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Summary 

It is illegal to in any way harm wild life according to Swedish law, The Environmental 

Code. Nevertheless, human activities do in many cases interfere with nature and in those 

circumstances you are obliged to do what is possible to minimize the negative 

environmental effects. Water activities may for example create an obstacle for the fishes’ 

migration up or downstream, which could be prohibited by building a fishway. 

    In this report measurements of the water flow velocity with the help of hydrometrical 

wing and heights with the help of a GPS-gauges have been done in areas selected by the 

company Norconsult. The results were then compared with already established values in 

the pilot study. This will hopefully contribute to improvements in coming constructions 

of similar kind. 

     To be able to interpret the results studies were read about different fish species and 

their way up or downstream along with their swimming ability. The species’ ability to 

swim is also essential for the construction of a fish way. 

   There are many different types of fish ways. This study deals with three kinds of vertical 

slots, in Arboga, Kallstena and Örebro, and one bypass channel in Örebro. 

    Results of the measurements taken in the field on water depths was shown to 

correspond with the values in the pilot study in both the vertical slots and the bypass 

channel. When it came to water flow, the velocities in vertical slots were considerably 

lower in Arboga and by Örebo castle but no difference was detected in Kallstena and the 

bypass channel in Örebro. 

    The water flow in Arboga was measured to 0,55 m3/s in comparison  to the pilot study 

where the same water depths upstream created a flow of 0,8 m3/s. In Kallstena the 

measured flow was 0,49 m3/s and the pilot study says that winter settings for the dam 

should generate a flow through the fishway at 0,50 m3/s. The vertical slot close to the 

castle in Örebro had flow at 0,20 m3/s, but should according to the pilot study and the 

water depth upstream be 0,40 m3/s. The bypass channel in Örebro had a flow with a 

higher velocity than the pilot study, at 0,25 m3/s compared to 0,20 m3/s. 

    Water flow velocities measured in Arbogaån would only allow mid sized fishs or larger 

to pass. The flow in the vertical slot in Örebro, which was a bit lower, would also make 

it possible for smaller fishes to pass. In the bypass channel, where the depth is critical, 

you will have to increase the flow to allow bigger fishes to pass. Nonetheless there is a 

good diversity of small species in the bypass channel. 
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    Errors could occur in the hydrometrical wing measurements if for example the 

propeller was not held completely linear with the current. The current will then hit the 

propeller in an angle causing it to complete fewer rotations and therefor cause the velocity 

reading to be incorrectly lower. 

   More detailed measurements could be desirable in the vertical slots, preferably done 

with another method than with a hydrometrical wing for example tracer tests. An 

increased water flow in the bypass channel would also be favourable, allowing larger 

fishes to pass, which raising the height of the erosion protection further above water level 

could do. 
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Sammanfattning 

Enligt miljöbalken är det förbjudet att skada vilt levande djur. Ska man bedriva 

vattenverksamhet där djurlivet påverkas måste åtgärder för att minimera den negativa 

påverkan vidtas. Hindras exempelvis fiskens vandring av verksamheten ska vandringen 

återskapas med hjälp av en fiskväg. 

     Mätningar av vattenhastigheter i fiskvägar med flygelmätning och höjder med GPS-

mätare har utförts i studieområden utvalda av företaget Norconsult. Flöden har beräknats 

med hjälp av resultatet från mätningarna och sedan jämförts med de framtagna värdena 

på flödena i förstudierna. Jämförelsen ska bidra till förbättring vid kommande 

konstruktioner.  

    Olika fiskarters vandring och simförmåga har studerats för att kunna tolka resultatet 

av mätningarna. Arternas simförmåga är också grundläggande för utformningen av en 

fiskväg. 

    Det finns många olika sorters fiskvägar, den här rapporten behandlar tre slitsrännor, i 

Arboga, Kallstena och Örebro, och ett omlöp i Örebro. 

    Resultatet av mätningarna i fält stämde överens med förstudien i avseende på 

vattendjupen i både omlöpet och slitsrännorna. Vad gäller flödena var de uppmätta 

hastigheterna i slitsrännorna betydligt lägre än de i förstudien i Arboga och vid Örebro 

slott. Hastigheterna i omlöpet och slitsrännan i Kallstena stämde väl överens med tidigare 

utsago. I slitsrännan i Arboga mättes flödet till 0,55 m3/s att jämföra med förstudiens 

flöde på 0,8 m3/s vid samma vattennivåer uppströms. I Kallstena mättes flödet till 0,49 

m3/s och skulle enligt förstudien vara 0,50 m3/s vid vinterläge. Slitsrännan vid slottet hade 

ett flöde på 0,20 m3/s och skulle vid samma uppströms vattennivå ha ett flöde på 0,40 

m3/s enligt föstudien. Omlöpet vid Slussen i Örebro hade ett flöde vid inloppet på 0,20 

m3/s ett något högre flöde än vad förstudien visar på med samma vattennivåer, vilket 

skulle vara 0,25 m3/s. 

    De flöden som uppmätts i Arbogaån kan endast fiskar av medelstorlek och uppåt klara 

av. Hastigheterna i slitsrännan i Örebro var något lägre och små fiskar kan ta sig upp där. 

I omlöpet var det djupet som var kritiskt där måste man öka flödet om man vill att större 

fiskar ska passera. Mångfalden av mindre arter var däremot god. 

    Fel i flygelmätningarna kan förekomma om exempelvis propellern ej varit riktad rakt 

mot strömmen. Kommer strömmen snett på flygelns vingar kommer den inte att snurra 

lika många varv som om strömmen kommit framifrån och efterföljande 

hastighetsberäkning blir missvisande. 
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     Resultatet visar på att det skulle vara önskvärt med mer utförliga mätningar, 

förslagsvis med en annan metod än flygel, exempelvis spårämnen. Ett ökat flöde i 

omlöpet skulle också vara att förespråka för större fiskar och kan genomföras med ett 

högre erosionsskydd längs med å-fåran. 

 

Nyckelord: Fiskväg, flöde, vattenhastighet, fiskars simförmåga, slitsränna och omlöp. 
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1. Inledning 

I miljöbalken 8 kap. 1 § står att det är ” förbud att inom landet eller del av landet döda, 

skada, fånga eller störa vilt levande djur eller att ta bort eller skada sådana djurs ägg, rom 

eller bon eller att skada eller förstöra sådana djurs fortplantningsområden och viloplatser” 

(Riksdagen, SFS nr: 1998:808). I 2 kap. om allmänna hänsynsregler 2§ och 3§ står även, 

att det är upp till verksamhetsutövaren att skaffa sig den kunskap som krävs för att skydda 

miljön, mot möjliga skador som hens verksamhet skulle kunna orsaka. Fiskvägar byggs 

för att leda vattnet runt tekniska eller naturliga hinder för att ge fisken en säker passage. 

En fiskväg kan utformas på olika sätt. I den här rapporten har det gjorts mätningar av 

flöden i tre olika slitsrännor samt ett omlöp. Resultatet av mätningarna jämförs med 

förstudier för att se om de antaganden som gjorts stämmer överens med rådande 

förhållanden. Att fiskvägarna fungerar som förutspått är av största vikt för ett fortsatt 

välmående fiskbestånd. 

2. Syfte 

Syftet med rapporten är att jämföra de uppmätta flödena i de anlagda fiskvägarna, med 

de som tagits fram i en förstudie för respektive anläggning. Jämförelsen är tänkt att 

utvärdera de antaganden som gjorts tidigare om vattenhastigheterna och jämföra de olika 

konstruktionerna med avseende på fiskars simförmåga i studieområdena. För att senare 

kunna bidra till förbättring av genomföring av kommande projekt. Värdena i förstudien 

har tagits fram genom mätning av rådande förhållanden i ordinarie vattendrag och 

kunskap hos utföraren från liknande projekt.  

 

Frågeställning: 

Hur ser flödet ut i slitsarna i förhållande till förstudien? 

Hur ser flödet ut i bassängerna i förhållande till uppmätta flöden i slitsarna? 

Vilken sorts fisk kan ta sig genom fiskvägarna? 

Hur fungerar de olika fiskvägarna jämfört med varandra med avseende på flöden och 

viloområden? 
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3. Bakgrund 

3.1. Fiskens vandring 

Alla fiskar vandrar för tillväxt, lek, övervintring eller som flykt från dåliga förhållanden, 

så som brist på föda eller låga vattenstånd. En fisks vandring innebär en förflyttning 

uppströms eller nedströms. Generellt vandrar unga fiskar nedströms i jakt på föda och 

äldre fiskar vandrar uppströms för fortplantning. Blir fiskens vandring försenad när den 

ska leka är det mycket kritiskt för artens fortlevnad, därför byggs fiskvägar främst för 

uppströms passage. Försening i vandring nedströms får inte lika ödesdigra konsekvenser 

för arten. Vandring efter föda kan ske både uppströms och nedströms (Katapodis, 1992). 

3.2. Hinder för fiskens vandring 

Flödet i ett vattendrag kan vara förhindrat av naturliga skäl, till exempel ett vattenfall 

eller stora stenblock som minskar djupet och därmed flödet, vilket kan reducera eller helt 

stoppa vandringen. Under naturliga omständigheter skulle mängden fisk i ett vatten, där 

block fallit ned och hindrat passagen, minska i antal då de inte längre kan vandra 

uppströms för att leka.  

    Konstruktioner i form av en damm eller kulvert utgör ett tekniskt hinder. Det bästa för 

fisken är att avlägsna hindret, men om det inte är en möjlighet kan det kringgås genom 

att anlägga konstgjorda fiskvägar där vattnet leds runt (Degerman, et al., 2013:12). 

    Ett uppströmshinder definieras som allt som skadar, dödar, försenar eller hindrar unga 

respektive vuxna fiskar att passera vid uppströmsvandring, i högre grad än vad som skulle 

varit fallet vid naturliga förhållanden. 

    Eftersom försening i uppströmspassage leder till fiskdöd, medan nedströmspassage 

enbart tvingar fisken att leta efter föda på annat håll, är mer forskning gjort på passager 

uppströms. 

    Hinder som anlagts kräver en varsamt utformad fiskväg för att ersätta den naturliga 

komplexiteten som fisken annars navigerar i. Ingen konstgjord fiskväg kan fullt ut ersätta 

den naturliga passagen och det kan lokalt komma att krävas unika lösningar. Långvariga 

hinder får en långvarig effekt på ekosystemet (Nordlund, et al., 2011). 

     Fiskvägen tillåter fisken att upprätthålla sin vandring runt hindret, att återskapa en 

vandringsled efter en längre tids uppehåll eller utöka sin vandring uppströms runt 

naturliga hinder (Katapodis, 1992). 
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3.3. Krav på utformning och placering av fiskvägar 

Fysiska, hydrologiska och biologiska aspekter lägger grunden för utformningen av en 

fiskväg. Utformningen kan exempelvis grundas på vilka arter som ska passera, när de ska 

passera, vilken simförmåga de har och vad som kan göras för att underlätta passagen. 

Oftast byggs fiskvägen endast för en art och en specifik åldersgrupp och utformningen 

beror då på den valda artens sim- och hoppförmåga. Hur olika fiskar beter sig vid 

vandring beror både på arten och om de vandrar längs en strandkant, ett vattendrag, på 

ett speciellt djup eller t.ex. vid ett speciellt ljus (Bates, 2000).    

     Hydrauliska förutsättningar bestämmer placeringen av in- och utlopp för fiskvägen 

och storleken på anläggningen. Utloppet ur kanalen, lockvattnet, måste ha ett flöde som 

fisken kan urskilja i det naturliga flödet och sedan navigera i (Katapodis, 1992). 

Strömmen av vatten som mynnar ut är inkörsporten och kan ses som en förlängning av 

själva fiskvägen. En lång ström av lockvattnet ut i vattnet ger en längre fiskväg vilket är 

bra, det gör det lättare för fiskar att hitta in i fiskvägen. Det är viktigt att kartlägga 

cirkulationsmönster i lockvattnet och olika strömmar på olika djup samt vattenytans nivå, 

då turbulens kan utgöra ett hinder för fiskens vandring (Bates, 2000). 

    Åtgärder för fiskens säkerhet när den passerar fiskvägar är av största betydelse vid 

själva utformningen, för att kunna bibehålla ett önskvärt bestånd. En bra fiskväg ska 

tillåta fri vandring runt hindret utan kritiska förseningar. Fiskvägen ska ta hänsyn till 

olika arters preferenser, motivation och beteende. Det är information som bygger på 

bedömningar och utlåtanden av experter inom området (Katapodis, 1992). 

    En fiskväg ska tillåta fisken att röra sig på önskad tidpunkt och den måste vara effektiv. 

Bryan Nordlund vid NMFS (National Marine Fisheries Services), förespråkar frivilliga 

passager före passager som kräver en mekanisk förflyttning av fisken. Förflyttning av 

fisken där den inte tar sig fram själv utan placerats i en tank eller dylikt som sedan 

transporteras till önskat vattendrag kan vara ofrånkomligt om exempelvis fallhöjden är 

allt för hög. Transport kan också vara enda utvägen om temperaturerna i vattnet kräver 

det, om vägen blir för lång eller om hindret består av flera delar som resulterar i en allt 

för komplex fiskväg. Fångst och transport medför dock mer risker än om fisken fick 

simma fritt (Nordlund, et al., 2011).  

 

3.4. Fiskens simförmåga 

Fiskars simförmåga kan klassas i tre steg. 1) Den lägsta hastigheten som fisken kan hålla på 

obestämd tid och som är den vanligaste hastigheten i naturliga vatten. 2) Den långvariga 

hastigheten, ska kunna bibehållas i upp till 200 minuter och kan användas vid 
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uppströmsvandring. 3) Den högsta hastigheten, den fisken endast kan hålla i 15 sekunder 

och denna utnyttjas enbart i mycket strömt vatten exempelvis forsar eller för att undkomma 

rovdjur. Olika arters simförmåga är en mycket viktig komponent i artens vandring. 

Förflyttning uppströms kräver god förmåga att navigera mellan olika flöden och 

vattenhastigheter (Katapodis, 1992). För olika arters simförmåga beroende av deras längd 

se tabell 6, bilaga 1. Theodor Castro-Santos beskriver i sin rapport från 2004 de olika sim-

hastigheterna i stillastående respektive strömmande vatten, se figur 1. 

 

 

 

Med en låg hastighet kan fisken alltså simma långa sträckor och med en hög hastighet 

väldigt korta sträckor i stilla stående vatten. I strömmande vatten kommer fisken redan att 

ha en hastighet mot vattnet (Castro-Santos, 2004). 

3.5. Teknisk beskrivning av fiskvägar 

Fiskvägar består i många fall av en lutande kanal uppdelad med fördämningar, skärmar eller 

blad med öppningar för fisken att simma genom. Det finns ett flertal tekniska lösningar av 

fiskvägar så som denilränna, fiskhiss, vertikalslitsränna, fisksluss, fiskpump och 

bassängtrappa men även mer naturliga lösningar som upptröskling, naturlik bassängtrappa, 

in- och omlöp. I det här arbetet ser vi närmre på vertikala slitsrännor och omlöp. 

Figur 1. 

Figuren visar fiskars simförmåga 

som BL, på y–axeln, vilket är den 

distans fisken kan simma och Us 

på x-axeln som är med vilken 

hastighet de gör det. I A är det 

stillastående vatten och i B 

strömmande vatten. 

 𝐷 = 𝑈𝑠 ∗ 𝑒𝑎+𝑏𝑈𝑠  

Ds = den maximala distansen en 

fisk kan simma 

Us = den relativa hastigheten med 

vilken fisken från början simmar 

a = ursprungshastigheten 

b = lutningen där b < 0 

(a och b är konstanter) 
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3.5.1. Slitsrännor 

En slitsränna är en lutande rektangulär kanal där skärmar, exempelvis en tvär betongvägg, 

delar upp vattnet med regelbundna steg för att generera en serie med lugna områden i 

flödet. Fisken kan passera skärmarna i slitsar där vattnet fortsatt strömmar. Det är då lätt 

för fisken att bibehålla sin position i varje lugnt område, medan transporten mellan dessa 

kommer att vara energikrävande. Vid utformning av en slitsrännas storlek kan man 

generellt utgå från storleken på slitsöppningarna. Är slitsöppningen t.ex. b bred, ska 

bassängen vara 10*b lång och 8*b bred (Katapodis, 1992). Går slitsöppningen från botten 

och upp är vattenhastigheten genom fiskvägen jämn och enbart beroende av 

höjdskillnaderna mellan bassängerna. Slitsrännan påverkas alltså inte mycket av 

förändringar i vattenståndet upp- och nedströms, så länge inte tvärväggarna 

överströmmas. Ska flera arter av sötvattensfisk passera, bör nivåskillnaden mellan 

bassängerna inte överstiga 0,15 m. Riktar sig fiskvägen enbart till lax och öring kan 

nivåskillnaden vara upp till 0,3 m. Slitsrännor byggs oftast i betong och rekommenderas 

ha en lutning på 5-15% (Degerman, 2008). 

 

3.5.1.1.  Enkelslits 

Vattnets väg styrs från ena sidan av bassängen till den andra av slitsarnas utformning och 

placering. Vid den motstående väggen bromsas hastigheten upp innan vattnet strömmar ut 

genom nästa slitsöppning Vattnets hastighet vid botten kan ytterligare reduceras genom att 

man anlägger trösklar på botten i slitsöppningen. (Degerman, 2008). 

 

Figur 2. Slitsränna med en slitsöppning. Bilden visar strömningsmönstret i bassängerna 

och genom slitsöppningarna (Katapodis, 1992). 
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3.5.1.2.  Dubbelslits 

Slitsrännor med två slitsöppningar byggs för högre flöden. Vattnet tränger då in i 

bassängen från två håll och kolliderar, vilket medför en kraftig reducering i 

vattenhastigheten.  

3.5.1.3.  Reglerad dubbelslits 

Slitsrännor med dubbla slitsar, med möjlighet till reglering, byggs för att kunna hantera 

flera olika flöden och undvika överströmning av tvärväggarna. 

 

3.5.2. Omlöp 

Ett omlöp är en anlagd fiskväg där man efterliknat markens morfologi och de naturliga 

miljöerna för fisken, så som forsar och strömmar. Det är en alternativ passage som har 

liknande egenskaper, likt de tekniska fiskvägarna. En naturlig fiskväg kan vara ett bra 

alternativ där data är begränsade eller saknas. Omlöp tillåter fler olika arter att passera 

hindret, då det erbjuder en passage med flera olika flöden och djup, precis som naturen 

gör. Omlöp byggs oftast med en botten av sten, grus eller sand, där mittenfåran är djup 

för större fiskar och sidorna grunda för mindre individer (Katapodis & Williams, 2011). 

Lutningen i ett omlöp bör max vara 2 % och då ska omlöpet vara kortare än 50 m. Är 

omlöpet längre, bör lutningen ej överstiga 1,5 %. Lutningen kan vara större om man 

anlägger vilobassänger och skapar områden med strömlä nära botten och kanter t.ex. med 

hjälp av stenar och ojämn markstruktur. Det finns inga exakta bestämmelser om hur tätt 

vilobassängerna ska anläggas, men Erik Degerman vid Naturvårdsverket & Fiskeriverket 

anser att om det är låga flöden och en sträckning med många ståndplatser räcker det med 

ett avstånd på 75-100 m. Är flödet högre och lutningen brantare kan 50 m mellanrum 

vara lämpligt. Vilobassängerna bör utformas som grunda och vidsträckta om det finns 

risk för ansamling av rovfisk, exempelvis gädda. Vill man ha djupare partier kan dessa 

strömsättas för att undvika att rovfiskar ansamlas med följden att mindre fiskar blir byten 

där (Degerman, 2008). 

 

3.6. Lagar kring fiskvägar 

Ska man bedriva vattenverksamhet krävs det, enligt Miljöbalken 11 kap., tillstånd från 

mark- och miljödomstolen. Ansökan om tillstånd, en så kallad vattendom, görs hos 

länsstyrelsen och den ska innehålla en teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning 

och hur man ska begränsa negativ miljöpåverkan (Länstyrelsen Stockholm, 2013). Gamla 
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vattendomar kan omprövas, men det skiljer sig åt hur mycket resurser olika län lägger på 

omprövning, som oftast sker på eget initiativ. För verksamhet som bedrivs med tillstånd 

enligt vattenlagen från 1983, alternativt den äldre vattenlagen från 1918, är möjligheterna 

till omprövning begränsade till maximalt 5 % av produktionsvärdet. Omprövning av 

vattendomar med tillstånd enligt Miljöbalken från 1999 kan göras på 5 – 20 % av 

produktionsvärdet (Länsstyrelsen Östergötland, 2013).  

     Ska man bedriva vattenverksamhet så måste man skydda naturen. Det är förbud mot 

att döda, skada, fånga eller störa vilt levande djur enligt Miljöbalken 8 kap. 1§. Vidare 

får man inte heller skada vilda djurs rom eller förstöra deras viloplatser (Riksdagen, SFS 

nr: 1998:808). Ska man t.ex. anlägga en damm i ett vattendrag kommer fisken att 

påverkas och åtgärder måste vidtas för att förebygga att fisken drabbas negativt. Åtgärder 

kan vara i form av en fiskväg runt dammen. 

 

4. Metod & material 

4.1. Litteraturstudie 

En litteraturstudie genomfördes för att få grundläggande kunskap i ämnet och kunna tolka 

resultat av mätningarna som gjorts i fält. Litteraturstudien ligger till grund för de 

biologiska aspekterna i arbetet, som bland annat belyser fiskars simförmåga och deras 

olika preferenser, vilket är en viktig del i den slutliga diskussionen. Litteraturen består 

främst av vetenskapliga rapporter från b.la. Havs- och vattenmyndigheten, Fiskeriverket 

och Naturvårdsverket. Litteratur har även tillhandahållits av Norconsult i form av 

skötselplaner och tekniska beskrivningar av de anläggningar som arbetet utgår ifrån.  

     Norconsult är ett norskt konsultföretag som arbetar inom samhällsbyggnadssektorn. 

Kontoret i Örebro har specialiserat sig på energi- och miljöfrågor i vatten.  

4.2. Provtagning  

Provtagningarna har gjorts i fält i samarbete med Norconsult i Örebro som tillhandahöll 

mätutrustningen. Diskussion med Petter Noren och Johan Lind vid Norconsult har pågått 

fortlöpande under hela arbetets gång. 
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4.3. Studieområde 

4.3.1. Arboga 

Under Herrgårdsbron i Arbogaån i Arboga finns en reglerdamm. Dammen har fyra 

reglerbara luckor i, det för länge sedan nedlagda, kraftverket. Dammen genererar en 

ungefär 1 m hög dämning. Reglering uppströms i Arbogaån resulterar i mycket 

varierande flöden. En slitsränna av typen dubbelslits har anlagts för att tillåta fisken att 

vandra förbi dammen. Fiskvägen är placerad i den högra delen av kraftverksbyggnaden, 

sett i flödets riktning. Det är en rak slitsränna med totalt 6 bassänger. De två slitsarna in 

till varje bassäng har en bredd på 0,3 m vardera. Vid inloppet är betongmurens överkant 

+5,40 m och strömmar över vid höga vattennivåer uppströms. Vid lägre vattennivå kan 

flödet in regleras med en lucka. Höjdskillnaderna i bassängerna har jämnats ut, genom 

att man byggt falsar med sättar i trä i slitsöppningarna (Norén, 2011).  

 

 

4.3.2. Kallstena 

En av de granskade slitsrännorna är belägen invid Kallstena kraftverk utanför Köping. 

Anläggningen är cirka 90 m lång av typen enkelslits, vilket innebär en slitsöppning 

mellan varje bassäng. Totalt har rännan 24 bassänger, samtliga med bredden 1,78 m och 

längden 3,5 m. Slitsöppningarna är 0,235 m breda. Slitsrännan är konstruerad för att 

ingen reglering ska behövas, utan att önskat flöde erhålls när bägge luckorna vid utskovet 

är öppna. Två spetsluckor finns vid inloppet till fiskvägen, men är bara till för att 

användas när flödet skall stängas av helt för reparation, lägesändring på trösklar, extrema 

torrperioder eller rensning av botten (Lind, 2012). 

Figur 3. Slitsrännan i Arbogaån i 

Arboga. Foto: Elvira Molin 
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4.3.3. Örebro slott 

Slitsrännan invid Örebro slott är av typen dubbelslits med möjlighet till reglering, vilket 

innebär att den har två slitsöppningar mellan varje bassäng. Den är belägen i vattendraget 

Svartån. Totalt finns 8 bassänger med bredden 3 m och längden 2,5 m. Slitsöppningarna 

är 0,3 m breda vardera. Uppströms har fiskvägen tre luckor som regleras manuellt, sedan 

kan även varje slits stängas med en lucka. Allt för att optimera flödet i slitsrännan. Med 

regleringsmöjligheten av dubbelslitsarna kan fiskvägen användas i två lägen, ett vid 

normala och ett vid låga flöden. Vid låga flöden stängs den ena slitsen och luckorna vid 

in- och utlopp regleras. Normalläget är det som rekommenderas och är framtaget för bästa 

fiskpassage (Norén, 2013). 

 

 

  

 

4.3.4. Slussen i Örebro 

Omlöpet invid slussen i Örebro är 186 m långt och konstruerats som en å-fåra, eller en 

liten bäck, i vattendraget Svartån. Inloppet är av betong med en öppning på 0,8 m. Direkt 

Figur 4.  Slitsränna vid 

Kallstena kraftstation. 

Foto: Elvira Molin 

 

Figur 5. Slitsränna vid Örebro Slott. 

Foto: Elvira Molin 
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efter inloppet kommer en betongkasun som är 4 m bred och 1,6 m lång. Efter kasunen 

följer en kulvert under gång- och cykelväg, sedan tar å-fåran vid. Kulverten är 28 m lång 

och byggd som en valvbåge med diametern 2,8 m, bottnen är stenbelagd. Den öppna 

delen av omlöpet är 154 m lång med en jämn lutning på ca 1,3 %.  Vattenytan uppströms 

reglerar flödet i omlöpet och antalet sättar som sitter i inloppet. För att inte strandkanten 

ska erodera har ett erosionsskydd lagts under å-fåran. Erosionsskyddet som är i form av 

fiberduk går en bit upp på kanterna runt om hela omlöpet. (Norén & Lind, 2013). Omlöpet 

har ett viloområde i den stora kröken. I viloområdet är å-fåran drygt 1 m bredare än 

tidigare Vid elfiske i omlöpet har 9 fiskarter samt signalkräftor påträffats, vilket gör det 

till den fiskväg som har den högst uppmätta artrikedomen i Närke (Degerman, 2008). 

 

4.4. Mätmetoder 

4.4.1. Bestämmande av vattenhastigheten 

Vattenhastigheten bestämdes med en flygel, se figur 6. Flygelmätning är en direkt metod, 

vilket innebär att mätningarna görs på plats vid ett specifikt tillfälle, till skillnad mot 

indirekta mätningar då en mätbar variabel tas fram för en senare omräkning av 

vattenföringen. Vid användande av direkta mätmetoder bör mätplatsen omsorgsfullt 

väljas ut. Det är önskvärt med en rak och jämn botten och en jämn ström. Bakström och 

snedström bör undvikas. Strömhastigheterna bör vara högre än 0,2 m/s genom hela 

sektionen och helst inte överstiga 1,5 m/s, för att uppnå bästa mätresultat. Flygeln är en 

propellerströmsmätare, en strömhastighetsmätare, som registrerar hastigheten i ett antal 

valda mätpunkter i en vald tvärsektion. Flödet beräknas som kvoten av arean för 

sektionen och den uppmätta hastigheten (Westman, 2008). Mätningar av 

vattenhastigheten gjordes på tre nivåer i samtliga slitsar i de tre slitsrännorna och i nio 

punkter i en bassäng representativ för varje slitsränna. I omlöpet mättes vattenhastigheten 

på tre till fyra punkter i de 12 valda tvärsektionerna, se bilaga 4.4.  
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4.4.2. Bestämmande av höjder 

För beräkningarna av flödet i fiskvägarna, krävs att man tar fram en tvärsnittsarea för den 

sektion där vattenhastigheten mätts. Bredden av slitsrännorna kom från ritningar medan 

bredden på omlöpet togs fram manuellt med tumstock. En GPS mätare användes för att 

få vattenytans höjd med koordinatsystemet SWEREF 99 TM (Swedish Reference Frame 

1999), vilket antogs år 2000 och är det officiella referenssystemet i Sverige idag. Det är 

en realisering av det europeiska systemet ETRS 89 och är ett plant koordinatsystem som 

fås genom projektion av SWEREF 99. SWEREF 99 TM använder ellipsoiden GRS 80 

och projicerar på Gauss ™. (Lantmäteriet, 2009). Betongkanten i varje slitsränna mättes 

mitt i alla bassängr och vattenytan vid samma punkt intill bassängkanten. Punkterna 

valdes där vattnet var som lugnast. Det nationella höjdsystemet i Sverige betecknas RH 

2000 och har sin nollpunkt i NAP (Normaal Amsterdam Peil).  I ett höjdsystem anges 

höjden över havet med ett antal fixpunkter.  

    En fixpunkt är en noggrant inmätt punkt som representerar höjdsystemet precis där den 

punkten är belägen, också kallad höjdfix (Lantmäteriet, 2009). Samtliga ritningar för 

anläggningarna i rapporten, är gjorda i enlighet med lokala koordinatsystem och GPS-

mätningarna behövde därför tolkas till respektive höjdsystem med en höjdnyckel, för 

beräkning se bilaga för respektive studieområde. 

 

4.5. Sammanfattning av förstudierna för studieområdena 

Här återges de antaganden som gjorts i förstudierna för respektive studieområde med 

avseende på vattendjup och flöden. De delar av förstudierna som presenteras här har valts 

Figur 6. Mätinstrumentet flygel 

med varvmätare. Foto: Elvira 

Molin 
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ut med avseende på de förhållanden som rådde vid mättillfällena, för att man lätt ska 

kunna jämföra antaganden med mätresultaten. 

    I samtliga förstudier har ett medelflöde genom hela fiskvägen tagits fram och det är 

detta medelflöde som jämförs med uppmätta värden vid de olika mättillfällena. 

Medelflödet beror av olika faktorer i studieområdena, exempelvis vattennivån uppströms, 

vilket presenteras nedan.  

     Vid vilken tid mätningarna är gjorda är relevanta att se på då inställningarna av 

dammar intill fiskvägarna och sättar i fiskvägarna ändars under året. Tiden är också 

avgörande när man ser till vilken fisk som kommer att passera de flöden som mätts då 

olika fiskarter vandrar olika tider på året. 

4.5.1.  Arboga 

     I Arboga är flödena framtagna beroende av uppströms vattenyta. Är vattenytan 

uppströms +5,30 ger det ett flöde genom fiskvägen på 0,8 m3/s. Vattenytan i Arboga styrs 

mot +5,30 för att skydda bebyggelsen. En nivå högre än +5,40 skulle resultera i att 

fiskvägen överströmmas, vilket innebär att vattnet rinner över tvärväggarna. Mätningarna 

av vattenhastigheter i slitsrännan i Arboga gjordes i slutet av april. I Arbogaån finns det 

fiskarters så som asp, abborre, brax, gös, gädda, mört m.m. samtliga vandrar i april och 

maj (Norén, 2011). 

4.5.2. Kallstena 

     I Kallstena är dammluckorna inställda så att flödet under vinter perioden, 1 november 

till 14 april, är 0,5 m3/s genom fiskvägen. Mätningarna som ligger grund för rapporten 

utfördes i mars. I mars månad vandrar fiskar som nors och öring. Abborre, gös och asp 

med flera kan börja vandra i mars men är mer troliga att göra det i april och maj (Lind, 

2012). 

4.5.3. Örebro slott 

    Vid slottet i Örebro har flödet liksom i Arboga baserats på uppströms vattennivåer. 

Nivån i Svartån styrs mot +12,55 sommartid. Slitsrännan var vid mättillfället inställd på 

sommarnivå, med en slits öppen mellan varje bassäng vilket enligt förstudien ska ge en 

avbördning enligt tabell 1. Mätningarna utfördes i slutet av april och då är det 

vandringsperiod för de flesta fiskarter som lever i Svartån, exempelvis abborre, gös, asp, 

mört, öring och gädda (Norén, 2013). 
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4.5.4. Slussen i Örebro 

Flödet i omlöpet vid slussen i Örebro är framtaget beroende av uppströms vattenyta i 

Svartån. Avbördningen varierar med vattenytan och antalet sättar placerade i inloppet. 

Vid mättillfället i slutet av april var vattenytan uppströms +10.70 m vilket ska generera 

ett flöde på 0.25 m3/s. I omlöpet är det svårt att ta fram korrekta areor för beräkning av 

flödet därför har jämförelsen gjorts av vattenhastigheterna och djupet längs med å-fåran. 

Efter kulverten, mätpunkt två se figur 13 i bilaga 4.4., ska djupet vara 0.5 m. På 

efterföljande raksträcka varierar djupet mellan 0.25 och 0.50 m. I utloppet ska 

vattendjupet vara 0.25 och 0.15 anses vara en kritisk gräns. Fiskarterna och deras 

vandringssäsong är de samma som för slitsrännan vid Örebro slott då det är samma 

vattendrag (Norén & Lind, 2013). 

5. Resultat 

Här presenteras resultatet av mätningarna och vad rådande förhållanden och tiden skulle 

ha givit för resultat enligt förstudierna. Tabellerna visar vattenhastigheterna i de olika 

mätpunkterna och resultatet av flödesberäkningarna. 

     Eftersom vattenhastigheten i varje slits är intressant att se på för de olika fiskarterna 

har den kolumnen markerats gul i tabellerna. Det uppmätta flödet och flödet som tagits 

fram i förstudierna är vad som jämförs i rapporten, för att göra det mer tydligt har 

medelvärdet av flödet i varje slits markerats med orange och det faktiska jämförsvärdet 

med rött i tabellerna. 

    I varje studieområde har även vattenhastigheterna i en bassäng mätts. Resultatet av 

mätningarna för bassängerna presenteras med en bild av en tvärsektion där de nio 

mätpunkterna färglagts med grönt, gult och rött beroende av hur hög hastigheten är i den 

punkten.  

    För att alla fiskarter ska kunna passera bör vattenhastigheten ej överstiga 0,2 m/s. 

Medelstora fiskar klarar flöden upp till 0,50 m/s, se bilaga 1. 

v < 0,20 m/s, grön = alla fiskar kan passera 

Tabell 1. Tabellen visar avbördning beroende av uppströms vattennivåer i 

slitsrännan vid Örebro slott. 
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v = 0,20 – 0,50 m/s, gul = medelstora fiskar kan passera 

v > 0,50 m/s, röd = endast större fiskar kan passera 

     Resultatet av mätningarna visar att, trots de höga vattennivåerna, har vattnet en lägre 

hastighet än den som beräknats i förstudien, det gäller för två av tre slitsrännor. Flödet 

skiljer sig också väsentligt åt mellan de olika slitsrännorna.  

5.1. Studieområde Slitsrännan i Arboga 

Vattenytan uppströms var +5,30 m och nedströms +3,97 m vilket ger en fallhöjd på 1,33 

m. 

     I förstudien hade samma vattennivåer gett ett flöde på 0,80 m3/s att jämföra med det 

uppmätta 0,55 m3/s. För beräkningar se bilaga 3 och för tillvägagångsätt i Arboga se 

bilaga 4.1. 

 

Arboga    

 vA vB vC mev Q2 

 [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m3/s] 

1 0.73 1.22 0.69 0.88 0.63 

2 0.80 1.06 0.76 0.87 0.57 

3 0.98 0.75 0.80 0.84 0.57 

4 0.52 0.78 0.71 0.67 0.45 

5 0.74 0.78 0.68 0.73 0.53 

    ∑ 2.75 

    meQ 0.55 
 

 

5.2. Studieområde Slitsrännan i Kallstena 

I Kallstena ska flödet, enligt vinterläge i dammen, vara 0,50 m3/s genom hela fiskvägen. 

Det uppmätta flödet var genomsnittligen 0,49 m3/s. 

Flödet in genom slitsen 

Figur 7. Bild av vattenhastigheten 

i en tvärsektion i bassäng 4 i 

slitsrännan i Arboga. 

Tabell 2. Tabellen visar vattenhastigheten i 

punkterna A, B och C. Där A mätts på 0.40 

m och B på 0,60 m höjd relativt botten och 

C i vatten ytan. Medelvärdet av 

vattenhastigheten i varje tvärsektion, flödet 

i varje sektion (multiplicerat med två, Q2, 

då det är två slitsar med samma flöde in i 

varje bassäng) och det genomsnittliga 

flödet i fiskvägen. 
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5.3. Studieområde Slitsrännan vid Örebro Slott 

Vattenytan uppströms var +12,60 m och nedströms +11,40 m vilket ger en fallhöjd på 

1,2 m.  

     I förstudien hade samma vattennivåer gett ett flöde på 0,40 m3/s, att jämföra med det 

uppmätta 0,20 m3/s. För beräkningar se bilaga 3 och för tillvägagångsätt vid Slottet i 

Örebro se bilaga 4.3. 

Kallstena    

 vA vB vC mev Q 

 [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m3/s] 

1 0.35 0.53 0.54 1.42 0.39 

2 0.41 0.71 0.66 1.78 0.53 

3 0.50 0.68 0.63 1.81 0.53 

4 0.42 0.62 0.59 1.62 0.48 

5 0.01 0.51 0.58 1.10 0.33 

6 0.50 0.62 0.55 1.66 0.51 

7 0.41 0.67 0.51 1.59 0.48 

8 0.42 0.66 0.65 1.74 0.53 

9 0.44 0.57 0.61 1.61 0.49 

10 0.42 0.57 0.72 1.70 0.52 

11 0.41 0.48 0.54 1.43 0.42 

12 0.42 0.62 0.57 1.62 0.50 

13 0.47 0.65 0.66 1.77 0.57 

14 0.47 0.57 0.63 1.67 0.56 

15 0.50 0.56 0.67 1.73 0.59 

16 0.42 0.41 0.52 1.36 0.46 

17 0.47 0.50 0.52 1.49 0.50 

    ∑ 8.37 

    meQ 0.49 

Flödet in genom slitsen 

Figur 8. Bild av vattenhastigheten 

i en tvärsektion i bassäng 14 i 

slitsrännan i Kallstena 

Tabell 3. Tabellen visar vattenhastigheten 

i punkterna A, B och C. Där A mätts på 

0.10 m och B på 0,50 m höjd relativt 

botten och C i vatten ytan. Medelvärdet av 

vattenhastigheten i varje tvärsektion, 

flödet i varje sektion och det 

genomsnittliga flödet i fiskvägen. 
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Slottet    

 vA vB vC mev Q 

 [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m3/s] 

1 0.19 0.11 0.59 0.30 0.14 

2 0.23 0.18 0.70 0.37 0.16 

3 0.25 0.37 0.83 0.49 0.21 

4 0.53 0.53 0.67 0.58 0.24 

5 0.57 0.46 0.81 0.61 0.24 

6 0.32 0.38 0.67 0.46 0.18 

7 0.50 0.67 0.81 0.66 0.24 

    ∑ 1.41 

    meQ 0.20 
 

 

 

5.4. Studieområde omlöpet vid Slussen i Örebro 

I omlöpet vid slussen i Örebro stämde flödet väl överens med förstudien, likaså 

vattendjupet längs med å-fåran. 

Vattenytan uppströms var +10,70 m och nedströms +8,50 m vilket ger en fallhöjd på 2,20 

m.  

    Enligt förstudien skulle en vattenyta uppströms på +10,70 m ge ett flöde på 0,20 m3/s 

och en vattenyta på +10,80 skulle ge ett flöde på 0,25 m3/s att jämföra med den mätta 

vattenytan på +10,70 m som genererade ett flöde på 0,25 m3/s.  

    I förstudien ska vattendjupet efter kasunen vara ca 0,50 m, det mättes till 0,60 m. 

Efterföljande raksträcka stämmer bra överens med förstudien i avseendet vattendjup och 

alla mätvärden, punkterna 3-5, befinner sig inom intervallet 0,25 - 0,50 m. Utloppet har 

en kritisk gräns vid djupet 0,15 m och vid mätning var det 0,14 m. För beräkningar se 

bilaga 3 och för tillvägagångsätt vid Slussen i Örebro se bilaga 4.4. 

 

Figur 9. Bild av vattenhastigheten 

i en tvärsektion i bassäng 5 i 

slitsrännan vid Örebro slott. 

Flödet in genom slitsen 

Tabell 4. Tabellen visar vattenhastigheten i 

punkterna A, B och C. Där A mätts på 0.40 

m och B på 0,60 m höjd relativt botten och 

C i vatten ytan. Medelvärdet av 

vattenhastigheten i varje tvärsektion, flödet 

i varje sektion och det genomsnittliga flödet 

i fiskvägen. 
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Slussen      

 vA vB1 vB2 vC vD dv mev 

 [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m] [m/s] 

1 0.96 0.80 0.01 0.90 0.01 0.35 0.89 

2 0.48 0.37 0.34 0.31 0.01 0.60 0.38 

3 0.15 1.11 0.01 0.88 0.01 0.26 0.71 

4 0.56 0.76 0.01 0.19 0.01 0.32 0.50 

5 0.92 1.35 0.01 0.91 0.01 0.38 1.06 

6 0.08 0.85 0.54 1.12 0.01 0.29 0.65 

7 0.39 0.62 0.01 0.62 0.01 0.24 0.54 

8 0.01 0.42 0.01 0.41 0.25 0.18 0.27 

9 0.30 0.71 0.01 0.21 0.01 0.24 0.41 

10 0.31 0.65 0.47 0.13 0.01 0.35 0.39 

11 0.68 0.85 0.55 0.48 0.01 0.36 0.64 

12 0.86 0.69 0.01 0.87 0.01 0.14 0.81 
 

 

6. Diskussion 

6.1. Flödet i slitsrännorna 

Att flödet i slitsrännorna skiljer sig åt är något som kan bero på skillnaden i nivån på 

vattenytorna i bassängerna. Mellan de två första bassängerna i Arboga skiljde sig nivån 

på vattenytorna 0, 33 m, medan det mellan samma bassänger i slitsrännan vid Örebro 

slott skiljde sig 0, 16 m. Slitsrännan i Kallstena är betydligt längre än de andra två 

studieområdena och skillnaderna i vattenytorna är liten vilket ger ett jämnare flöde. 

    Positivt med lägre flöden är att fler fiskarter kan passera. I samband med en kraftstation 

är möjligheten att släppa ett mindre flöde genom fiskvägen med en fortsatt bibehållen 

funktion intressant, då det blir ett mindre spill av energi. 

   Problem som kan uppstå, då flödet är lägre än det man bestämt på förhand, är att 

lockvattnet blir mindre och fisk som attraheras av distinkta strömmar, exempelvis lax och 

öring, inte kommer att hitta in i fiskvägen. 

   Ansökan om tillstånd av vattendom inkluderar ofta upprättande av 

vattenhushållningsbestämmelser. I dessa bestämmelser anges specificerade flöden, 

vattennivåer m.m. I ansökan ska det ingå uppgifter om hur mycket vatten som ska släppas 

genom fiskvägen, det kan t.ex. bestämmas att allt spillvatten (minimitappningen) ska gå 

genom fiskvägen och då måste det garanteras att det görs. Är flödet mindre än vad man 

Tabell 5. Tabellen visar 

vattenhastigheten i punkterna A, 

B1, B2 och C. Punkt A, B1, och C 

har mätts på 0,15 m djup relativt 

vattennivån. Där å-fåran var 

tillräckligt djup har en mätning B2 

utförts på 0,15 m höjd från botten. 

I den stora kröken, i viloområdet, 

där å-fåran är mycket bredare än i 

övrigt, lades en mätpunkt D till. 

Flödet uppmättes till 0,25 m3/s vid 

inloppet och det är konstant genom 

fiskvägen. 
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ansökt om kan justeringar behöva vidtas. Justeringar kan i värsta fall vara en ny 

konstruktion vilket kan bli väldigt kostsamt. 

6.1.1. Fiskar i slitsrännorna 

En fisk som ska ta sig upp för någon av slitsrännorna behöver inte simma snabbare en 

den lägst uppmätta hastigheten i varje slits. Den behöver dock klara den högsta av dessa 

lägst uppmätta hastigheter för att ta sig genom hela fiskvägen. I Arboga kommer endast 

större fiskar, exempelvis större abborrar, mört och asp, att kunna passera enligt det som 

DWA (se bilaga 1) säger om fiskars simförmåga.  

 

6.1.2. Bassängerna i slitsrännorna 

Flödet i bassängerna var mycket lugnare än i slitsarna som det borde för att ha en 

fungerande funktion som viloplats för fisken. Bassänger där vattnet från en slits mynnar 

hade ett lugnt område vid motstående vägg. I den bassäng där vattnet mynnade in 

genom två slitsöppningar hade flödet ett högre minsta värde. I bassängen i slitsrännan i 

Arboga fanns inget område med en vattenhastighet under 0,20 m/s, medan det i 

slitsrännorna i Kallstena och vid Örebro slott fanns flera sådana lugna områden. 

6.2. Flödet i omlöpet 

Vattenhastigheterna, det totala flödet och djupet stämde väl överens med förstudien men 

för att större fiskar ska kunna passera är det önskvärt med ett högre flöde. Höjer man 

erosionsskyddet längs med å-fårans strandkant skulle flödet kunna varieras mer än det 

görs idag. 

6.2.1. Fiskar i omlöpet 

Nuvarande vattendjup är inte optimalt för större fiskar som exempelvis asp. För att 

fiskvägen ska bli lämplig för fisk av storleken 0,50 – 0,60 m längd, krävs ett djup på 

mer än 0,5 m vilket endast kan uppnås med betydligt högre flöden. Variationen av 

mindre arter i omlöpet är god med rådande förhållanden. 

6.3. Slitsrännor jämfört med omlöp 

Fiskar som ska ta sig upp för en slitsränna behöver enbart kunna simma lite snabbare än 

vattenhastigheten i slitsarna. Distanserna är korta och det finns lugna viloplatser mellan 

varje stigning. Slitsrännornas flöde är jämt genom konstruktionen och det varierar lite 

beroende på vattennivån uppströms. 

     Vattenhastigheten är dock konstant högre genom slitsarna än i omlöpet och en fisk 

som inte alls kan komma upp i den hastighet som krävs för passage av en slits kommer 

inte att ta sig upp genom slitsrännan. 
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     I omlöp kan det finnas längre sträckor med höga vattenhastigheter, vilket medför långa 

avstånd mellan viloplatserna. Trots att det genomsnittliga vattenhastigheten i omlöpet är 

lägre än de i slitsrännan, kan omlöpet vara mer energikrävande i avsaknad på viloplats. 

Många viloplatser kan dock anläggas med hjälp av markens ojämnheter, stenar och grus. 

Omlöpet vid slussen i Örebro har ett mycket lugnt parti vid den stora kröken och det finns 

gott om stenar längs med å-fåran som skapar strömlä. För svaga simmare kommer 

inloppet vara den största utmaningen. 

6.4. Begräsningar med studien 

Studien kan begränsas av fel i mätningarna med flygel som kan uppstå om flygeln inte 

vänts mot strömmen och istället får strömmen snett på vingarna. Då det inte går att se 

flygeln vid mätpunkt A och B i slitsrännorna är det ett möjligt fel där. 

     Flera mättillfällen och/eller flera mätningar i samma punkt hade kunnat ge ett mer 

korrekt resultat. Alternativa mätmetoder kan vara aktuella, exempelvis spårämnen. 

     Strömmarna i bassängerna går åt olika håll och då flygeln mäter antalet varv 

propellern snurrar oberoende av riktning kan mätningarna bli mycket missvisande. Flödet 

i en enkelslits bromsas av motstående vägg medan flödet i en dubbelslits bromsas då 

strömmarna möts mitt i bassängen. Sker mätningen av flödet i en dubbelslitsig bassäng 

vid sidan av kollisionen av vattenströmmarna kommer den att visa på en mycket högre 

hastighet som fisken kan undvika. Hastigheterna i bassängerna är betydligt lägre än de i 

slitsöppningarna och all fisk som kommer upp genom en slitsöppning kan vistas i 

efterföljande bassäng.  

     I förstudien beräknades flödet i slitsrännorna med arean från bottenplattan, eller 

tröskeln. Tillkommer det senare grus på botten av konstruktionen höjs bottennivån och 

arean förändras. Även om grus inte läggs dit manuellt kan det komma in stenar, vid höga 

flöden stora stenar, och annat material som fyller upp på botten. Med förändrade mått 

och utformning, pga. naturens krafter, förändras även flödet. 

7. Slutsats 

Resultatet visar att de uppmätta vattenhastigheterna samt djupen i omlöpet stämmer bra 

överens med förstudien. I slitsrännorna stämmer djupen överens med förstudien men 

flödena är lägre än de flöden som angetts vid samma vattennivåer i två av tre slitsrännor. 

Det visar på att en mer omfattande mätning av vattenhastigheterna kan vara intressant för 

att närmare utvärdera de beräkningsmetoder som använts för flödet i förstudierna.  
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1. Bilaga Tabell över fiskars simförmåga 

Art Lfisk [m] Vspurt [Lfisk/s] Vlångvarig [Lfisk/s] Vkritisk [m/s] 

Ål 0.07  8.6 0.6 

 0.1  7 0.7 

 0.16  2.9 0.47 

 0.4  2.1 0.83 

 0.6 1.9  0.51 

Brun forell 0.13 10.5  0.62 

 0.2 10 4 0.8 

 0.34  2.7 0.92 

 0.35 10 2.9 1 

 0.37 8.2  1.37 

Abborre 0.05  9.3 0.42 

 0.05  8.8 0.44 

 0.06  8 0.48 

 0.22 5.5  0.55 

Brax 0.22 4.2  0.42 

 0.3 4.3 3.3 1 

 0.5 4.2 3 1.5 

Guldfisk 0.07 11.5 6.3 0.42 

 0.09 11.1 5.4 0.5 

 0.12 10 5.1 0.6 

 0.14 9.8 4.6 0.62 

 0.15 9.5 4.3 0.64 

 0.16 11.9 4.1 0.66 

 0.21 9.4 3.2 0.68 

Simpa 0.02  9.5 0.19 

 0.03  9 0.27 

 0.04  8.5 0.34 

Sandkrypare 0.12  4.7 0.55 

Stäm 0.1 12 5 0.5 

 0.1 11 4.6 0.46 

 0.1 11.5 5.3 0.55 

 0.15 11 4.3 0.62 

 0.15 11.8 5.3 0.8 

 0.17 12 4.8 0.8 

 0.18 9.3  0.77 

 0.2 11.3 4 0.8 

 0.21 11.2 4.2 0.9 

 0.21 11.2 4.5 0.96 

Gädda 0.12  1.6 0.19 

 0.62  0.8 0.47 

Karp 0.35 6.7  1.06 

Ruda 0.02  13 0.26 

Tabell 6. Tabellen visar sim- 

hastigheten hos olika 

fiskarter beroende av deras 

totala längd (Adam, et al., 

2005). 
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 0.03  14 0.42 

 0.04  12 0.48 

Lax 0.15  4.7 0.7 

 0.2  5 1 

 0.47  2.8 1.3 

 0.75 5.7  1.93 

 0.85 7.1  2.7 

Havsnejonöga 0.15  1.1 0.17 

 0.39  1.1 0.41 

Groplöja 0.03  12 0.36 

 0.04  13.8 0.55 

 0.05  7.6 0.39 

Mört 0.03  12 0.36 

 0.04  11 0.44 

 0.15 5.1  0.35 

 0.22 3.8  0.37 

 0.3 5.1  0.69 

Lake 0.12  3 0.36 

 0.62  0.7 0.41 

Sutare 0.02  8.3 0.19 

 0.03  8.3 0.25 

 0.04  7.8 0.31 

 0.05  7.2 0.36 

 0.06  6.7 0.4 

 0.26 5.4  0.62 

Röding 0.02  9.6 0.22 

 0.03  9.7 0.29 

 0.04  9.3 0.37 

 0.1  5.9 0.61 

Nissöga 0  75.8 0.25 

 0.04  7.3 0.29 

 0.05  6.8 0.34 

 0.06  6.2 0.27 

 0.07  5.9 0.41 

Spigg 0.05  7.4 0.36 

Löja 0.02  17 0.34 

 0.03  17.3 0.52 

 0.03  16.3 0.52 

Rysk stör 0.04  5.5 0.22 

 0.05  5 0.25 

 0.06  4.5 0.27 

 0.07  4.1 0.29 

Vimma 0.04  9.8 0.39 

 0.05  8.4 0.42 

 0.06  7.5 0.45 



Elvira Molin   TRITA LWR-KAND-EX-2015:02 

24 

 

 0.07  6.7 0.47 

Faren 0.03  10.7 0.32 

 0.04  9.8 0.39 

 0.05  9.2 0.46 

 0.06  8.3 0.5 
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2. Bilaga Tecken förklaring 

A = Area 

b = bredd [m] 

e = djup i bassängen relativt betongkant [cm] 

dv = vatten djup [m] 

hb = höjd på botten [m] 

hk = höjd på betongkant [m] 

hp = höjd på bottenplatta [m] 

hs = slitshöjd [m] 

hv = vattenytans höjd [m] 

HA = höjdsystem i Arboga 

HK = höjdsystem i Kallstena 

HÖ = höjdsystem i Örebro 

me = medelvärdet 

mev = medelvärde av hastigheten [m/s] 

meQ = medelvärde av flödet [m3/s] 

nde = djup efter sista bassängen [m] 

ndi = djup innan bassäng 1 [m] 

r = hastighet [varv/s] 

v = hastighet [m/s] 

vy = vattenytans höjd [m] 

vys = skillnaden i vattenytans höjd mellan bassängerna [m] 

v30 = mätning av 30 varv/s 

00 = mätning i höjdsystemet RH 2000 

99 = mätning med koordinatsystemet SWEREF 99 TM 

∑ = summa 
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3. Bilaga Beräkningar 

För att beräkna flödet i fiskvägarna mättes vattenhastigheten med en flygel. Antalet varv 

flygeln snurrade på 30 s antecknades i varje utvald mätpunkt. Vid de olika mättillfällena, 

om stora avvikelser uppmärksammades i resultaten, gjordes nya mätningar. Var resultatet 

fortfarande tvivelaktigt på grund av avvikelse från övriga mätningar togs ett medelvärde 

fram. 

     För beräkning av vattenhastigheten användes följande funktioner: 

Om mer än 0,59 varv/s uppmätts: 𝑣 = ((0,2491 ∗ (𝑟)) + 0,009)  

Om mindre än 0,59 varv/s uppmätts: 𝑣 =  ((0,2221 ∗ (𝑟)) + 0,009) 

Där 𝑟 är hastigheten i [varv/s] och 𝑣 hastigheten i [m/s] (Lind, 2012). 

     För mätningar av vattenhastigheten i en bassäng i en slitsränna, delades tvärsektionen 

upp i 9 punkter, se figur 10. 

 

 

 

Arean, A, är arean över den tvärsektion där vatten flödar. För slitsrännorna beräknades 

A som bredden på slitsen multiplicerat med vattendjupet. Vattendjupet fås som höjden 

av betongmuren, hk, minus höjden på bottenplattan, hp, minus vattennivån, e, som mätts 

relativt betongkanten. I vissa sektioner har en tröskel installerats på botten av slitsen för 

att jämna ut flödet, i beräkningarna adderades tröskelns höjd till höjden på bottenplattan. 

     I bassängerna beräknas A som bredden på bassängen multiplicerat med vattendjupet. 

     I omlöpet har varje tvärsektions area uppskattats utifrån mätningar då omlöpets botten 

är grusbelagd och bredd och djup varierar. Arean i en tvärsektion i omlöpet kan i sin tur 

delats in i delar tillhörande respektive mätpunkt för att ge det förbestämda flödet, men 

det är enbart intressant att studera vattenhastigheterna i omlöpet då flödet är konstant.  

  

 Vattenytan  

7 8 9 

4 5 6 

1 2 3 

 Botten  

Figur 10. En tvärsektion med 9 

mätpunkter fördelade över arean i 

sektionen. 
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4. Bilaga 

4.1. Tillvägagångssätt i Arboga 

I Arbogaån mättes vattenhastigheten på höjderna 0,4 och 0,6 m ifrån botten och en 

mätning precis under vattenytan. I slitsrännan i Arboga är det 6 bassänger med in-och 

utlopp och 10 slitsar. Eftersom konstruktionen är symmetrisk mätte vi endast 

vattenhastigheten i ena sidan, vilket innebär mätningar i 5 slitsar, en bassäng samt in- och 

utlopp. 

     Vattenytan uppströms var +5,30 m och nedströms +3,97 m vilket ger en fallhöjd på 

1,33 m. 

     I Arboga måste våra GPS-mätningar korrigeras med -3,32 m för att stämma överens 

med RH 2000. 

     Slitsöppningarna är 0,3 m breda. 

     I slits 2, 4 och 5 sitter det trösklar som lagts till höjden av bottenplattan för att få arean 

för flödet genom slitsöppningarna.  

 

 

  

Figur 11. Ritning över slitsrännan i Arboga. Inloppet är till vänster i bilden och 

bassängerna räknas från 1-6 från vänster. 
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Bassäng 4    

v30 r v Q 

85 2.833 0.715 0.464 

68 2.267 0.574 0.372 

85 2.833 0.715 0.464 

61 2.033 0.516 0.335 

80 2.667 0.673 0.437 

61 2.033 0.516 0.335 

35 1.167 0.300 0.194 

75 2.500 0.632 0.410 

35 1.167 0.300 0.194 

    

    

Bredd [m] 4.000   

vattendjup [m] 1.460   

Tvärsnitts area [m^2] 0.649   

Tabell 8. Tabellen visar olika 

vattenhastigheter och flöden i 

bassäng 4 i slitsrännan i Arboga. 

Bassängen är uppdelade i nio 

sektionerna, se bilaga 3. 
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4.2. Tillvägagångssätt i Kallstena 

I slitsrännan vid kraftverket i Kallstena mättes vattenhastigheten på nivåerna 0,1 

och 0,5 m höjd från botten samt en mätning precis under vattenytan. Vid 

mättillfället var 3, av slitsrännans 24, bassänger överströmmade nedifrån och hela 

sista sträckan var påverkad av det höga flödet, varför inga hastighetsmätningar 

utfördes där, se figur 11. Hastighetsmätningar gjordes i de första 17 slitsarna samt 

en bassäng, nr 14, se figur 11. 

     Slitsöppningarna är 0,235 m breda. 

 

  

Figur 11.  Ritning över slitsrännan i Kallstena. Bassängerna räknas 1-24 

uppifrån intaget till vänster i figuren. 
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 Bassäng 14    

 v30 r v Q 

1 64 2.133 0.541 0.152 

2 38 1.267 0.325 0.091 

3 18 0.600 0.159 0.045 

4 64 2.133 0.541 0.152 

5 14 0.467 0.125 0.035 

6 32 1.067 0.275 0.077 

7 57 1.900 0.482 0.136 

8 32 1.067 0.275 0.077 

9 46 1.533 0.391 0.110 

     

 Bredd [m] 1.780   

 vattendjup [m] 1.420   

 Tvärsnitts area [m^2] 0.281   

 

 

Tabell 9. Tabellen visar olika 

vattenhastigheter och flöden i 

bassäng 14 i slitsrännan i 

Kallstena. Bassängen är 

uppdelade i nio sektionerna, se 

bilaga 3. 
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Resultat av mätningar av vattenhastighet med flygel i slitsrännan Kallstena. 

 

Tabell 10. Mätresultat av flygel i slitsarna 1-17. För v30 se mätpunkterna A, B och C där A mätts 

på 0.1m och B på 0,5 m relativt botten och C precis under vattenytan.  
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4.3. Tillvägagångssätt vid Örebro Slott 

I slitsrännan vid Örebro slott mättes vattenhastigheten på nivåerna 0,4 och 0,6 m 

från botten samt en mätning precis under vattenytan. Mätningar gjordes i samtliga 

slitsar och i en bassäng, nr 4, se figur 12. Det finns 8 bassänger, ett in- och utlopp 

och 14 slitsar. Vid tillfället för mätning var hälften av slitsarna öppna, vilket är 

sommarläge eller det läge som används vid mycket låga vattennivåer uppströms. 

Vattenytan uppströms var +12,6 m och nedströms +11,4 m vilket ger en fallhöjd på 

1,2 m. 

I Örebro måste våra GPS-mätningar korrigeras med -13,966 m för att stämma 

överens med RH 2000. 

Slitsöppningarna är 0,3 m breda. 

På botten i slitsarna sitter det trösklar som lagts till höjden på bottenplattan vid 

beräkning, bottenplattan är +10,4 m.  

 

 

  

Figur12. Ritning över slitsrännan vid Örebro slott 
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 Bassäng 5    

 v30 r v Q 

1 21 0.700 0.183 0.111 

2 20 0.667 0.175 0.106 

3 25 0.833 0.217 0.131 

4 24 0.800 0.208 0.126 

5 45 1.500 0.383 0.231 

6 19 0.633 0.167 0.101 

7 15 0.500 0.134 0.081 

8 78 2.600 0.657 0.396 

9 23 0.767 0.200 0.121 

     

     

 Bredd [m] 3.000   

 vattendjup [m] 1.810   

 Tvärsnitts area [m^2] 0.603   

Tabell 12. Tabellen visar 

olika vattenhastigheter 

och flöden i bassäng 5 i 

slitsrännan vid Örebro 

slott. Bassängen är 

uppdelade i nio 

sektionerna, se bilaga 3. 
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4.4. Tillvägagångssätt vid Slussen i Örebro 

För mätning av vattenhastigheten valdes tolv punkter ut, se figur 13. Punkt A, B1, 

och C har mätts på 0,15 m djup relativt vattennivån. Där å-fåran var tillräckligt djup 

har en mätning B2 utförts på 0,15 m från botten mätt. I den stora kröken, i 

viloområdet, där å-fåran är mycket bredare än i övrigt lades en mätpunkt D till. 

 

Vattenytan uppströms var +10,7 m och nedströms +8,5 m vilket ger en fallhöjd på 

2,2 m. 

    Beräkningen av vattenhastigheten vid inloppet, arean och därefter flödet antas 

vara exakt. Flödet vid inloppet beräknas till 0,25 m3/s. Flödet är konstant genom 

omlöpet och därför kan areorna anpassas, i respektive tvärsektion, till de uppmätta 

vattenhastigheterna för att få flödet 0,25 m3/s. Eftersom vattenhastigheten i omlöpet 

är mer intressant än flödet, som måste vara konstant genom konstruktionen, har inte 

flödet för varje mätpunkt beräknats. 

  

Figur 13. Mätpunkter 1-12 i omlöpet vid Slussen i Örebro. 
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