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Turbinbron – förhållanden innan åtgärd

• Stenmurverksdamm, höjd ca 4 m, krönlängd 25 m.

• 2 utskovsluckor
• L1. Planlucka automatiserad (ca 42 m3/s vid DG)
• L2. Klafflucka mekaniskt reglerad (ca 20 m3/s vid DG)

• Intag kraftstation, slukförmåga 5,2 m3/s.

• Kraftstation effekt 2 x 75 kW, H: 3,6 m, årsprod. ca 0,4 GWh

• Mycket liten dammvolym - begränsade effekter vid dammbrott.

• Översvämningsrisker betydande – dammen saknar egentligt skibord och har låga omgivande krön.



Målsättningar med projektet

- Användande av BMT (Västerås kraftverk utgör 
redan en värdefull demonstrationsanläggning)

- Hög passageeffektivitet

- Anpassad lösning i känslig kulturmiljö och 
stadsbild

- Säker och enkel drift

- Bibehållen dammsäkerhet - minskad 
översvämningsrisk

- Fullgod säkerhet för allmänhet



Alternativutredningar

1. Centralt inlöp: för dyrt och påverkan byggnadsminne

2. Denilränna: otillräcklig funktion

3. Slitsränna – omlöp: dyrt, tveksam funktion, inga mervärden

4. Mm….



Inlöp - egenskaper

- En naturlik fiskväg för uppvandrande fisk:

- inlöp 160 m kombineras med stryk (upptröskling) 20 m

- Fallprofil genomsnittligt 2 % (delvis påverkad av Mälarens 
nivå)

- Inlöpets bredd ca 6 – 3,5 meter

- Avbördning 0,3 – 40 m3/s, normalflöde ca 1 m3/s

- Fingrind till skydd för nedvandrande fisk:

- Fingrind betauppställd spaltvidd 15 mm och lutning 30 gr

- Avledning via inlöpet eller via ”sänklucka”



Projektets utveckling 2016 - 2018

• Samråd: slitsränna-omlöp på östra sidan. Som alternativ redovisades inlöp 

mot ”stora dammluckan”

• Uppenbart att inlöpet bättre motsvarade krav. I samrådsskede ”gillades” 

förslaget ur kulturmiljöperspektiv. Förslaget ersatte tidigare arkitektförslag i 

samråd med Länsstyrelsen och Västerås Stad.

• Projekt ”faunapassage” samordnades med projekt ”renovering östra 

kanalmuren”. Delvis gemensam projektering.

• Dom meddelades av Mark- och Miljödomstolen 2018-03-07, helt enligt 

ansökan.

• Planerat byggnadsminne, riksintresse kulturmiljö, detaljplan, 

fornlämningsområde – ytterligare tillstånd/lov krävdes:

• Tillstånd ingrepp kulturhistoriskt känslig bebyggelse - pågående

• Tillstånd ingrepp fornlämning - pågående

• Bygglov – pågående 5 st!

• Godkänt kontrollprogram mm - pågående



Flera moment och parallella processer…
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Invigd sedan juni 2019

- Arbete återstår (el, fiskräknare mm)

- Intrimning reglering

- Bygglovsprocess inledd

- Ekonomisk redovisning mm















Slutsatser och erfarenheter

- Testat de flesta tekniker snart…

- Utmaningar:

- Administrativt arbete

- Avancerade konstruktioner

- Utmanande arbetsplatser

- Flödeskänsligt vattenarbete

- Mer än en faunapassage – och en väldimensionerad sådan

- Utmanande/dyrt att beakta/anpassa utifrån andra (miljö-)intressen

- Viktiga referensåtgärder för framtida projekt



Tack!
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