i takt med att 

koncentrationen av ämnena i marken minskar, men innebär ändå en ökad koncentration av dessa 

närsalter i vattensystemet nedströms om platsen, vilket orsakar övergödande konsekvenser 

(Humborg et al., 2006). 

Vattenkraften skapar också förändringar i vattendragets utformning, så kallade morfologiska 

förändringar. Dessa innefattar bredd, djup, lutning och typ av bottensediment. Naturliga vattendrag 

har formats under lång tid och ingår i en sorts naturlig balans som beror på de topografiska, 

geologiska och hydrologiska förutsättningarna vid varje enskilt vattendrag. Som konsekvens av 

uppdämning så omkullkastas denna balans eftersom den hydrologiska regimen förändras. Detta 

innebär förändrade erosionsmönster som formar om vattendraget på nytt (Näslund et al., 2013).  
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De ovan beskrivna effekterna är i stor utsträckning påverkan på abiotiska faktorer i vattendraget till 

följd av uppdämningens barriäreffekt. Dessa har i sin tur påverkan på primärproduktionen som i 

majoritet utgörs av påväxtalger, alltså alger som växer på något till exempel vattendragets botten 

eller olika typer av död ved. Artsammansättningen av dessa beror på hur sammansättningen av 

närsalter, ljus, flödeshastighet och vilken typ av substrat som finns. Ju mer diversifierat habitat, desto 

mer komplex sammansättning av olika arter. En damm får i regel som konsekvens att vattendraget 

blir mindre heterogent eftersom strömmande vattenområden avstannar varpå färre typer av habitat 

återfinns. 

Strömmande vatten har även en nedbrytande effekt av organiskt material som tillförs vattendraget 

genom att materialet mekaniskt bryts ner. Minskat antal strömmande områden och minskad 

strömhastighet gör att mindre andel material bryts ner och tillgängliggörs för primärproduktionen 

samt att det organiska materialet inte blir lika jämnt fördelat eftersom det inte transporteras lika 

långt nedströms i vattensystemet. Strömmande vatten har även annan viktig funktion för växterna i 

och i anslutning till vattendraget, nämligen fortplantning. Vattendraget transporterar naturligt fröer 

från en plats till en annan vilket möjliggör spridning av arter i anslutning till vattensystemet, men 

detta hindras på grund av den bristande konnektivitet som råder i vattendrag som är uppdämda 

(Näslund et al., 2013).  

Något annat som också påverkas av de abiotiska förändringarna är bottenfaunan, som utgörs av små 

kräftdjur, insekter, maskar, snäckor och musslor. Dessa arter är i många fall specialister med smal 

ekologisk nisch och särskilda krav på abiotiska faktorer som till exempel strömningshastighet eller 

andra faktorer som påverkar den fysiska miljön. Detta gör att förändring av morfologin och de 

hydrologiska förutsättningarna i ett vattendrag får stora konsekvenser för artsammansättningen i 

vattendraget. Även de förändrade flödesmönstren, som reglering av ett vattensystem kan innebära, 

påverkar den biologiska mångfalden eftersom vissa arter är beroende av den naturliga 

säsongsvariationen i vattendragets flödesdynamik i olika stadier av sina liv (Sveriges 

Lantbruksuniversitet, 2019; Näslund et al., 2013). 

Dammar och vattenkraft har även en stor påverkan på fiskar där barriäreffektens fragmentering av 

vattendraget hindrar fiskarnas möjlighet till förflyttning mellan de olika delarna i vattensystemet. För 

arter som öring och lax innebär detta att fiskarna inte kan nå sina lekområden medan för arter som 

till exempel till ål, som leker till havs och där de unga individerna sedan vandrar upp i 

vattensystemen för att växa till sig, så gäller samma sak. Även sjölevande arter som abborre där 

individer aldrig lämnar livet i sötvatten så har vandring ut i vattendrag, kopplade till den sjö som 

fisken lever, påträffats. Givetvis hindras även detta. Konsekvenserna av den bristande 

konnektiviteten är att populationer delas upp i olika genetiska bestånd på grund av att de isoleras, 

att populationer minskar eller helt enkelt slås ut. Viktigt att påpeka är dock att nedströms vandring 

genom ett vattenkraftverks turbiner är möjlig, men kan skada fisken (Näslund et al., 2013). 

Fiskarna påverkas också av de förändrade hydrologiska förhållandena som vattenkraft och dammar 
innebär. Korttidsreglering gör att yngel trycks bort på grund av plötsliga flödesförändringar och i sitt 
sökande efter föda måste fiskarna byta plats ofta för att hitta vatten som strömmar vilket gör att 
mindre tid finns för att faktiskt fånga mat och ökad energiåtgång. Reglering och därtill minskade 
vattenflöden kan också innebära torrläggning av hela eller delar av vattendrag. Detta kan leda till att 
fiskar strandas eller att lekbottnar förstörs, vilket har negativa konsekvenser på populationerna. 
Antalet fiskar är även kopplat till mängden bottenfauna och insekter i närhet till bottendraget. 
Minskning av dessa påverkar därför indirekt fiskarna eftersom födotillgången minskar (Näslund et al., 
2013). 
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För större djur som fåglar och däggdjur kan vattenkraften innebära vissa komplikationer. Detta 
främst till följd av habitatförändringar där till exempel utter som är beroende av strömmande vatten 
kan påverkas negativt. Men eftersom fåglar och andra djur inte är direkt beroende av att förflytta sig 
i vattnet utgör dammar inte nödvändigtvis någon barriär som hindrar förflyttning (Näslund et al., 
2013). 

4.3 Sociala och kulturella värden 
Det finns sociala värden som kan förknippas med den småskaliga vattenkraften. I de fall kraftverken 
är placerade i natursköna och dramatiska miljöer kan de förhöja upplevelsen i 
rekreationssammanhang som till exempel kanotpaddling eller vid badplatser. Det kan också finnas 
stora kulturhistoriska värden kopplade till den småskaliga vattenkraften. Många av dessa kraftverk är 
gamla, ca 100 år, och härstammar från framväxten av det svenska elnätet. Ofta har kraftverken ersatt 
en gammal kvarn eller ett vattenhjul där vattenkraften använts mer primitivt och när sedan 
vattenkraft i elproduktionssyfte slog igenom vid sekelskiftet 1800- 1900-tal ersattes helt enkelt dessa 
kvarnar av en turbin som genererade el till den lokala bygden och framför allt dess industri. Det är 
därför inte helt ovanligt att de småskaliga vattenkraftverken är belägna på platser som är historiskt 
viktiga sedan långt innan vattenkraften tog fart. Detta gör att de lokala kulturmiljöerna kring de 
svenska småskaliga vattenkraftverken kan ha rötter från 1500-talet, med där tillhörande 
kvarlämningar (Lindblom och Holmgren, 2016). 

Ett problem ur kulturvärdessynpunkt är att många av dessa platser idag saknar ett långsiktigt skydd 
och där det enda som anledningen till att kulturvärdena faktiskt bevaras är det faktum att kraftverket 
fortfarande är i drift vilket hindrar områdets igenväxning och förfall. Det finns därför en risk att 
kraftstationen, den omkringliggande miljön och dess kulturhistoriska värde förfaller vid ett 
avslutande av verksamheten eftersom skötseln då upphör. Vid avslutad verksamhet är det därför 
nödvändigt att underhållet fortsätter om de kulturhistoriska värdena skall bevaras och även för att 
undvika onödiga kostnader för upprustning av anläggningarna (Lindblom och Holmgren, 2016). 

4.4 Åtgärder för konnektivitet 
Det finns en mängd åtgärder för att förbättra den ekologiska statusen i vattendrag påverkade av 

vattenkraft (Havs- och vattenmyndigheten, 2015). Åtgärder kan tillämpas på alla de 

problemområden som beskrivits i avsnittet om ekologiska effekter av vattenkraft. Vad som utgör 

grundbulten i problematiken är dock bristande konnektivitet på grund av den barriäreffekt en damm 

eller ett kraftverk innebär. Avsnittet kommer därför i huvudsak fokusera på åtgärder vars syfte är att 

förbättra konnektiveten i både vattenkraftverk och dammar. 

4.4.1 Åtgärder för konnektivitet uppströms 
Uppströmsåtgärder är främst för vattenlevande organismer såsom fisk som behöver kunna vandra 

upp till sina lekplatser, men också åtgärder för sedimenttransport och konnektivitet.  

Omlöp 

Att bygga mindre vattendrag vid sidan om vattenkraftverk eller dammar som kan leda vattenlevande 

organismer kallas omlöp. De kan delas in i naturliga omlöp eller omlöp med naturliga material.  

Naturliga omlöp anläggs för att vattendraget ska ha liknande morfologi som det ursprungliga 

vattendraget hade. Syftet är att omlöpet ska få ett naturligt utseende och ett habitat som efterliknar 

det habitat som de vattenlevande djur och växter lever i. Därför anpassas omlöpet till de egenskaper 

(djup, bredd etc.) som det naturliga vattendraget har i förhållande till lutningen som omlöpet ska 

anläggas vid. Omlöp med naturliga material innebär att fiskvägen anläggs med just naturligt material 

istället för exempelvis betong och har en mer teknisk utformning gentemot ett naturligt omlöp. 

Fördelar är att omlöp inte behöver så mycket underhåll och överlag visar goda resultat utifrån antal 

individer och arter som gynnas (Havs- och vattenmyndigheten, 2015).  
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Ramper 

Ramper, även kallad upptröskling, anläggs vid kraftstationen eller dammen genom att bygga en ramp 

med sediment upp till krönet av anläggningen. Lutningen är viktig och därför lämpar sig den bäst för 

låga dammar. Vid högre dammar blir det kostsamt med tanke på den större mängd byggnadsmaterial 

som behövs. 

Tekniska fiskvägar och konstruktioner  

Beroende på vilka arter som är målsättningen att gynna finns ett antal tekniska fiskvägar att tillgå. 

Skillnaden mellan fiskvägar och omlöp är att fiskvägar oftast är byggda för fisk att vandra uppströms 

medan omlöp anläggs i syfte att underlätta vandring i båda riktningarna. Fiskvägarnas läge är viktigt 

för att förleda fiskarna till fiskvägen istället för utloppet. Därför kan också ett högre flöde tillföras till 

fiskvägen, ett s.k. lockvatten.  

Fångst och transport 

Fångst och transport av vattenlevande organismer är också en åtgärd som syftar sig till att enbart 

förflytta fisk uppströms. Det finns dock ett flertal nackdelar med detta enligt Havs- och 

vattenmyndigheten (2015). Konnektiviteten förändras/förbättras inte, naturliga förlopp är förbisedda 

och metoden kan medföra stress och skador på djur. 

Fiskkompensation/fiskplantering  

Syftet är enbart att bibehålla populationen som missgynnas av det habitat som har förändrats. 

Nackdelen är att konnektiviteten förbättras inte och problemet kvarstår.  

4.4.2 Åtgärder för konnektivitet nedströms 
Vissa vattenlevande arter vandrar både uppströms och nedströms. Enligt Näslund et al. (2013) är det 

32 arter i Sverige, Tjeckien och Polen som vandrar i vattendrag. 

Galler framför intagsluckorna  

Galler på ovansidan av dammen/vattenkraftverket minskar både risken att drivved och bråte tar sig 

in i turbinerna och risken att fisk tar sig in i turbinerna. Det är en effektiv metod för att hindra större 

fiskar, men inte lika effektivt mot mindre vattenlevande organismer. Det finns en viss risk om det är 

ett vertikalt galler vilket kan skada fisken om vattenflödet är högt, så därför bör galler utformas så att 

den har en viss lutning som gör att drivved och fisk pressas högre upp för att främst undvika skador 

på fisk. Denna metod är ur miljösynpunkt bättre än vertikala galler. 

Fiskavledare och omlöp 

Anläggning av fiskavledare är en kombination av galler och en avledare. När fisken tar sig förbi 

kommer den till en avdelare vilket kan vara t. ex. ett omlöp eller en tub. På så vis kan fisken ta sig 

förbi dammen. För att skapa en framgångsrik fiskavledare bör stort arbete läggas på 

flödeshastigheten i fiskavledaren samt regleringen uppströms och nedströms i vattendraget. 

Nedströms omlöp är svårare att anlägga än ett omlöp som är utformat för uppströms konnektivitet 

eftersom inloppet måste ligga nära turbinintaget för att fisk ska hitta dit.  

Miljöanpassade turbiner för vattenkraftverk 

Det finns miljöanpassade turbiner som har lägre dödlighet än de konventionella turbinerna, såsom 

Francis- och Kaplanturbinerna, enligt Havs- och vattenmyndigheten (2015). De miljöanpassade 

turbinerna i detta fall är utformade som skruvar och fördelen med skruvformade turbiner är att det 
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minskar skador på fisken. Det finns exempelvis Arkimedes skruv och Alden-turbiner. Dödligheten 

genom Alden-turbiner är ungefär 10 %.  

Prioritering av åtgärder 

Generellt bör omlöp prioriteras som åtgärd, om möjligt, för att återskapa konnektivitet uppströms. 

Detta för att omlöpen utgör ett naturligt vattendrag som också inte medför risk för skador i samband 

med galler eller turbiner. Omlöp kan även kombineras med andra åtgärder för ytterligare 

förbättringar. Lutande galler bör prioriteras som åtgärd för nedströms konnektivitet anser Havs- och 

vattenmyndigheten (2015) och i vissa fall omlöp. Miljöanpassade turbiner bör vara en sista åtgärd för 

förbättrad konnektivitet. 

4.5.3 Projekt Rädda Himleån - ett exempel 
Projektet ”Rädda Himleån” i Halland är ett projekt som startades av Varbergs flugfiskeklubb. 

Anledningen till detta var att det enbart var regnbågslax som fångades av sportfiskarna i ån i slutet av 

1980-talet och de ville undersöka om det fungerade att underlätta för fler arter att leva i 

vattensystemet. Genom att göra en komplett fiskevårdsplan över vattensystemet i Himleån 

undersöktes förutsättningarna för att utöka laxbeståndet. När planen var klar visade det sig att 

förutsättningarna för öringen såg god ut, så kommunen, fiskeristyrelsen och Länsstyrelsen godkände 

planen. Ett flertal delmoment gjordes under åren genom att lösa in fem fallrätter, varav fyra 

småskaliga vattenkraftverk, samt riva sju dammar i ån har alla vandringshinder försvunnit ur 

vattensystemet och fåran har fått en naturlig vandringsväg (Varbergs flugfiskeklubb, 2019). Enligt 

Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund har smoltproduktionen ökat från 2 000-3 000 stycken 

innan projektet började till 25 000- 30 000 stycken efter att alla vandringshinder försvunnit. Genom 

restaureringen har Himleån fått ett laxbestånd på 2 000-3 000 stycken laxar jämfört med 25 stycken 

föräldrapar innan restaureringen (Lindhagen, 2010). Detta är ett exempel på hur fiskebeståndet kan 

öka i ett vattensystem genom biotopvård samt undanröjning av vandringsvägar. I detta fall har 

vandringshinder tagits bort och ingen av åtgärderna i 4.4 Åtgärder för konnektivitet applicerats.  

4.5 Globala hållbarhetsmålen och reglerade vattendrag 
Av de globala hållbarhetsmålen har sex stycken valts ut för dess relevans och koppling till 

vattenkraftens nyttor och problem. Dessa beskrivs nedan tillsammans med en motivering för dess 

relevans. 

Mål 6 - Rent vatten och sanitet   

Målet är att se till att vatten och sanitet förvaltas på ett hållbart sätt och att 

vattentillgången är tryggad för alla. Ur vattenkraftsynpunkt är delmål 6.6 

intressant eftersom innebär att innan år 2020 skydda och återställa ekosystem 

relaterade till vatten (UNDP, 2019a). I dagsläget satsar svenska regeringen på 

havs- och vattenmiljö samt förbättrad vattenkvalitet genom bland annat 

åtgärder för att minska övergödningen och utsläpp av miljögifter samt genom 

den nationella planen för vattenkraft för att ge vattenkraften moderna 

miljövillkor (Regeringskansliet, 2018). Det faktum att andelen akvatiska ekosystem som är naturliga 

måste öka är detta mål intressant i vattendrag påverkade av vattenkraft då dessa är tydligt 

påverkade. 
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Mål 7 - Hållbar energi för alla  

Den övergripande definitionen av mål 7 är att ge tillgång tillförlitlig, hållbar och 

förnybar energi till alla människor på jorden. Detta utgör en grund för att kunna 

lösa dagens globala problem som fattigdom, klimatförändringar och 

inkluderande tillväxt. Mer specifikt är delmål 7.2 hållbar energi för alla relevant 

eftersom målet är att till år 2030 öka andelen förnybar energi i världen (UNDP, 

2019a). Sveriges regering har beslutat att elproduktionen ska vara 100 % 

förnybar år 2040 och att Sverige ska vara världens första fossilfria välfärdsland 

med ett mål om noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 (Regeringskansliet, 2018). Eftersom 

vattenkraftens elproduktion är förnybar är målet därmed relevant. 

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  

Målets definition lyder ”Verka för varaktig, inkluderande och hållbar 

ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga 

arbetsvillkor för alla” och där delmål 8.9 syftar till att bidra till hållbar turism 

som gynnar lokal kultur samt lokala produkter senast år 2030 (UNDP, 2019a). 

Målet är relevant då många småskaliga vattenkraftverk då de kulturhistoriska 

värden kan förhöja upplevelsen vid friluftsaktiviteter. Det faktum att många av 

kraftverken är gamla och bär på en historia gör också att de kan tänkas ha 

museal karaktär och därmed ka bidra med lokalhistoria till besökare. 

Mål 11. Hållbara städer och samhällen  

I synnerhet delmål 11.4, som innebär ökade insatser för att skydda samt säkra 

världens natur- och kulturarv, och delmål 11.5 som innebär att minska de 

negativa konsekvenserna av bland annat vattenrelaterade katastrofer är 

intressanta ur vattenkraftssynpunkt (UNDP, 2019a). För att uppnå målet ska 

regeringen verka för att erbjuda alla människor i Sverige ”en grön livsmiljö” och 

vidareutveckla det offentliga kulturarvsarbetet genom att ta fram en nationell 

världsarvsstrategi. Vidare ska alla landets kommuner redogöra för hur risker för 

katastrofer, som översvämningar och skred med mera, kan minskas (Regeringskansliet, 2018). Målet 

blir därför relevant då många kraftverk är gamla och hyser höga kulturhistoriska värden som behöver 

skyddas och bevaras samtidigt som regleringen av sjöar och vattendrag kan behöva klimatanpassas. 

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna  

Målets övergripande definition innebär att ”vidta omedelbara åtgärder för att 

bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser” (UNDP, 2019). Sverige 

har som mål att de inhemska utsläppen av växthusgaser år 2045 ska minska till 

minst 85 % av utsläppsnivån år 1990. År 2045 ska även nettoutsläppen av 

växthusgaser vara 0 för att därefter vara negativa. En av de långsiktiga planerna 

för att uppnå detta är en ökad elektrifiering av transportsektorn samt inhemsk 

industri (Regeringskansliet, 2018). Målet är intressant ur vattenkraftssynpunkt 

då elproduktionen har exceptionellt låga utsläpp av växthusgaser. 
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Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald  

Detta mål innebär bland annat att ”bevara, restaurera och säkerställa hållbart 

nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten” till år 2020 enligt 

internationella överenskommelser vilket är delmål 15.1. Ett annat delmål som 

inkluderas är 15.5 som syftar till att stoppa förlusten av biologisk mångfald, 

skydda utrotningshotade arter och se till att naturliga livsmiljöer inte förstörs 

senast år 2020 (UNDP, 2019a). För att nå målen försöker regeringen till exempel 

satsa på att formellt skydda mer natur genom att införa fler naturreservat 

(Regeringskansliet, 2018). Målet blir relevant då den småskaliga vattenkraften orsakar ekologiska 

problem som påverkar den biologiska mångfalden negativt. 
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5. Tyresåns vattensystem 
Tyresåns vattensystem är det största vattensystemet efter Mälaren i Stockholms närhet och 
innehåller ett 20-tal sjöar i ett invecklat system vars högsta punkt är sjön Trehörningen, 76,6 meter 
över havet. En schematisk översikt över systemet visas i figur 5. Sjösystemet delas av sex kommuner; 
Huddinge och Botkyrka i väster, Haninge i söder, Stockholm och Nacka i norr och Tyresö i öster. 
Fallhöjden i sjösystemet minskar kraftigt från de högre belägna sjöarna, till ca 20 meter över havet 
vid de större sjöarna Orlången, Magelungen och Drevviken. Längs sjösystemet finns många spår från 
gamla kvarnar som skvallrar om hur vattenkraften nyttjats i området ända sedan 1300-talet och att 
vattensystemet därmed spelat en viktig roll under flera hundra år (Magnusson, 1999). 

Något som gör området i nedre Tyresån attraktivt för friluftsliv är de gamla ekar som finns i området i 

kombination med stora områden av relativt obrukad skog och skogsnära sjöar. Vissa aktiviteter är 

förknippade med en specifik årstid, t. ex. paddling under sommaren och långfärdsskridskor under 

vinterhalvåret, medan andra aktiviteter som till exempel vandring och fiske går att genomföra 

oavsett årstid (Tyresåns vattenvårdsförbund, 2012). 

 

Figur 5. Överblicksbild av Tyresåns vattensystem och dess sjöar (Pirak Kuoljok och Wallin, 2019). Data och information för 
illustrationen är hämtad från damm- och sjöregistret på SMHI (SMHI, 2019b). Bilden är ej skalenlig. 
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5.1 De tre strömmarna 
Tyresåns nedre del är beläget i Tyresö kommun, ca en och en halv mil sydost om Stockholm. Där 

återfinns tre forsar med strömmande vatten, Nyfors, Uddby och Follbrinkströmmen, se figur 6. Dessa 

har haft stor betydelse för Tyresös utveckling genom dess kraftbidrag till industrin vilket är lätt att 

förstå eftersom de tre forsarna är representerade i Tyresös kommunvapen i form av tre vattenhjul. 

Än idag nyttjas vattenkraften i Tyresån genom Uddby kraftverk som producerar el till det lokala 

elnätet vid det ena utloppet till Kalvfjärden (Magnusson, 1999). Det finns mycket kulturhistoriska 

lämningar i områdena kring Uddby, Follbrinkströmmen och Nyfors, så som fundament från gamla 

kvarnar och annat kopplat till den industri som historiskt nyttjade vattenkraften. I Uddby finns i 

dagsläget kraftstationen från år 1897 vilket är den enda byggnaden i området, men det finns även 

flera synliga rester från husgrunder och murar som är bitvis överväxta, samt rester från vad som 

sannolikt är den sågbyggnad som låg i området under 1800-talets början. Det finns även rester från 

flera bostadshus, magasin och kvarnbyggnader. Lämningarna vittnar om att området historiskt 

sannolikt sett väldigt annorlunda ut i jämförelse med idag (Mathiesen, 2017).  

 

Figur 6. Karta över studieområdet. Rumsliga data© Lantmäteriet [I2018/00074] och SMHI (2019a) 

5.1.1 Follbrinksströmmen 
Follbrinksströmmen är vad som anses vara det naturliga utloppet för vattensystemet och går från 

sjön Fatburen och rinner ut i Kalvfjärden. Vattenflödet, vars minimiflöde är 150 l/s (200 l/s under 

september och oktober), regleras med hjälp av en reglerdamm placerad vid utloppet ur sjön 

Fatburen vilken kan ses i figur 7. Den totala fallhöjden är ca 13 m och den första sträckan efter 

dammen strömmar vattnet rejält innan fallhöjden minskar, se figur 8 (Tyresö kommun, 2019b). Det 

finns tydliga spår av att vattendraget är påverkat av mänsklig aktivitet, vilken pågått sedan 1400-talet 

då det låg en kvarn i forsen (Norconsult, 2017). Det var dock först på 1600-talet som vattenkraften 

började nyttjas i större skala, i synnerhet i samband med att Maria De La Gardie startade ett stort 

antal industrier i Tyresö. Det var bland annat ett oljeslageri som anlades vid Follbrinksströmmen år 
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1666 och framställde vegetabiliska oljor, men även en mängd andra industrier som till exempel ett 

stålbruk och ett vantmakeri (Bratt, 1989; Magnusson, 1999; Norconsult, 2017). Den sista industrin på 

platsen var en kombinerad såg och mjölkvarn som lades ner på 1940-talet. 

 

Figur 7. Bild av reglerdammen vid Fatburens utlopp. 
Nedströms rinner Follbrinksströmmen (Pirak Kuoljok och 
Wallin, 2019). 

 

Figur 8. Forsen vid Follbrinksströmmens kraftigt fallande 
del med tydliga spår av mänsklig påverkan (Pirak Kuoljok 
och Wallin, 2019).

5.1.2 Uddby Kraftverk 
Det andra utloppet ur Tyresåns vattensystem är beläget vid Albysjöns sydöstra ände och kallas Uddby 

kvarn, se figur 9. Fallhöjden är även här över tio meter, men det finns osäkerheter kring huruvida 

vattenfallet vid Uddby är naturligt eller skapat av människan. Oavsett så har verksamhet med 

säkerhet bedrivits i området sedan 1400-talet i form av en mjölkvarn som drivits av vattenkraften 

från fallet (Norconsult, 2017). Under storhetstiden på 1670-talet fanns både mjölkvarn, såg och 

pappersbruk i drift. Pappersproduktionen höll hög kvalitet och producerade bland annat pappret till 

Europas första sedlar. Pappersbruket lades dock ned på 1750-talet och industrin fokuserades istället 

på kvarnverksamheten som expanderade, men i samband med en stor brand år 1895 som ödelade 

kvarnen så avslutades driften (Mathiesen, 2017; Magnusson, 1999). Två senare togs ett 

vattenkraftverk i drift av Luth och Roséns elektriska AB i syfte att producera el till företagets 

verkstäder på Södermalm i Stockholm och var den första anläggningen att överföra elkraft in till 

Stockholm (Bratt, 1989). 

Kraftverket renoverades år 1982 av Vattenfall AB och återinvigdes 1983 efter att ha stått stilla en 

längre tid. Kraftstationen står på samma plats som år 1897 och levererar idag el till ett 500-tal hushåll 

(Norconsult, 2017; Tyresö Kommun, 2019d). Utformningen är sådan att vattnet från Albysjön leds 

ner till kraftstationen via en tub och rinner sedan ut i Uddbyviken, se figur 10, vilket gör att det inte 

finns någon öppen vattenfåra. Kraftverket har en kapacitet som motsvarar den dubbla 

medelvattenföringen vilket innebär att det sällan släpps ut mer vatten i Follbrinksströmmen än 

minimivattenföringen på 150 l/s (Norconsult, 2017). 
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Figur 9. Uddby kraftverk med sitt utlopp (Pirak Kuoljok och Wallin, 2019). 

 

 

Figur 10. Tuben som leder vattnet från Albysjön till kraftstationen vid Uddby kraftverk (Pirak Kuoljok och Wallin, 2019). 
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5.1.3 Nyfors 
Nyfors, tidigare kallat Wättingeström, är den fors som är belägen högst upp av de tre ”vattenfallen” i 

nedre Tyresån. Forsen är belägen mellan sjöarna Tyresö-Flaten och Albysjön och har efter en 

avsänkning på ca en och en halv meter, en fallhöjd på dryga fem meter (Norconsult, 2017). Det har 

funnits en mängd olika industrier även vid denna fors. Under 1500-talet fanns en hammarsmedja 

samt en krutkvarn som nyttjade vattenkraften, men under 1700-talet ersattes de av ett pappersbruk 

(Magnusson, 1999; Norconsult, 2017). Den sista verksamheten vid forsen var en såg som lades ner på 

1930-talet, men än idag finns spår från den svunna tiden i form av bland annat husgrunder 

(Magnusson, 1999). I dagsläget regleras flödet i strömmen med hjälp av två dammar, Kron- och 

Kvarndammen. Om Tyresö-Flatens vattennivå överskrider 19,52 meter ska dammluckorna vid både 

Kvarn- och Krondammen vara öppna och om nivån är lägre än 19,52 m ska endast Kvarndammen 

förbli öppen, se figur 11. Om fallet är så att vattennivån fortsätter sjunka skall denna stängas 

successivt tills att detta upphör (Norconsult, 2017). 

 

Figur 11. Kvarndammen i Nyfors med dammluckorna helt öppna (Pirak Kuoljok och Wallin, 2019). 

5.2 Intervjuer och platsinventering 
Två intervjuer och två platsinventeringar har genomförts och resultatet är sammanställt nedan. 

5.2.1 Intervju 1 
Sammanställning från Informant 1: Anställd på Tyresåns vattenvårdsförbund i Stockholm.  

Uddby kraftverk är i nuläget privatägd och ligger på kommunal mark. Enligt Informant 1 har Tyresö 

kommun inlett en process i syfte att köpa kraftverket. Det är det som är målet för 

vattenvårdsförbundet för att kunna åtgärda problemen i Tyresåns vattensystem. 

De vandringshinder som ligger i nedre Tyresån är det angeläget att avlägsna, tex. i Nyfors, för att 

öppna upp vattenlandskapet. Nyfors är väldigt påverkat av regleringen vilket upptäcktes när 
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bottenfaunan undersöktes år 2018. Vid Follbrinksströmmen är önskan att få tillbaka de naturliga 

förhållandena, men Informant 1 framhäver att det finns höga kulturvärden runt Tyresån som är 

viktiga att bevara och att ”det är ju ingen tvekan om saken att kulturvärden måste vara kvar” 

(Informant 1, 2019). Det är viktigt att fortsätta underhålla de åtgärder som görs och vikten av 

biotopvård vid Follbrinksströmmen är stor. Genom att fördröja vattnet renas det effektivare vilket 

kan förbättra förhållandena för fisk och bottenfauna men också naturmiljön runt vattendraget. 

Påverkan av regleringen är märkbar i Tyresån och gör det bland annat svårt för flora och fauna att 

leva i kantzonen. Under sommaren 2018 tappades det mindre vatten än minimitappningen på grund 

av den torra sommaren. Åtgärder som planerats beskrivs i rapporten Fritt fram i Tyresån (Norconsult, 

2017) som förbundet och kommunerna står bakom.  

EU:s vattendirektiv ligger till grund för statusklassningen av sjöarna i Sverige. Det finns några 

vattenförekomster i Tyresåns vattensystem som statusklassas enligt direktivet. Förbundet arbetar i 

nuläget mycket med målet för minskad övergödning och att näringshalterna ska minskas för att 

uppnå god status i vattendraget. Informant 1 påtalar de övergödningsproblem som finns för vissa 

sjöar i vattensystemet samt den höga fosforhalten. Aluminiumfällning har skett i olika sjöar och det 

är en kostnadseffektiv åtgärd som resulterar i klarare vatten och minskade fosforhalter eftersom 

fosfor är den begränsade faktorn för algblomning. Det är viktigt att arbeta med att minska 

fosforhalten i sjöarna som ligger på högre höjd för att sedan kunna åtgärda sjöarna som ligger 

nedströms. Tyresåns vattensystem ligger i sex kommuner där alla kommuner har sina lokala 

åtgärdsprogram där de arbetar med sjöarna inom den egna kommungränsen. Ett exempel på 

åtgärder inom kommuner som har gjorts är att tre dammar har fått omlöp i Huddinge kommun. 

Tyresåns utlopp är inte en vattenförekomst men statusen ser det ganska bra ut i vissa avseenden. 

Däremot är statusen för fisk och konnektivitet är dålig. Om vandringshinder skulle tas bort och 

vattendraget återställs hade det uppnått en god status. Ett problem som också finns i Tyresån är 

vandringsmusslan som är en invasiv art och har kommit till Sverige i barlastvatten. Effekten av 

vandringsmusslan är svår att veta och det är oroande på vilket sätt de påverkar systemet.  Att 

avlägsna dem är även svårt då det kan påverka annan flora och fauna beroende på vilka metoder 

som används. 

Det mest värdefulla i Tyresån är de lättillgängliga naturreservaten med stor del skyddad natur, 

närheten till Tyresta nationalpark samt att ”det känns som att man är väldigt långt ifrån stan.” 

(Informant 1, 2019). Det ideala vattensystemet skulle innefatta minskad övergödning och minskade 

miljögifter. Att åtgärda vandringshinder hade också varit bra för att fisk ska kunna vandra uppströms 

och nedströms. Ett mål är att få in fler ålar i vattensystemet men på grund av vandringshinder och 

turbiner så kan inte ålen vandra lika säkert och det resulterar i färre ålar i Tyresån.  

Vilka åtgärder som bör göras i Tyresån är svårt att säga, menar Informant 1, den mest 

kostnadseffektiva lösningen kanske inte är den bästa lösningen i längden och därför är det viktigt att 

ha ett framtidsperspektiv när de jobbar med potentiella åtgärder. ”Jag kan säga att det är viktigt att 

jobba med åtgärder och ha helhetsperspektivet” påtalar Informant 1. Vikten att jobba med ett 

helhetsperspektiv är viktigt för potentiella åtgärder eftersom det kommer att påverka hela 

vattensystemet, från högsta punkten ned till utloppet. Små åtgärder som görs i Tyresån är alltså 

viktiga komponenter i helhetsperspektivet. Klimatförändringarna medför även en osäkerhet 

eftersom det är oklart på vilket sätt det påverkar vattensystemet (Informant 1, 2019). 
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5.2.2 Intervju 2 
Nedan följer en sammanställning av intervjun med Informant 2: Vattensamordnare från 

Länsstyrelsen i Stockholm. 

Vattenkraften skapar lokala miljöproblem och väldigt få har någon sorts miljöanpassning och än färre 

har någon sorts anpassning för nedåtpasserande fisk. Kraftverken och tillhörande dammar utgör 

vandringshinder för fisk, främst lax och öring, där stora fiskar vandrar upp i strömmande vattendrag 

för att leka och sedan vandrar ner i havet igen. Det faktum att många dammar inte har något 

modernt tillstånd, utan har tillåtelse att bedriva sin verksamhet genom ”gammal hävd” innebär inte 

bara att väldigt många dammar och kraftverk måste prövas i den nationella planen under 20 års tid 

utan också att dessa typer av verksamheter existerat och påverkat vattnet under väldigt lång tid. 

Ibland kanske hundratals år. I Stockholms län finns idag förmodligen inte ett enda naturligt 

vattendrag, i den bemärkelsen att vattendraget inte blivit antropogent påverkat. Graden och typen 

av påverkan skiljer sig, där de vanligare typerna är rätning, rensning och dämning. 

Trots påverkan så kan vissa av vattendragen betraktas som någorlunda ekologiskt hållbara, men inte 

alla. Detta väcker frågan; hur många av vattendragen ska restaureras? Ur ett ekologiskt perspektiv 

med fiskproduktion i fokus är det svårt att svara på exakt hur många, men förmodligen behöver inte 

alla vattendrag restaureras. En annan viktig aspekt att ha i åtanke är att många av dessa vattendrag 

hyser stora värden i form av gamla kulturmiljöer som beskriver hur Sverige vuxit fram genom 

historien. Vid restaurering av vattendrag där verksamhet pågått under lång tid är det dessutom svårt, 

ibland omöjligt, att definiera vad som är vattendragets naturliga tillstånd eftersom omvandlingen kan 

vara omfattande efter alla år av verksamhet. Att uppnå god ekologisk status handlar alltså inte att få 

vattendraget att se ut som det gjorde på stenåldern utan att snarare försöka hitta en nivå av 

naturlighet som är långsiktigt hållbar och sedan jobbar för att uppnå den. 

En annan aspekt av restaurering av vattendrag är att se vilken nytta utöver förbättrad biologisk 

mångfald som en restaurering kan skapa. Den naturvård som genomförs för att nå alla, för ekologi, 

uppsatta mål kan få många positiva konsekvenser som följd och till exempel vara en tillväxtfaktor 

genom att bidra med så kallad blå tillväxt, alltså ökad fiskproduktion som gör att resursen fisk kan 

utnyttjas i högre grad. Detta är nödvändigt för att ge landsbygden i Stockholm, vilken till stor del 

utgörs av kusten och skärgården, en förlängd turistsäsong genom sport- och rekreationsfiske. I 

dagsläget är turistnäringssäsongen förpassad till ett fåtal veckor under sommaren, med väldigt 

mycket folk, medan det resten av året är lite folk. Detta gör det svårt att bedriva lönsam 

näringsverksamhet i skärgården. Fiske har stor potential i detta avseende eftersom mycket av fisket 

är som bäst under våren och hösten vilket då innebär en förlängd säsong. Ett problem i Stockholms 

skärgård är dock att det finns för lite fisk till följd av alla de miljöproblem som finns varpå det i 

dagsläget blir svårt att få någon lönsamhet med en sådan typ av verksamhet. 

De nedre delarna av Tyresåns vattensystem är kantat av ett antal ekologiska problem. Till att börja 

med har området en övergödningsproblematik vilket till största delen beror på utsläpp från industri 

ifrån förr, men även det faktum att de lägre delarna av vattensystemet påverkas av 

övergödningsproblemen som finns mer uppströms. Det finns även en viss del utsläpp från bebyggelse 

i avrinningsområdet, där mängden hårdgjorda ytor gör att vattnet rinner av fort och för med sig 

näringsämnen ner i vattensystemet.  

Vidare finns ett antal problem kopplade till vattenkraftverksamheten. För det första utgör dammarna 

vid Fatburen, utloppet till kraftverket i Uddby och Nyfors, vandringshinder för fisk. För det andra 

innebär kraftverkets tappningsmönster, så kallad klunkning, att flödet i Follbrinksströmmen blir så 

ojämnt att ekosystemen inte klarar att hantera det. Detta syns i Länsstyrelsens miljöövervakning där 
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det framgår att vissa arter inte finns vilket tyder på problematik från denna typ av reglering. 

Tappningsmönstret gör att strömfåran ibland har mindre vatten än vad minimitappningen tillåter 

vilket kan leda till att strömfåror eller svämplan blir torra.  Eftersom öringen lever sina två till fyra 

första år i vattendraget det föds i, kan detta medföra konsekvensen att upp till fyra års öringslek går 

förlorad. 

De större sjöarna, Orlången, Magelungen och Drevviken, uppströms Tyresån, är dessutom 

översvämningskänsliga eftersom det tillåtits att bygga väldigt nära vattenbrynet. I och med 

klimatförändringarna förväntas nederbörden öka under vintern och bli intensivare under sommaren. 

Hårdgjorda ytor med snabb avrinning kan därför göra att sjöarna fylls ganska snabbt och vid kraftiga 

regn är det inte helt osannolikt att sjöarna kommer drabbas av översvämningsproblematik i 

framtiden om inga åtgärder för att motverka detta genomförs. 

För att lösa miljöproblemen i avrinningsområdet, som delas av många kommuner, är det viktigt att 

miljöarbetet är samordnat. Detta sker i dagsläget genom att kommunerna tillsammans bildat ett 

vattenvårdsförbund. Tack vare förbundssamarbetet kan kommunerna skapa en gemensam syn för 

ambitionsnivån på miljöarbetet vilket är viktigt om det ska gå att tackla områdets 

vattenmiljöproblematik. Vattensystemet i sig känner inte av några kommungränser vilket gör att 

problem som orsakas av en kommun inte nödvändigtvis uppstår inom kommunen utan kan lika gärna 

uppstå i en annan kommun. Samarbetet gör då att kommunerna har ett forum att diskutera problem 

som är svårare för en kommun att lösa på egenhand då kommuner endast får finansiera åtgärder 

inom kommungränser. Detta leder in på en annan viktig aspekt som förbundet bidrar med, vilken är 

att möjliggöra för kommunerna att flytta pengar mellan sig och på så vis kunna finansiera åtgärder till 

de platser där de har mest effekt. Detta skapar kostnadseffektiva lösningar som har större potential 

att vara hållbara för framtiden.  

I nedre delarna av Follbrinksströmmen finns idag höga naturvärden i form av övervintrande 

strömstare och kungsfiskare samt att det finns mycket öring som leker. Det ideala vore om flödet i 

Follbrinksströmmen kunde vara betydligt mer naturlikt. Detta skulle sannolikt göra att naturvärdena 

skulle vara ännu högre och att det skulle produceras ännu mer fisk. Om det dessutom går att få upp 

fisk förbi Fatbursdammen så vore det bra. Om vandringshindren i Follbrinksströmmen och Nyfors 

åtgärdas finns många miljöer som både öring och flodnejonöga skulle kunna leka i och stora områden 

för ål att leva i vilket är positivt. Ålen är dessutom en hotad fiskart och det vore därför bra om fler 

uppväxtområden blev tillgängliga. När det gäller öring så är denna ganska konkurrenssvag för till 

exempel predation av gädda och det är inte helt säkert av överlevnaden av öring högre upp i 

systemet skulle vara särskilt hög. Men det kvarstår ändå att en ökad öringproduktion i 

Follbrinkströmmen skulle vara mycket bra och troligt. 

Eftersom topografin är relativt brant har förmodligen bara starka fiskar som ål, öring och 

flodnejonöga kunnat ta sig upp via Follbrinkströmmen till Fatburen i dess naturliga tillstånd och det 

är kanske därför inte heller nödvändigt att försöka göra någon teknisk konstruktion för att få upp 

svagare arter som mört. Fisktrappor eller andra konstruktioner skulle garanterat fungera för att få 

upp och ned fisk om de är korrekt designade och de fungerar dessutom tämligen omgående. Det är 

därför bra lösningar om målet är att få upp fisk. En stor del av strömmande vattenhabitat har 

försvunnit och det är därför viktigt att få tillbaka de strömmande sträckorna.  

I den nationella planen för svensk vattenkraft så framgår det att all vattenkraft ska miljöprövas och så 

även vattenkraftverket i Uddby kvarn. De åtgärder som tagits upp ovan kring anpassad reglering och 

fria vandringsvägar kan göra det svårt för kraftverket att fortsatt vara i drift eftersom vattnet helt 

enkelt inte räcker till. Det är i regel dålig lönsamhet i små kraftverk som detta och bristande 
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lönsamhet var också troligen anledningen till att de tidigare ägarna sålde verksamheten. Om 

kraftverket därmed skulle avsluta sin verksamhet skulle kraftverkets utlopp förmodligen användas 

som ett reservutlopp vid höga flöden. Det nya utloppet vid Fatburen skulle också behöva vara 

dimensionerat för högt flöde för att minska risken för översvämningar i framtiden (Informant 2, 

2019).  

Informant 2 påpekade även att det finns en upplevd orättvisa för hur påverkan av vattendrag 

hanteras. Till exempel ställs höga krav på enskilda avloppslösningar hos befintliga hushåll längs ett 

vattendrag vilket ägarna till fastigheten måste finansiera. Även om den befintliga avloppslösningen är 

relativt bra (men inte når upp till kraven). På samma sätt ställs höga krav på andra verksamheter som 

industrier och lantbruk som kan åläggas höga kostnader för att tvingas minska sina utsläpp 

marginellt. Vattenkraften har å andra sidan fram tills nu varit relativt kravfria trots att graden av 

påverkan från en damm eller ett kraftverk i många fall kan vara betydligt större än den från exemplet 

ovan. Om kraftverket eller dammen inkluderas i den nationella planen för vattenkraft så kan 

dessutom de åtgärder som behöver genomföras för att uppnå de moderna miljökraven enligt 

miljöbalken, till stor del finansieras av den miljöfond som skapats i detta syfte, vilket också upplevs 

orättvist på vissa håll.  

5.2.3 Platsinventering 
Nedan följer en beskrivning av de samlade känslorna och upplevelserna från de två 

platsinventeringarna som genomfördes. Författarna vill vara tydliga med att upplevelserna är högst 

subjektiva och att till exempel vattenflöde samt växt- och djurliv varierar med säsong vilket gör att 

vissa av de intryck som sammanfattas nedan skulle kunna vara helt annorlunda om besöken skulle 

genomförts vid en annan tidpunkt. Utöver bilderna i rapporten finns bilder från platsinventeringen i 

bilaga 2. 

Vid båda besöken i studieområdet gick det snabbt att observera att det finns höga naturvärden i 

stora delar av skogarna runt Albysjön samt Fatburen. Längs båda sjöarna finns flera stora ekar, spår 

av skogsbrand och vid besök två observerades även häckande fiskgjuse. Ett flertal träd med spår av 

bäver fanns längs sjökanterna. Aspticka och tallticka var även ett ständigt inslag längs stigarna. Bägge 

tickorna är signalarter enligt Skogsstyrelsen (2014) vilket indikerar på höga naturvärden. I närheten 

av Uddby kvarn på södra sidan av Albysjön fanns hål i träden från spillkråka. Detta är kanske inte 

förvånande med tanke på att stora delar av området utgörs av naturreservat, men dessa inslag från 

naturen ger ändå en förhöjd upplevelse ur ett rekreationsperspektiv enligt författarna. 

Besöket till strömmen i Nyfors överraskade båda författarna. Området påminde mer om Bergslagen 

eller södra Norrland än Stockholm, när vattnet i den flera meter breda strömfåran forsade fram 

mellan de mossbeklädda stengrunderna och skapade ett nästintill öronbedövande dån. Den 

omkringliggande naturen dominerades av lövträd som övergick i barrskog vilket gav en känsla av 

öppenhet, men där det intilliggande naturreservatet gjorde sig påmint med sina gamla träd och med 

död ved på marken. Trots alla fornlämningar var det svårt att med fantasin måla upp en bild över hur 

området sett ut en gång i tiden, men inslaget av dessa rester och vetskapen om vad de betytt för 

området förhöjde ändå upplevelsen av vistelsen. Något som dock observerades var att vattendraget 

trots allt är kraftigt påverkat än idag. De två dammarna som finns hade tvivelaktigt skick, där vattnet 

vid besök ett strömmade fritt förbi den ena vilket skapade en sidofåra som vid besök två var torrlagd. 

Den sammantagna känslan var dock att området var väldigt behagligt att vistas i och att området, 

bortsätt från dammarna, bör vara relativt unikt för Stockholmsområdet tack vare sammansättningen 

av kulturlämningar, inslaget av naturen och den kraftiga strömmen. 
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Vid Uddby kvarn i sydöstra änden av Albysjön var känslan en annan. Dammen upplevdes inte särskilt 

märkvärdig och förutom de bojar som låg i vattnet för att indikera badförbud i dess anslutning så 

upplevdes platsen till en början som en vik i en sjö snarare än ett utlopp. Tuben som leder vattnet 

från sjön ner till Uddby kvarns kraftstation skvallrar dock om verkligheten. Längs tuben gick det att på 

håll skymta ett flertal beväxta stengrunder och murar, men att följa tuben till kraftstationen var 

komplicerat vilket gjorde att fornlämningarna var svåra att lägga märket till om den inte var känd sen 

innan. När det gäller området kring själva kraftstationen så utgörs detta av en pittoresk byggnad 

samt flera lämningar och stensättningar vilka gav en antydan om att området har en historia berätta. 

Trots detta var den överhängande känslan att området var ovårdat, nedgånget och inte alls särskilt 

välkomnande. Stängsel, bråte och sly gjorde att det var svårt att uppleva de historiens vingslag. Det 

är givetvis förståeligt att kraftstationen måste inhägnas eftersom den är i drift, men författarna 

upplevde ändå att området skulle må bra av en upprustning och någon sorts konstruktion som gör 

det möjligt att ta del av den historia som faktiskt finns i Uddby kvarn. 

När Follbrinksströmmen besöktes för första gången var utskoven till dammen sjön Fatburens utlopp 

helt öppna. Tydliga spår av mänsklig aktivitet syntes när vattnet kraftigt forsade ned i en brant 

strömfåra och längs en mänskligt skapad mur. Utöver de fornlämningar i form av en stuga, kvarlevor 

från industriell verksamhet samt den ovan nämnda muren syntes det även att vattendraget var 

påverkat av rensning och rätning. Författarna upplevde att Follbrinkströmmen och dess historiska 

rester gör att det gick att föreställa sig omfattningen av den industriella verksamhet som pågått i 

området. Vid besöken fanns varken stig eller gångväg längs vattendragets övre del och sträckan var 

dessutom tätt bevuxen av buskar vilket gör det svårt att förflytta sig längs med vattendraget. Detta 

skulle potentiellt kunna försvåra för allmänheten att besöka området och ta del av dess historia.  

Sammanfattningsvis gav platsinventeringarna uppfattningen av att området kring nedre Tyresån 

innehåller vackra naturområden med höga värden samt många fornlämningar från dess industriella 

storhetstid. Dock upplevdes det som att delar av området skulle behöva fräschas upp och skötas om i 

större utsträckning än idag för att möjliggöra för allmänheten att ta del av den historia och det 

kulturarv som faktiskt finns på dessa tre platser.  

5.3 Tyresåns ekologiska status 
I dagsläget är Tyresåns ekologiska status klassad som dålig enligt EU:s vattendirektiv vilket orsakas av 
att ett antal kvalitetsfaktorers status inte klassificeras som god eller hög. Dessa kan ses i tabell 1 och 
kan i huvudsak kopplas till två typer av problem. Det första är övergödning vilken omfattas av den 
fysikaliska kemiska kvalitetsfaktorn näringsämnen. Klassningen grundar sig i att fosforhalten är för 
hög, 33µg P/l vilket kan jämföras med fosforhalten sjön Flaten i samma vattensystem som är runt 
10µg P/l och vars statusklassning för samma kvalitetsfaktor är hög ekologisk status (Länsstyrelsen, 
2019c; Länsstyrelsen, 2019d). Orsaken till att fosforhalterna är så höga är att studieområdet ligger 
nedströms flera sjöar med övergödningsproblematik och höga halter av fosfor som är en konsekvens 
av hög belastning från dagvatten, enskilda avlopp och tidigare industriella utsläpp. Eftersom fosforn 
sedan förflyttas nedströms i systemet måste åtgärder därför riktas uppströms för att lösa 
problematiken kring övergödning (Länsstyrelsen, 2019c). Klassningen av kvalitetsfaktorn påväxt-
kiselalger visar också på att förekomsten av bland annat näringsämnen är hög och länkas därmed 
också till övergödningsproblematiken. Viktigt att påpeka är dock att klassningen är på gränsen mellan 
god/måttlig status (Länsstyrelsen, 2019c; Informant 1, 2019).  
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Tabell 1. Kvalitetsfaktorer som ej uppnår god eller hög status, data från Länsstyrelsen (2019c). 

KVALITETSFAKTOR KLASSIFICERING MÅL  

NÄRINGSÄMNEN Måttlig 
God status år 

2027 

FISK Dålig 
God status år 

2027 

BOTTENFAUNA Måttlig 
God status år 

2027 

KONNEKTIVITET I VATTENDRAG Dålig 
God status år 

2027 

MORFOLOGISKT TILLSTÅND I VATTENDRAGETS 
NÄROMRÅDE 

Måttlig 
God status år 

2027 

PÅVÄXT-KISELALGER Måttlig 
God status år 

2027 

 

Den andra typen av problem beror till största del på vattenregleringen och bristande konnektivitet 
vilket är orsaken till att god status för de fyra övriga kvalitetsfaktorerna i tabell 1 inte uppnås 
(Länsstyrelsen, 2019c; Informant 2, 2019). Till att börja med utgör kraftverket i Uddby och 
Fatbursdammen fysiska vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer som omöjliggör 
vandring främst uppströms från Östersjön till vattensystemet men också nedströms. Dammarna vi 
Nyfors utgör också vandringshinder i vattensystem och försvårar förflyttning mellan Albysjön och 
uppströms (Länsstyrelsen, 2019c). Kraftverket utgör ofta det dominerande flödet in och ur 
vattensystemet vilket gör att strömlekande fiskar samlas vid kraftverket istället för 
Follbrinkströmmen eftersom de söker sig till just det in- och utlopp som har högst flöde (Norconsult, 
2017). Regleringen gör även att flödet i Follbrinksströmmen i dagsläget är för lågt för att stödja 
nödvändiga biologiska faktorer (Norconsult, 2017). 

5.4 Åtgärder i Tyresån och koppling till globala hållbarhetsmålen  
Tyresån ingår i, vad som i strategin för åtgärder inom vattenkraften kallas för, grupp 6: övriga 

avrinningsområden med vattenkraft ett område där elproduktionen från vattenkraften står för ca 1 

% av den nationella produktionen och där kraftverken huvudsakligen är småskaliga. Den nationella 

strategin för svensk vattenkraft föreslår att målet i dessa vattendrag i första hand bör vara att uppnå 

god ekologisk status enligt EU:s vattendirektiv, genom att säkerställa god konnektivitet i vattendraget 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2014). Den nuvarande situationen i Tyresån är ohållbar och måste 

förändras så att god ekologisk status uppnås, varför ett omfattande åtgärdsförslag har tagits fram av 

Norconsult (2017) för att säkerställa konnektiviteten i nedre Tyresån. Samtliga åtgärder som 

sammanställts från rapporten Fritt fram i Tyresån (Norconsult, 2017) har tagit hänsyn till kulturvärdet 

som finns i Tyresån, t. ex. Olika typer av stenanläggningar i vattendragen. Eftersom det finns spår av 

fornlämningar i vissa delar av vattensystemet krävs det tillstånd att göra ingrepp på dessa platser 

(Norconsult, 2017). Utifrån de föreslagna åtgärderna för att förbättra den ekologiska statusen har de 

globala hållbarhetsmålen analyserats för att se hur dessa påverkas. Åtgärderna och dess påverkan 

finns sammanställda i tabell 2.  
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Tabell 2 Översikt av olika åtgärders påverkan på de globala hållbarhetsmålen. + och grönt indikerar positiv påverkan, - och 
rött indikerar negativ påverkan och 0 och gult ingen påverkan. 

ÅTGÄRDER       

INLÖP 
(FOLLBRINKS-
STRÖMMEN) 

+ - + +/- - + 

ANPASSAD 
REGLERING 

+ - +/0 0/- - + 

GALLER OCH 
AVLEDARE 
(UDDBY) 

0 0/- +/0 +/0 0/- +/0 

UPPSAMLING 
ÅL (UDDBY) 

0 0/- 0 +/0 0/- + 

ÅTERSTÄLLNING 
(NYFORS) 

+ + + +/- + + 

BIOTOPVÅRD  
(FOLLBRINKS-
STRÖMMEN 

+ 0/- +/0 0 0/- +/0 

 

Inlöp 

Ett inlöp (en kortare typ av omlöp när det finns mindre utrymme) vid Fatbursdammen kan anläggas 

så att faunapassage ska bli möjligt. I nuläget passerar ungefär 10 % av vattenflödet genom 

Follbrinksströmmen och regleringen för Uddby kraftverk måste anpassas för att fisk ska kunna ta sig 

till Follbrinksströmmens utlopp istället för kraftverkets utlopp (Norconsult, 2017). Åtgärden innebär 

att Follbrinksströmmen blir naturligare. Faunapassagen innebär att åtminstone starksimmande arter 

kan ta sig upp och ned ur vattensystemet. Målen 6 och 15 påverkas därför positivt. Den reglering 

som skulle krävas för att upprätthålla vattenflödet i inlöpet skulle potentiellt sett innebära en 

naturligare hydrologisk regim med potentiellt förbättrad mångfald hos bottenfaunan i strömmen. 

Förbättrade förhållanden för fisk innebär troligen en förbättrad potential för turism vilket gör att mål 

8 kan komma att påverkas positivt. Det faktum att mer vatten måste släppas till Follbrinksströmmen 

gör att mindre vatten kan tappas via kraftverket. Detta minskar produktionen av förnybar och 

klimatsmart el vilket givetvis är negativt för mål 7 och därmed för mål 13 då det inte kan uteslutas att 

den förlorade elen ersätts av mer klimatskadlig sådan. Kraftverket producerar en begränsad mängd 

el (500 hushåll) och även om klodioxidutsläppen skulle öka om den elen ersätts med mer 

klimatskadlig elproduktion skulle det möjligtvis inte vara stor skillnad i form av antal kWh och kg 

koldioxid. Ur klimatsynpunkt kan däremot argumenten vara att många bäckar små blir en stor flod. 
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Något som är viktigt att påpeka är att konstruktionen i detta fall kan vara omfattande och det är 

viktigt att ta hänsyn till alla kulturhistoriska lämningar i området. Åtgärden gör det dock möjligt att 

förbättra beredskapen mot klimatologiska problem som höga flöden vid intensiv nederbörd samt 

annan översvämningsrisk. Om hänsyn inte tas mot kulturlämningarna har detta en negativ påverkan 

på mål 11, medan en klimatologisk anpassning är positiv ur samma måls synpunkt. Något annat som 

är positivt om ett inlöp konstrueras är att det i samband med detta går att göra de fornlämningar 

som finns i området mer tillgängliga. Sammanfattningsvis är den sammantagna påverkan på mål 11 

oklar för ett omlöp. 

Anpassad reglering 

Anpassad reglering i kraftverket är en åtgärd så att föregående åtgärd (inlöp) skulle kunna appliceras 

och förbättra vandringsvägarna i Follbrinksströmmen. Möjligtvis också återställa naturvärden som 

har funnits där förut. Genom att stänga av kraftverket under vissa perioder och tappa vattnet i 

Follbrinksströmmen så förväntas vandrande fisk vara mer benägna att simma dit än till kraftverkets 

utlopp. För att detta ska vara möjligt måste minimitappningen öka till 400 liter/s (Norconsult, 2017).  

Åtgärden kommer resultera i produktionsbortfall för kraftverket eftersom minimitappningen höjs 

vilket gör att hållbarhetsmål 7 påverkas negativt och därmed potentiellt sett även mål 13. Den 

anpassade regleringen innebär dock en förbättrad miljö för strömlevande arter samt flora och fauna 

bundna till den typen av miljö. En naturligare hydrologisk regim innebär därför att mål 6 och 15 

påverkas positivt av åtgärden eftersom ett naturligare habitat med stor sannolikhet skulle bidra till 

ökad biologisk mångfald. Det minskar också risken för att tidigare års öringlek i Follbrinksströmmen 

går förlorade till följd av torrlagda strömfåror eller låg vattennivå. Den förbättrade reproduktionen 

hos öringen bidrar också indirekt till mer fisk i östersjön varpå mål 8 påverkas positivt. Åtgärden 

anses dessutom vara förutsättning för att flera av de övriga åtgärderna nedan ska få god effekt.  

Produktionsbortfallets kan dock orsaka problem för lönsamheten i kraftverksamheten. De små 

kraftverken är sällan särskilt ekonomiskt lönsamma och detta kan göra att framtiden för kraftverket 

blir osäker. Om kraftverksamheten skulle tvingas lägga ner kan det få negativa konsekvenser för mål 

11 eftersom gamla kraftverk ofta förfaller när ingen längre driver en verksamhet kring dem. 

Fingaller och avledare  

Fingaller och avledare är en åtgärd främst för att undvika nedvandrande fisk att hamna i turbinerna. 

Under rubriken 4.4.2 Åtgärder för konnektivitet nedströms finns en mer detaljerad förklaring av hur 

det fungerar med galler framför intagsluckorna. Med denna metod finns också en fiskfälla som måste 

vittjas och därefter fysiskt förflytta fisken nedanför kraftverket. Det är främst ålen som gynnas av 

galler, men också andra vattenlevande arter. Åtgärden gör att mindre vatten rinner genom turbinen 

samt att kostnaderna för åtgärden sannolikt är dyrare och kräver mer underhåll än föregående 

åtgärder.  

Installation av ett fingaller förutsätter att kraftverket är i fortsatt drift. Detta innebär att miljöerna 

kring kraftstationen troligen kommer bevaras eftersom underhållningen är nödvändig varpå mål 11 

kan tänkas påverkas positivt eller åtminstone inte negativt av detta. Installation av ett fingaller skulle 

även innebära att vandrande fisk får en säkrare passage nedströms till Kalvfjärden eftersom de 

undviker att simma genom turbinen. Med anledning av detta går det att argumentera för att 

åtgärden är positiv med hänsyn till mål 15.5, men det förutsätter att vandrande fiskarter kan ta sig 

upp i vattensystemet och etablera sig samt att hotade arter som ål finns. I dagsläget finns det 

sannolikt varken ål eller öring i sjösystemet och att installera ett galler behöver därför inte påverka 

den biologiska mångfalden och mål 15.5. Med hänsyn till mål 8.9 är det givetvis positivt att fler fiskar 
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överlever eftersom fler fiskar bör leda till att resursen fisk blir bättre vilket innebär bättre möjligheter 

för fisketurism i Stockholms skärgård.  

Eftersom vatten behöver släppas till avledaren kommer mindre vatten ledas genom turbinen och 

mindre el kunna produceras vilket gör att mål 7.2 påverkas negativt. Därmed har bortfallet av 

elproduktion en direkt koppling till mål 13 eftersom den förlorade elen har låg klimatpåverkan. 

Uppsamling av ålyngel  

Uppsamling av ålyngel är en åtgärd som innebär att det finns en ramp för ålyngel att simma uppför i 

anslutning till kraftverkets utlopp. Lockvatten används för att ålen ska vilja simma i rampen och 

flödet bör vara omkring fem liter/s för tillfredsställande förhållanden, vilket resulterar i 

produktionsbortfall för kraftverket. Ålproduktionen bedöms bli högre i området, men detta kräver 

också en fysisk transport av ålen till sjöarna uppströms. 

Anordningen för att samla in ål som vill vandra upp till Tyresån kommer innebära ett litet 

elproduktionsbortfall vilket gör att mål 7 och 13 påverkas negativt. Av samma anledningar som för 

åtgärden fingaller och avledare går det att argumentera för att det rör sig om små volymer vatten 

varpå produktionsbortfallet och de potentiella utsläppen också är små. Även när det gäller mål 11 

påverkar åtgärden målet på samma sätt som i fallet för installationen av galler och avledare. Mål 15 

påverkas dock klart positivt eftersom möjligheten för uppvandring av ål till systemet berikar 

mångfalden i vattensystemet. Om nedpassage saknas så kommer dock åtgärden i det större 

perspektivet inte ha någon effekt eftersom uppsamlingen av ålen för uppströms vandring inte hjälper 

ålen att sedan ta sig tillbaka ut i havet. 

Återställning av Nyfors  

Återställning i Nyfors är en åtgärd som innebär att alla vandringshinder tas bort för att återställa 

forsen till den naturliga vandringsväg som en gång har varit där. För att införa denna åtgärd krävs det 

biotopvård samt uppbyggnad av bottenfaunan i området, genom att stenblock och mindre sten 

arrangeras i forsen för att bryta strömmen och därefter få en naturligare bottenuppbyggnad. 

Resultatet avses bli ett mer naturligt utlopp utan vandringshinder som gör att vattenlevande arter 

kan vandra mellan de olika sjöarna utan att vattenvägar torrläggs. För friluftslivet kring forsmiljön 

bedöms åtgärderna medföra en förbättring. Åtgärdern antas också ge minskade underhållskostnader 

jämfört med idag (Norconsult, 2017). 

En återställning av Nyfors skulle innebära att en skulle påverka mål 6 positivt eftersom det skulle 

innebära en återställning till ett mer naturligt tillstånd i området. Det leder potentiellt sett också till 

förbättrat sportfiske och utökade möjligheter till annan typ av friluftsliv, som till exempel 

forspaddling eller fågelskådning. Det finns dock många kulturhistoriskt viktiga efterlämningar i 

området som måste bevaras om en återställning genomförs. Om dessa värden inte skyddas eller 

uppmärksammas finns en risk att mål 11 påverkas negativt. Sannolikheten för att detta inträffar kan 

dock förväntas vara ganska liten eftersom det tas upp i åtgärdsförslaget att hänsyn för kulturvärden 

ska lämnas (Norconsult, 2017). 

Åtgärden skulle dock innebära en naturligare vattenflöde vilket gynnar den biologiska mångfalden i 

området och därmed mål 15. Det jämnare flödet antas också förbättra förutsättningarna för 

kraftproduktion varpå mål 7 och 13 också antas påverkas positivt. Eftersom skicket på dammarna i 

Nyfors är i dagsläget är dåligt skulle en återställning skulle också kunna innebära en förbättrad 

dammsäkerhet. Den nya vattenverksamheten kan även klimatanpassas för att minska risken för 

översvämningar vilket gör att mål 11 då påverkas positivt.  
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Biotopvård i Follbrinksströmmen 

Follbrinksströmmen är påverkad av tidigare rensning och för att återställa vattendraget behövs 

biotopvård (Informant 1, 2019; Norconsult, 2017).  Åtgärden innebär att återinföra stenar samt 

grusbotten i vattendraget för att återställa lekbottnarna. Effekterna av detta kan bli att vattendraget 

inte torrläggs under året och att en naturlig rening uppstår (Norconsult, 2017).  

Biotopvård i Follbrinkströmmen innebär direkt att området blir mer naturligt varpå mål 6 blir direkt 

positivt påverkat. Eftersom naturvärdena i området sannolikt kommer bli högre kommer troligen mer 

öring produceras, vilket kommer vara positivt ur fiskesynpunkt också bidra till förbättrade 

möjligheter till en fungerande fisketurism varpå mål 8.9 påverkas positivt. De förväntade effekterna 

är dock beroende av en anpassad reglering till en mer naturlig hydrologisk regim. Att öka flödet i 

Follbrinksströmmen får som direkt konsekvens att vattnet inte kan rinna genom kraftverkets 

turbiner. Mål 7 påverkas därför negativt om regleringen träder i kraft. Av samma anledning kan mål 

13 också påverkas negativt.  

5.5 Kopplingar, konflikter och synergier 
Det går att identifiera kopplingar mellan de olika åtgärderna. Till exempel är åtgärden anpassad 
reglering en grundförutsättning för att flera andra. Utan anpassad reglering kommer de positiva 
konsekvenserna av åtgärderna inlöp, biotopvård i Follbrinksströmmen och fingaller och avledare helt, 
eller till viss del, att utebli på grund av otillräckliga vattenflöden. Detta påverkar i sin tur åtgärden 
uppsamling av ål vid vattenkraftsstation vars effekt uteblir om konnektivitetsproblemen inte 
åtgärdas med till exempel galler och finavledare eller ett inlöp. 

Ett inlöp kommer troligen få ökad effekt, om det dessutom sker en återställning av Nyfors, eftersom 
detta möjliggör ett större område för fisk (öring, ål och flodnejonöga) att vandra till. En återställning 
av Nyfors har på samma sätt positiv påverkan på effekten för åtgärden uppsamling av ål (dock endast 
om konnektivitetsproblemen för nedströms vandring åtgärdas). Återställningen av Nyfors har även 
positiva effekter på åtgärden anpassad reglering då ett naturligare flöde från sjön Tyresö-Flaten 
underlättar regleringen av Albysjön. Avslutningsvis kommer biotopvård i Follbrinkströmmen troligen 
innebära mer öring i Östersjön och därmed ett behov av ökat lekområde varpå en återställning av 
Nyfors kan tänkas vara nödvändig. 

Bland de globala hållbarhetsmålen som berörts finns ett antal konflikter och synergier. Nedan följer 
en beskrivning av hur en uppfyllelse av varje mål påverkar de övriga. Samtliga målkonflikter och 
synergier är sammanställda i figur 12.  

Uppfyllelse av mål 6 påverkar ett flertal av de andra målen. Till att börja med finns en stark koppling 
med mål 15 där en restaurering av ett vattendrag leder till en naturligare miljö med rum för en mer 
diversifierad artsammansättning. En naturligare miljö, i fallet Tyresån, innebär troligen en förbättrad 
fiskproduktion. Eftersom det i många fall kan vara ekonomiskt viktiga fiskarter som öring som ökar i 
antal kan det på sikt innebära en ökad sportfisketurism och möjlighet förbättrad möjlighet för 
Stockholms skärgård att förlänga sin turistsäsong (Informant 2, 2019). Det går även att argumentera 
att annan typ av naturturism som paddling och fågelskådning gynnas av ett mindre påverkat 
vattendrag. Det är finns därför en synergieffekt vidare från målen 6 och 15 till mål 8. 
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Figur 12. Sammanställning av konflikter och synergier mellan de globala hållbarhetsmål i vattenkaftssammanhang. Röda 
pilar indikerar konflikter. Gröna pilar indikerar synergier. Enkelsidiga pilar indikerar att ett mål påverkar ett annat. En 
dubbelsidig pil indikerar att båda målen påverkar varandra. 

Det finns även en stark koppling mellan mål 7 och mål 13 där en ökad produktion av förnybar el är 

viktigt i syfte att begränsa klimatförändringarna. Vattenkraften har som tidigare nämnts låga utsläpp 

av växthusgaser per producerad kWh jämfört med fossila bränslen (Akella et al., 2009). Det finns 

dock en konflikt mellan mål 6 och mål 7 där restaurering av vattendrag som är påverkat av reglering i 

vissa fall innebär en minskad möjlighet att utvinna el ur vattendraget. Av samma anledning står även 

mål 15 i konflikt med mål 7. Dessa konflikter kan även kopplas vidare till mål 13 då det har en stark 

koppling till mål 7. Det är dock inte självklart att den förlorade elen från minskad produktion skulle 

ersättas av mer klimatskadlig el då den till exempel skulle kunna ersättas genom minskad 

elanvändning på grund av effektivisering. Faktum kvarstår dock att när det handlar om att bekämpa 

klimatförändringarna så är elproduktionen positiv från kraftverk som det i Uddby kvarn. 

De små kraftverken, som det i Uddby kvarn, har ofta låg lönsamhet och en minskad elproduktion som 

konsekvens av restaurering av vattendraget kan därför göra att kraftverket tvingas avsluta sin 

verksamhet på grund av att ekonomin inte går ihop (Informant 2, 2019). Detta kan leda till ännu 

större förlust av förnybar elproduktion. Om kraftverket tvingas lägga ner kan detta i sin tur leda till 

att ingen underhållning sker. Eftersom kraftverket Uddby kvarn, tillsammans med många andra små 

kraftverk, är äldre bär de på ett industriarv och om ingen underhåller dem riskerar de att förfalla. Det 

går därför att identifiera en synergi mellan mål 7 och mål 11 (delmål 11.4). Det går på samma sätt att 

argumentera för att det finns en potentiell konflikt mellan mål 6 och mål 11. Vidare finns det en risk 

att arbetet med restaurering kan förstöra gamla kulturlämning. Runtomkring Tyresåns vattensystem 

finns det exempelvis kulturarv både från industrialiseringstiden och i form av fornlämningar från 

järnåldern, där en restaurering som är ekologiskt optimal inte är möjlig utan att förstöra några av 

dessa värden (Tyresö kommun, 2019e). Samtidigt går det att hävda att det även finns en positiv 
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koppling mellan mål 6 och mål 11 då en restaurering av ett vattendrag eller del av ett vattensystem 

skulle kunna mitigera framtida översvämningsproblematik till följd av klimatförändringar.  

Sammanfattningsvis är den främsta målkonflikten är alltså mellan naturen (ekologin) och 

elproduktionen. Denna målkonflikt står i centrum för i princip alla energikällor och det behöver alltid 

ske en avvägning av huruvida det är värt att utvinna elektricitet mot att det sker en negativ effekt på 

miljön runtomkring. Det måste därför, utvärderas vilket eller vilka av intressen som bedöms vara 

viktigast i varje enskilt fall och område. I fallet Tyresån, som ingår avrinningsområdet i vad som i 

strategin för vattenkraft kallas för grupp 6 där ekologisk status ska prioriteras innebär att globala 

hållbarhetsmålen 6 och 15 premieras (Havs- och vattenmyndigheten, 2014). Detta gör även att mål 8 

påverkas positivt, men samtidigt att målen 7 och 13 indirekt påverkas negativt. Hur mål 11 påverkas 

av detta är svårt är dock svåranalyserat. 
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6. Diskussion 
Den åtgärd som inte tas upp i resultatet är att avveckla Uddby kraftverk. Enligt Nordconsults (2017) 

hypotetiska åtgärd medför detta att intagsluckorna skulle fyllas igen och därefter skulle en 

naturliknande tröskel byggas uppströms för att efterlikna omgivande natur samt för att behålla den 

normala vattennivån i sjön. För att undvika påverkan på omliggande höga kulturvärden, som 

exempelvis stenlämningar, skulle åtgärden behöva anpassas och därför behöver vattennivån vara 

ungefär densamma som under driften.  

Enligt Informant 1 är Tyresö kommun intresserade att köpa Uddby kraftverk som i nuläget är 

privatägd. Om scenariot är att kraftverket avvecklas är den första frågan hur den förlorade 

elektriciteten ersätts. Produktionsbortfallet är en självklart en nackdel med denna åtgärd och de 

ekologiska effekterna bör undersökas mer grundligt enligt Nordconsult (2017). Det finns en 

begränsad mängd elektricitet som kan produceras i elsystemet idag och enligt Liljeblad (2016) 

kommer elektricitetskonsumtionen öka i framtiden och detta ökar också trycket på ett välfungerande 

elsystem. Att ersätta den elektricitet som skulle gå förlorad med fossila bränslen är inget som går i 

linje med Sveriges mål med 100 % förnybar energi. 

Det är som nämnts 500 hushåll som är beroende av elproduktionen från Uddby kraftverk enligt 

Tyresö kommun (2019) men det är osäkert hur mycket Uddby kraftverk producerar i kilowattimmar. 

Det finns en osäkerhet var den producerade elen ska komma ifrån, så i nuläget skulle det möjligtvis 

kunna vara sol- eller vindkraft. Belastningen på elsystemet kommer öka om inte den förlorade 

energin ersätts med nya energikällor, även om det är en liten del.  

De ekologiska effekterna är svåra att förutsäga om vandringshindren avlägsnas. I projektet ”Rädda 

Himleån” ökade fiskebeståndet för lax markant enligt Lindhagen (2010) och detta skulle potentiellt 

sett även kunna ske i Tyresån, fast med öringen. Om alla vandringshinder skulle avlägsnas i nedre 

Tyresån skulle konnektiviteten självklart bli bättre än den ursprungliga statusen och utloppet för 

vattendraget skulle vara i Follbrinksströmmen. Informant 1 påtalade att det skulle vara ”häftigt” om 

vandringshindren skulle avlägsnas och att det skulle ske en återställning. En omfattande plan skulle 

behöva införas för att undersöka vilka andra åtgärder som måste göras i samband en total 

återställning. Morfologin skulle förmodligen ändras samtidigt som sedimenttransporten skulle öka, 

och kantzonerna kan också tänkas avsänkas i samband med ett högre vattenflöde.  

Enligt Informant 2 finns många miljöer för öring och flodnejonöga att leka i nedre Tyresån. Även den 

hotade ålen har goda möjligheter att breda ut sig i Tyresån. Om vandringsvägar försvinner kan det 

finnas goda möjligheter för olika fiskarter att uppehålla sig i Tyresån och det kan innebära att också 

sociala värden ökar i området med fler sportfiskare som söker sig dit. Många forsmiljöer har 

försvunnit, enligt Informant 2, och möjligtvis hade fler människor sökt sig till de ”unika” områdena av 

andra skäl förutom fiske till exempel rekreationsområden samt forsaktiviteter såsom kajakpaddling. 

Eftersom vattensystemet har varit reglerat i hundratals år, är det svårt att veta hur området såg ut 

innan dess och hur effekten på bebyggelsen runtomkring skulle bli. Tyresån ligger som nämnt några 

kilometer utanför Stockholm Stad med tät bebyggelse runtom de flesta sjöarna. Det var endast en 

liten bebyggelse under 1400-talet som idag har vuxit till en stor europeisk stad med flertal 

byggnader, hårdgjorda ytor och människor intill vattensystemet. Vattenavsänkning kan bli en het 

debatt men påverkan på bebyggelsen är också oklar. Samtidigt är det unikt att ha höga naturvärden 

så nära en storstad, om även det kringliggande skogslandskapet tas i beaktande.  

De åtgärder som togs upp under 5.4 Åtgärder i Tyresån och kopplingen till de globala 

hållbarhetsmålen är åtgärder som behåller elproduktionen och fokuserar på att förbättra den 

ekologiska aspekten. Det finns en del positiva åtgärder som gynnar både elproduktionen samtidigt 
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som konnektiviteten förbättras. Omlöp/Inlöp är en kompromiss för bägge målen eftersom 

elproduktionen försämras i viss mån samtidigt som en naturligare vandringsväg för fiskar blir en 

positiv effekt. En åtgärd som inte har diskuterats så mycket är fisktrappa i anslutning till kraftverket, 

likaså miljövänliga turbiner. Det kan också finnas ekonomiska aspekter när det gäller dessa typer av 

åtgärder som inte rapporten behandlar, eftersom det finns en svårighet att uppskatta precisa 

kostnader för alla åtgärder samtidigt som det då behövs en värdeing av sociala, kulturella och 

ekologiska värden. Studien skulle med fördel kunna kompletteras med en cost-benefit analasis (CBA). 

Det finns som väntat ett flertal målkonflikter inom fallstudien och för småskalig vattenkraft, främst 

ekologi kontra elproduktion. De åtgärder som också tas upp gör en skillnad för 

konnektivitetsproblemet i Tyresån, vilket har beskrivits under rubriken 5.4 Åtgärder i Tyresån och 

koppling till globala hållbarhetsmålen. I dagsläget finns det alltså ett flertal åtgärder som skulle 

förbättra situationen, men som inte har påbörjats ännu. Varför vissa av åtgärderna inte har påbörjats 

kan bero på att det kan finnas skilda åsikter hos kommuner, förbund och kraftverksägare. Hur dessa 

problem ska tacklas bör utgå från diskussioner och möjligtvis kompromisser från alla parterna för att 

bästa möjliga resultat ska uppnås – utifrån alla aspekter. Det är viktigt att ha förståelse för den andra 

partens synsätt för att på så vis kunna ta ett genomtänkt beslut med tanke på vilken omfattning 

Tyresån har. Därför behöver en stor vikt läggas på relationerna mellan dessa parter eftersom de 

också grundar sig i målkonflikten mellan energi och ekologi. Det bör också tilläggas att det säkerligen 

finns ekonomiska aspekter och inte bara själva målkonflikten som ligger i grund till att inga större 

åtgärder genomförts ännu. 

Tyresåns vattensystem har ett flertal vattenförekomster med måttliga/dåliga klassificeringar enligt 
Länsstyrelsen (2019c) och ett flertal åtgärder behövs för att uppnå god status i Tyresåns 
vattensystem. Det innebär inte bara åtgärder för att öka eller återställa konnektiviteten utan också 
för att motverka övergödning, näringsämnen i sjöarna och miljögifter. Den ständiga konflikten mellan 
god ekologi och elproduktion kommer att fortgå, men det finns åtgärder som kan vara positiva i båda 
bemärkelser. Samtidigt måste frågan ställas hur viktig elproduktionen från Uddby kraftverk är och 
hur viktigt det ekologiska värdet runt Tyresån är. 

 
Den småskaliga vattenkraftens plats i framtidens energisystem kan ifrågasättas. Den storskaliga 

vattenkraften kommer att utgöra den största elproduktionen i ett scenario där kärnkraften avvecklas. 

Småskalig vattenkraft har inte samma självklara syfte och det råder en debatt om det. I 66 

avrinningsområden, där också Stockholms län är inräknat, är prioriteten att uppnå god ekologisk 

status för småskaliga vattenkraftverk istället för elproduktion enligt Havs- och vattenmyndigheten 

(2014). Främst för konnektiviteten. De flesta av alla småskaliga vattenkraftverk är utfärdade enligt 

1918-års vattenlag eller äldre. Dessa vattenkraftverk har säkerligen tvivelaktiga miljökrav. Nu har 

kunskapen om ekologi och klimatet blivit större vilket också ställer högre krav på att vattenkraftverk 

ska vara miljöanpassade. I dessa avrinningsområden finns också största andelen vattendrag och sjöar 

som är riksintresse för naturvården. Förlusten av biologisk mångfald i planetära gränser uppges 

redan har överskridits enligt Rockström et al. (2009) och det ställer höga krav på att försöka behålla 

den biologiska mångfalden som finns kvar idag. Den nationella planen för omprövning av vattenmiljö 

för vattenverksamheter som trädde i kraft 1 januari 2019 kommer lägligt utifrån ekologiska aspekter. 

Prövningen kommer göra att fler vattenkraftverk förbättras ur en miljösynvinkel och möjligtvis också 

effektivisera vissa av dem.  

Informant 2 nämner även att det är en ojämn fördelningen av myndighetskraven för att uppnå en 

god vattenmiljö. Till exempel ställs höga krav på att enskilda avloppslösningar längs ett vattendrag 

måste uppnå en hög standard. Detta måste den enskilda fastighetsägaren betala. Detsamma gäller 

för annan typ av industri som använder vattnet i sin verksamhet. De har också höga krav på sig hur 
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de ska rena vattnet det vattnet de använt och måste bekosta detta själva. Samma typ av krav finns 

inte på vattenkraftverk eller dammar som legat i vattendragen av gammal hävd. Dessa har dessutom 

mest troligt den största påverkan på vattendragen. Det blir därför en viktig rättvisefråga att alla 

vattenverksamheter prövas och blir utvärderade beroende på vattenmiljön och ekologin. 

Metoden som används i rapporten är kvalitativ och utgörs av litteraturstudie, fallstudie och 

intervjuer. Fördelen med intervjuer är att rapporten får in personliga aspekter och mer underlag till 

resultatet. Det optimala skulle vara att ha ett flertal intervjuer för att kunna ringa in de vanligaste 

åsikterna inom studieområdet. En möjlig metod hade kunnat vara enkäter till svarspersoner som är 

påverkade av studieområdet. Nackdelen med en kvalitativ studie är att det blir svårt att rangordna de 

åtgärder som tas upp och vilken som möjligtvis är ”bättre” utifrån olika aspekter. Där tillkommer 

även ekonomiska aspekter och vilka åtgärder som är ekonomisk försvarbart utifrån hur ekologiska 

effekter värderas. 

De källor som har använts under rapportens gång utgörs främst av myndighetsrapporter och ett 

antal forskningsrapporter. Dessa källor anses ha en hög tillförlitlighet, men har också behandlats 

källkritiskt. Eftersom fallstudieområdet har det varit naturligt att utgå från svenska källor och 

myndigheter med insyn på vattendrag och avrinningsområden. Rapporten av Lindblom och Holmgren 

(2016) är en omfattande rapport på småskalig vattenkraft i Sverige och har använts i stor del av 

litteraturstudien. En stor del av fallstudien utgår från rapporten Fritt fram i Tyresån (2017) eftersom 

de har gjort en utförlig åtgärdsplan på nedre Tyresåns vattensystem.  

Det är viktigt att påpeka att intervjuerna som har gjorts är med en vattensamordnare med god 

kunskap inom ekologiska frågor samt en person med insikt inom vattenvård. Under rapportens gång 

var det inte möjligt att genomföra någon intervju med personer inom exempelvis vattenkraft eller 

småskalig vattenkraft. Därför blir intervjuresultaten mer utförliga angående ekologiska aspekter i 

Tyresåns vattensystem och för reglerade vattendrag i stort. Hade intervjuer med kunniga inom 

småskalig vattenkraft hållits hade resultatet kunnat ge en lite mer balanserad bild för att kunna 

diskutera ekologiska effekter på vattendraget och den elprodukt eller regleringen som Uddby 

kraftverk har i elsystemet. I båda fallen av intervjuerna har informanterna haft begränsad kunskap 

inom energifrågorna som tillkommer med småskalig vattenkraft, till exempel vilken betydelse Uddby 

kraftverk har för elsystemet när det är effekttoppar. Dessa typer av frågor är relevanta för att kunna 

ge ett underlag för att diskutera över ekologiska effekter på Tyresån vattensystem och den nyttan 

som Uddby kraftverk har. Främst hade det gett en djupare förståelse vilken betydelse småskalig 

vattenkraft i stort har i elsystemet. Det optimala är att få så många informanter som möjligt med 

olika typer av bakgrunder och tjänster för att sedan kunna analysera svar och undersöka vilka 

problemområden som finns i det enskilda fallet. 

De avgränsningar som har gjorts i rapporten är att varken övergödning eller miljögifter 

uppmärksammas i någon större utsträckning utan enbart konnektivitetproblematiken. 

Övergödningen är ett problem i Tyresån som även Informant 1 och Informant 2 (2019) 

uppmärksammar i intervjuerna. Båda påtalar att det är gamla synder som ligger till grund för mycket 

av övergödningsproblemen. Orsaken till att detta inte tas med är att övergödning och näringsämnen i 

sjöarna inte har någon påverkan på konnektiviteten utan är ett annat problemområde. I vissa fall 

måste också övergödningsproblemen åtgärdas för att uppnå de önskade ekologiska effekterna som 

de föreslagna åtgärderna i 5.4 Åtgärder i Tyresån och koppling till de globala hållbarhetsmålen. Det 

behöver inte enbart grunda sig i övergödning eller konnektiviteten. 

Det har varit svårt att jämföra de globala hållbarhetsmålen med varandra utifrån studieområdet. Det 

blir väldigt komplext eftersom det finns många aspekter att ta hänsyn till och därför en svårighet att 
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presentera detta på ett tydligt sätt. Det finns kopplingar till alla hållbarhetsmålen, både synergier och 

målkonflikter. Det blir också subjektivt eftersom vissa kopplingar som vi anser är relevanta inte 

nödvändigtvis behöver vara det för någon annan. Detta visar också på hur komplext hållbar 

utveckling är och hur svårt det är att uppnå hållbarhetsmål utan att komplicera för att uppnå ett 

annat hållbarhetsmål.  
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7. Slutsatser 
Den svenska vattenkraften är viktigt för dagens och framtidens energisystem tack vare sitt bidrag 

med förnybar, fossilfri elproduktion samt regleringen på kort och långsikt. Många av de småskaliga 

kraftverken är gamla och kan därför ha höga kulturhistoriska värden, men det faktum att de är gamla 

gör att de inte omfattas av modern miljölagstiftning. De orsakar därför en del negativa konsekvenser 

för den ekologiska statusen i det lokala vattensystemet. Den främsta konsekvensen är den 

barriäreffekt, därtill bristande konnektiviteten, som skapar en fysisk förändring i vattendraget i form 

av förändrad hydrologisk regim, morfologi och sedimentransport. Detta har i sin tur negativa effekter 

på det biologiska mångfalden i vattendraget. Sammantaget innebär detta att sex av de globala 

hållbarhetsmålen har direkt koppling till vattenkraften och dess problem och nyttor. Dessa är mål 6 

rent vatten och sanitet, mål 7 hållbar energi för alla, mål 8 anständiga arbetsvillkor och tillväxt, mål 

11 hållbara städer och samhällen, mål 13 begränsa klimatförändringarna och mål 15 ekosystem och 

biologisk mångfald. 

I fallet Tyresån finns tre huvudsakliga vandringshinder och ett vattenkraftverk med en, för ekologin, 
onaturlig reglering. Detta har negativa konsekvenser på bottenfaunan och fisken vilket tillsammans 
med områdets övergödningsproblematik gör att vattendragets ekologiska status klassas som dålig. 
Enligt den strategi för svensk vattenkraft som lagts fram av Havs- och vattenmydigheten och 
Energimyndigheten ingår avrinningsområdet i den grupp där miljökvalitetsnormen ska prioriteras 
över energiproduktion. Ett antal åtgärder har därför tagits fram. Rapporten har undersökt ett urval 
av dessa där alla utom en återställning av Nyfors potentiellt sett har negativ påverkan på de globala 
hållbarhetsmålen 7 och 13 medan de flesta av åtgärderna är positiva för målen 6 och 15. De åtgärder 
som gynnar målen 6 och 15 gynnar i många fall även reproduktionen av fisk vilket är positivt för mål 
8 då detta bidrar till en förlängning av turistsäsongen i Stockholms skärgård. Hur mål 11 påverkas är 
dock inte helt säkert då det kan påverkas både positivt och negativt av åtgärderna. Utöver den 
övergripande konflikten mellan god ekologisk status och elproduktion som går att observera finns ett 
missnöje för hur fördelningen av miljöåtgärder i vattenfrågor ser ut där dammar och vattenkraft 
länge inte behövt genomföra några åtgärder vilket upplevts orättvist.  

Sammanfattningsvis upplevs området kring nedre Tyresån inneha höga natur- och kulturvärden som 

skulle kunna vara ännu högre om åtgärder genomförs. Situationen är dock komplex och 

kraftverksägare och Tyresö kommun måste komma överens för att åtgärderna ska kunna genomföras 

rättvist. I dagsläget finns därför ingen uppenbar smidig lösning även om flertalet av åtgärderna 

effektivt skulle förbättra den ekologiska statusen. 
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Bilaga 1 – Checklista vid intervjuer 
Intervjufrågor: 

Berätta om dig själv, vem är du, vad jobbar du med? 

- Hur är din relation till Tyresåns vattensystem?  

- Vad är det bästa med Tyresån enligt dig? Varför då?  

- Hur ser den ideala Tyresån ut för dig? 

Vad tror du människor gillar med Tyresån? 

Vilka ekologiska värden finns i Tyresån? 

Hur är ekologiska statusen i Tyresåns vattensystem och kalvfjärden? 

- Vad finns det för problemområden i Tyresån? 

- Hur har problemet uppkommit? 

- Varför är det ett problem? 

- På vilket sätt tror du ett sådant problem kan lösas/minska? 

- Vilka blir konsekvenserna av åtgärderna? 

Om du fick ändra på något i vattensystemet, vad skulle det vara?  Vad finns det för åtgärder man kan 

göra? 

- Vet du vilka åtgärder som har gjorts? 

- Hur har dom påverkat/förbättrat/försämrat vattensystemet? 

- Uppföljning? Har det utvärderats? 

- Finns det fler åtgärder som kan göras? 

- Jobbar ni med några åtgärder specifikt? 

- Vad finns för framtidsplaner? 

- Hur tror du antalet besökare hade påverkats av de eventuella åtgärderna? 

Finns det några invasiva arter? 

Hur har vattensystemet är påverkat av mänsklig aktivitet historiskt? 

- Vilka konsekvenser har detta fått? 

Hur värdesätter du kulturen runt Tyresån? 

- Det finns en hel del kulturhistoriska lämningar i området. 

- Vilken betydelse har dessa för er? 

- Hur värdesätter ni dessa? 

Vad innebär restaurering? 

- Vilka värden tittar man främst på? 

Det finns ett antal vandringshinder längs ån, hur påverkar det ekologin kring ån/sjöarna? 

Gynnas vissa arter, försämrar det andra arter?  

- På vilket sätt kan fria vandringsvägar för fisk nå god vattenstatus? 
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Bilaga 2 – Foton från platsinventeringarna 
I bilaga 2 finns ett antal bilder från platsinventeringarna som inte fått plats i rapporten, men som kan 

vara av intresse för läsaren. Genom bilderna hoppas författarna kunna förmedla de känslor och den 

uppfattning av området som beskrivits i rapportens del 5.2.3 platsinventering. 

Bilder från Nyfors:  

 

Figur A1. Strömmen i Nyfors vid besök 1. Vattnet forsar kraftigt. Till vänster i bild är gångbron över forsen (Pirak Kuoljok och 
Wallin, 2019). 
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Figur A2. Den forsande sträckan av strömmen i Nyfors. I strömmen finns död ved och tydliga spår av fornlämningar (Pirak 
Kuoljok och Wallin, 2019). 
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Figur A3. Krondammen vid Nyfors vid besök 1. Vattnet flödar fritt förbi dammen trots att den är stängd (Pirak Kuoljok och 
Wallin, 2019).

 

Figur A4. Krondammen i Nyfors vid besök 2. Den vid besök 1 forsande sträckan är vid besök två torrlagd (Pirak Kuoljok och 
Wallin, 2019). 
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Figur A5. Nedre delen av Nyfors. Längst bort i bild syns bron över forsen. De mossbeklädda stenarna är rester från tidigare 
verksamhet (Pirak Kuoljok och Wallin, 2019). 
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Bilder från Uddby kvarn:  

 

Figur A6. Tuben från som leder Albysjöns vatten ner till kraftverken i Uddby kvarn. I träddungen  bakom tuben finns 
kvarlevor från den tidigare industriella verksamheten (Pirak Kuoljok och Wallin, 2019). 

 

Figur A7. Utloppet från kraftverket i Uddby kvarn, byggt 1897 (Pirak Kuoljok och Wallin, 2019). 
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Figur A8. En oanvänd vattenfåra i Uddby kvarn. I utkanten av bilden skymtas kraftstationen med taggtrådsstängsel och en 
skylt med förbjudet tillträde (Pirak Kuoljok och Wallin, 2019). 
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Bilder från Follbrinksströmmen: 

 

Figur A9.Kraftigt strömmande vatten i övre Follbrinkströmmen vid besök ett. Den mänskligt byggda muren visar att forsen 
är kraftigt antropogent påverkad (Pirak Kuoljok och Wallin, 2019). 

 

Figur A10. Övre Follbrinksströmmen vid besök två. Vattenflödet har minskat i jämförelse med vid besök ett, en månad innan 
(Pirak Kuoljok och Wallin, 2019). 
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Figur A11. Follbrinksströmmen lätt strömmande del (Pirak Kuoljok och Wallin, 2019). 

 

Figur A12. Nedre delen av Follbrinksströmmen bredvid Tyresöslotts trädgård (Pirak Kuoljok och Wallin, 2019). 
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Figurförteckning:  

Figur A1. Pirak Kuoljok, S. och Wallin, T. 2019. [Fotografi] 

Figur A2. Pirak Kuoljok, S. och Wallin, T. 2019. [Fotografi] 

Figur A3. Pirak Kuoljok, S. och Wallin, T. 2019. [Fotografi] 

Figur A4. Pirak Kuoljok, S. och Wallin, T. 2019. [Fotografi] 
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Figur A6. Pirak Kuoljok, S. och Wallin, T. 2019. [Fotografi] 

Figur A7. Pirak Kuoljok, S. och Wallin, T. 2019. [Fotografi] 

Figur A8. Pirak Kuoljok, S. och Wallin, T. 2019. [Fotografi] 

Figur A9. Pirak Kuoljok, S. och Wallin, T. 2019. [Fotografi] 

Figur A10. Pirak Kuoljok, S. och Wallin, T. 2019. [Fotografi] 
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Figur A12. Pirak Kuoljok, S. och Wallin, T. 2019. [Fotografi] 
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