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Västerås stads vattenplan

Miljöprogram 2005 → Västerås stads vattenplan 2012→ reviderad 2019



Västerås stads handlingsplan för yt- och grundvatten

Västerås yt- och grundvatten ska uppnå och bibehålla god ekologisk 
status1, god kemisk status2 samt god kvantitativ status3 2027 och de 
åtgärder som beslutats av vattenmyndigheten 2016 ska genomföras. 

Västerås stad ska inom ramen för den samlade kommunala 
verksamheten arbeta för en kontinuerlig förbättring av yt-och 
grundvattenkvaliteten.
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Svartån

• Avrinningsområdet är 776 km2

• Medelvattenföring knappt 6 m3/s

• Norbergs, Sala och Västerås kommuner

• Skogsmark 57 %, jordbruksmark 20 %

• Måttlig ekologisk status
• Övergödning

• Dålig konnektivitet

• Fem vandringshinder för fisk i den nedersta 
vattenförekomsten

• Måttlig-otillfredsställande fiskstatus (VIX)

• Förekomst av asp



Lekområden och vandringshinder i nedersta Svartån

• Första lämpliga sträckan finns under Skarpskyttebron (390 m2)
• Andra sträckan nedströms Falkenbergska kvarnen (2660 m2)
• Tredje lämpliga sträckan finns nedströms Åkesta kvarn (3400 m2)



Första vandringshindret i Svartån

Dammen vid Turbinhuset- Slottsbron
• Byggdes 1891
• Förutsättning för att ASEA grundades i Västerås
• Föreslaget byggnadsminne (byggnad + damm)
• Västerås stad och Mälarenergi har rådighet

Före: Efter:







Första faunapassagen i Västerås- från idé till verklighet

• På 1980-talet tas ett första (?) förslag fram om att bygga en fisktrappa vid Turbinbron. När beslut ska tas i 
kommunfullmäktige blev det nej.

• 2004- Vattenförvaltningen kommer igång i Sverige

• 2009- Västerås stad påbörjar arbetet med en vattenplan

• 2012- Västerås stad antar vattenplanen - ”senast 2021 ska det vara fria vandringsvägar för fisk i Svartån upp 
till Skultuna”

• 2012- Arkitekttävling genomförs, av tre förslag vinner ett omlöp i Vasaparken.
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• 2012 Beslut i kommunfullmäktige om att INTE bygga fiskvägen- för dyrt!

• 2012- LONA-projektet ”Fria vandringsvägar för fisk i Svartån” startas- underlag och förslag tas fram för de fem 
vandringshinder som finns i Svartån

• 2015- förfrågan om att gå med i LIFE IP- projekt kommer, projektidén innehåller förslag på fiskvägar vid 
Turbinbron och Falkenbergska kvarnen, de två första vandringshindren i Svartån från Mälaren.

• VT 2016- beslut om att gå med i LIFE IP Rich Waters = beslut om fiskvägar vid de två första hindren

• 2017- projektet påbörjas med tillståndsprocesser, projektering, upphandlingar 

• Sept 2018- ”Första spadtaget” tas

• Juni 2019- INVIGNING! 







Nästa steg: Falkenbergska kvarnen!

• Byggnation 2021-2022

• Inom LIFE IP Rich Waters

• Budget ca 15 milj.kr.

• Västerås stad genomför


