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Administrativa uppgifter 

Sökandens namn: Nyköpings kommun 

   

Adress: Nyköpings kommun 

 611 83 Nyköping 

   

Organisationsnummer: 212000-2940 

Kontaktperson: Ingegerd Ask  

Telefon: 0155- 24 89 68 

E-post: ingegerd.ask@nykoping.se 
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Bakgrund 

Centralt i Nävekvarn, Nyköpings kommun, finns en damm, Masugnsdammen, som ursprungligen härrör från 
tiden då det bedrevs järnhantering i Nävekvarn. Dammen regleras idag med luckor som är sammanbyggda 
med Industrivägens bro över Näveån. Luckorna och bron är i dåligt skick och behöver förnyas. Bro och 
luckor tillhör olika förvaltare och vid förnyelsen önskar Nyköpings kommun skilja funktionerna åt. 
Samtidigt vill Nyköpings kommun skapa förutsättningar för framtida fiskvandring. 

Näveån i Nyköpings kommun är ett av de största tillrinnande vattendragen till Bråviken, och har stor 
potential som lek och uppväxtområde för bland annat havsöring. I ån finns dock ett flertal dammar och andra 
vandringshinder från tidigare verksamheter i ån. 

Öringlek i Näveån förekommer för närvarande upp till det första vandringshindret, Pumpfallet. Kommunen 
har påbörjat processen att vidta åtgärder vid Pumpfallet. Nu avser kommunen att påbörja processen med att 
åtgärda Masugnsdammen som är belägen uppströms Pumpfallet genom att anordna en överfallsdamm och en 
vandringsväg för fisk och annan akvatisk fauna. 

Områdesbeskrivning 

Näveåns avrinningsområde (figur 1) uppgår till 38 km2 och avrinningsområdet domineras av skog, det finns 
även en mindre andel brukad mark längs ån. Industriell verksamhet har under lång tid förekommit i ån vilket 
lämnat spår efter sig. Under årens lopp har ån rensats och dämts upp för en mängd olika verksamheter, och 
den industriella verksamheten har medfört att det finns förorenade områden intill ån.  

Näveån är ett av flera viktiga tillrinnande vattendrag till Bråviken. Den dominerande delen av Näveåns 
avrinningsområde ligger inom den södra delen av Södermanlands län. Näveån avvattnar sjöarna Enarn, 
Svartsjön och Nävsjön. Svartsjön och Nävsjön ligger delvis inom Östergötlands län. Ån rinner genom 
bruksorten Nävekvarn innan den når mynningen i Bråviken.  

Näveån har stor potential som lek- och uppväxtområde för bland annat havsöring. Pumpfallet, tre dammar 
och en vägtrumma utgör definitiva vandringshinder och ytterligare partiella vandringshinder finns i ån. 
Första vandringshindret, Pumpfallet, ligger ca  200 m uppströms Näveåns mynning. Ytterligare ca 200 m 
uppströms finns Masugnsdammen. Därefter kommer Hyttdammen vid den norra infarten till Nävekvarn vid 
Nyköpingsvägen, och Alstorpsdammen, norr om Nävekvarns samhälle.  
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Figur 1 Översiktskarta Näveåns avrinningsområde. Vandringshinder är markerade med röda 

prickar. 
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Figur 2. Fastighetskarta , berört anläggningsområde inringat. (Jönköpings Fiskebiologi, 2012) 

 

Befintlig anläggning 

Den befintliga dammen består av luckor som är sammanbyggda med en bro. Luckorna har reglererat dels 
avbördningen från Masugnsdammen dels tillförseln av processvatten till industriområdet nedströms.  

Bron utgörs av en betongplatta upplagd på landfästen och på en pelare. Bron besiktigades 2003 vilket har 
resulterat i att den är avstängd för biltrafik men öppen för gång- och cykeltrafik. 

Under bron finns det två spettluckor till vänster med bredden ca 0,95 och tröskeln på nivån + 19,15. Det har 
funnits en tredje lucka men den har ersatts med en betongvägg. Till höger om reglerluckorna har det funnits 
ett intag till en tub som har lett vatten till industriområdet nedströms. Tuben är borta. Intaget inklusive 
avstängningen av öppningarna är i dåligt skick.  

Anläggningen är i sin helhet i dåligt skick och luckorna är svårmanövrerade. Svårigheterna att manövrera 
luckorna har medfört att vattenytans nivå har tillåtits variera. Detta har till synes inte medfört några 
olägenheter. 

Hydrologi 

Fastighets- och legala förhållanden 
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Dammen och bron med dammluckorna ligger på fastigheten Kungstorp 2:4, som ägs av Nyköpings kommun. 
Det efterföljande fallet ligger på fastigheten Nävekvarn 2:31 som har en privat fastighetsägare.  

Någon vattendom har inte kunnat återfinnas för dammen.  

Hydrologi 

Näveåns karakteristiska flöden har beräknats av SMHI, på uppdrag av Nyköpings kommun genom KFS 
AnläggningsKonstruktörer AB.  

Medelvattenföringen är 0,27 m3/s, medellågvattenföringen 0,02 m3/s och medelhögvattenföringen 1,7 m3/s, 
se tabell 1 nedan.  

Tabell 1 Karakteristiska flödesdata för Näveån (Dygnsmedelvärden). 

Högsta högvattenföring med 100 års återkomsttid, HHQ100 4,4  m3/s 
Medelhögvattenföring, MHQ 1,7  m3/s 
Medelvattenföring MQ 0,27  m3/s 
Medellågvattenföring, MLQ 0,02  m3/s 
Lägsta lågvattenföring med 50 års återkomsttid LQ50 0,005  m3/s 

De beräknade flödesvärdena tar inte hänsyn till eventuella bevattningsanläggningar som tar vatten ur ån eller 
till variationer över dygnet. 

Flödet varierar över året och är som lägst under perioden juni - oktober och som högst under perioden 
december - april. Under öringens vandringstid, september - november varierar månadsmedelvärdet mellan 
0,10 m3/s och 0,29 m3/s. 

Näveån är i stor utsträckning påverkad av rensningar och sprängningar från tidigare verksamheter. På 
sträckningen mellan Masugnsdammen och mynningen i Bråviken är ån omgrävd. Åns ursprungliga 
sträckning låg nordväst om den nuvarande där det idag finns bebyggelse. 

Miljökvalitetsnormer 

Näveån har pekats ut som vattenförekomst av Vattenmyndigheten: Näveån (ID 650496-155520). 

Näveån har måttlig ekologisk status vilket främst beror på en stor fysisk påverkan och dålig konnektivitet 
(möjligheten för vattenlevande djur och växter att röra sig genom vattenförekomsten). Näveån bedöms inte 
ha några miljöproblem av försurning eller övergödning (VISS, 2013). Miljökvalitetsnormen för 
vattenförekomsten är god ekologisk status till år 2015.  

Vattenförekomstens hydromorfologiska status beskrivs av ett antal parametrar som sammanväger 
exempelvis vattendragets form, konnektivitet och markanvändningen i närmiljön. Flera hydromorfologiska 
statusklassningar saknas, det har dock konstaterats att det finns tre definitiva vandringshinder i förekomsten 
vilket innebär att konnektiviteten i vattenförekomsten klassas som dålig.  

Vattendragets närområde (30 m från fårans kant) utgörs av 20 % aktivt brukad mark/ och eller anlagda ytor. 
Svämplanets funktion har också analyserats utifrån dess strukturer och funktion, 28 % av svämplanet utgörs 
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av brukad mark/anlagda ytor. Den fysiska påverkan på närområdet och svämplanet ger klassningen måttlig 
status. 

Angivna miljöproblem i vattenförekomsten är: 

• Miljögifter. Mätningar i fisk från östgötska sjöar och vattendrag visar att EU:s riktvärde för 
kvicksilver överskrids.  

• Påverkan på konnektivitet genom artificiella vandringshinder. I vattenförekomsten förekommer 3 
definitiva artificiella vandringshinder för vattenlevande djur och växter. 

Miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten är för närvarande god ekologisk status till år 2015. 
Myndighetens förslag till klassificering för kommande cykel är den samma som nuvarande dvs. måttlig 
ekologisk status, med miljökvalitetsnormen  god ekologisk status som ska uppnås 2027. I myndighetens 
”Förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021, återfinns inga specifika uppgifter 
om åtgärder i Näveån. 

Skyddade områden 

Nävekvarn ligger inom området Bråviken –Tunaberg som är av riksintresse enligt 3:6 Miljöbalken för 
friluftsliv. Bråviken är riksintresse enligt 3:5 Miljöbalken för fiske (fångst av ål och sötvattenfisk). 
Förbättrade förutsättningar för reproduktion av öring i Näveån ger ökade naturvärden och kan på sikt även 
gynna besöksnäringen och fisketurismen i området. 

Planförhållanden och bebyggelse 

För Nyköping kommun gäller” Översiktsplan 2013”. I planen anges Näveån är ett av 10 vattendrag i 
kommunen som hyser särskilda ekologiska värden och/eller är särskilt sårbara för påverkan. Ån bedöms ha 
stora naturvärden och kan vara av betydelse för fisk. 

Berört anläggningsområde omfattas av Nyköpings kommuns detaljplan Nävekvarns Samhälle, Tunaberg 
S:N, upprättad 1957 (P62-10). 

Föreslagen fiskväg nedströms den befintliga dammen omfattas av Nyköpings detaljplan Näverkvarns Hamn 
m.m upprättad 2010 (P11-11). 

Av planerna framgår att åtgärderna uppströms befintlig damm berör det som enligt plan benämns 
vattenområde. Nedströms dammen är berört område markerat som öppet vattenområde som får överbyggas 
med broar. Intill detta område finns ett fornlämningsområde och prickat dvs får inte bebyggas. 

Flera bostadshus finns inom 100 meter från anläggningsområdet. 

Åtgärder 

Syftet med förnyelse av anläggningen är att i första hand anlägga en säker damm som inte kräver daglig 
tillsyn. Dessutom önskar Nyköpings kommun skapa förutsättningar för framtida fiskvandring för i första 
hand starksimmande arter. 
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Alternativa åtgärder 
- Ombyggnad av befintlig anläggning.  
- Anläggning av ny damm med dammluckor. 
En ombyggnad av befintlig anläggning eller anläggning med dammluckor innebär att man fortsatt har en 
damm som kräver ofta förekommande tillsyn och skötsel. Därför har dessa alternativ inte bedömts vara 
lämpliga. 
 

Planerade åtgärder 

Den planerade anläggningen omfattar följande delar 

− En överfallsdamm med krönlängden ca 35 m och nivån ca +21,3 m.  
− Ett utskov med bredden ca 4,5 m.  
− Ett inlöp mellan dammens skibord och den nuvarande tröskeln under bron.  
− Rivning av befintliga luckor. 

De olika anläggningsdelarna beskrivs närmare nedan. 

Överfallsdamm 

Överfallsdammen anläggs som en spont ner till berg. Sponten förankras mot sidorörelser med dubbar i 
berget. Spontens överkant gjuts in i en krönbalk. Krönbalken skapar en horisontell överyta på nivån ca +21,3 
och fungerar samtidigt som korrosionsskydd för sponten.  

Utskov 

Utskovet placeras intill höger strand och utformas så att hela vattenföringen leds till inlöpet under perioder 
då vattenföringen är låg till medelhög. Vid höga vattenföringar överströmmas överfallsdammen. Utskovet 
kommer inte att förses med någon anordning för avstängning.  

I utskovets mittersta tredjedel utformas tröskeln med en flack V-form. Den lägsta nivå i mitten förläggs 
förslagsvis på nivån ca +21,1 m. På ömse sidor om V:et utformas tröskeln horisontell på nivån ca +21,2.  

Inlöp 

Nedströms överfallsdammen med början vid utskovet anläggs ett inlöp för att möjliggöra framtida 
fiskvandring. Inlöpet utformas för att i första hand möjliggöra för arter som är starka simmare att ta sig upp i 
Masugnsdammen. 

Inlöpet är planerat att ges lutningen ca 2 %. Denna lutning medger att även arter som är svagare simmare kan 
passera, samtidigt som det blir mindre krävande för starkare simmare. Med denna lutning krävs det att 
inlöpet är ca 100 m långt. 

Inlöpet utformas med en djupare del med bottenbredden ca 0,3 m och en bredare del som översvämmas vid 
medelvattenföringen eller något däröver. Vid flöden över medelhögvattenföringen kommer vatten att 
strömma över mer eller mindre hela området mellan överfallsdammen och nuvarande bron. För att klara 
denna överströmning täcks området med stenmaterial i fraktioner som kan motstå påfrestningarna från det 
överströmmande vattnet. Mellan stenarna planteras gräs som kan bilda en rotfilt. Gräset kommer att vara en 
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grönyta vid låga flöden och bidra till att hindra erosion vid höga flöden. Området anläggs med gradienter 
som bidrar till att fördela flödet över hela ytan. 

Inloppet anordnas så att det inte skapas fall över tröskeln och vilopooler kan anläggas på lämplig plats. 

 

Figur 3 Principskiss över inlöpet vid ca 2 % lutning. Sträckningen är ungefärlig och utformas med mjukare kurvor samt vilopooler. 

Sträckningen blir även beroende av vilken lutning inlöpet utformas med. Höjdangivelser anges i rikets höjdsystem RH2000. 
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Figur 4 Principskiss av inlöpets uppbyggnad. 

 

Figur 5 Principskiss över överfallsdamm med spont. Höjdangivelser anges i rikets höjdsystem RH2000. 
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Alternativt skulle inlöpet kunna utformas uteslutande för arter som är starkare simmare. Då kan inlöpet göras 
kortare och utformas med en lutning på 4 – 5%.  

 

Åtgärder nedströms inlöpet – ingår ej i projektet/ansökan 

Från Masugnsdammen till bron inom industriområdet, ca 70 m nedströms faller åfåran ca 7 m dvs. ca 10 % i 
medellutning. På grund av den höga lutningen bedöms det som svårt att skapa fungerande vandringsvägar 
enbart genom upptröskling av botten. 

Vandringsmöjligheter för starksimmande fiskarter kan åstadkommas t.ex. med slitsrännor kombinerat med 
upptröskling av botten samt anläggning av stentrösklar av naturmaterial för att skapa bassänger.  

Arbetets genomförande 

Inledningsvis anläggs en fångdamm över Näveån vid inloppet till Masugnsdammen. Pumpar med en 
erfoderlig kapacitet  att förbileda åns vattenföring installeras i en pumpgrop omedelbart uppströms 
fångdammen. Till pumparna kopplas nivåvippor som kan slå pumparna av och på beroende på tillrinningen. 
Ledningar installeras så att Näveåns tillrinning kan pumpas förbi Masugnsdammen med arbetsstället och 
släppas tillbaka till åfåran nedströms Industrivägens bro över Näveån.  Masugnsdammen torrläggs genom att 
dammluckorna öppnas och vattnet släpps ut i åfåran nedströms.  

Lösa massor på Masugnsdammens botten schaktas bort dels mellan det planerade dammläget och den 
nuvarande dammen dels ca 5 – 10 m uppströms dammlinjen. Schaktarean uppskattas till ca 700 m2. Med 1 – 
2 m lösa massor kommer schaktvolymen att uppgå till ca 1 200 m3. Schaktbotten täcks med geotextil och 
krossmaterial så att den blir körbar för arbetsmaskiner. Den körbara ytan bildar också underlag för fyllningen 
som skall bygga upp faunapassagen. Fyllningens volym uppskattas bli i ungefär samma storleksordning som 
schaktvolymen.  

I första hand avses slagen spont användas men vid behov kan borrad spont komma till användning. Sponten 
slås ner till berg. Eventuell borrad spont förankras ca 1 m i berg. Behov kan finnas att täta spontens 
anslutning mot berget. Det sker via injektering med cementslurry eventuellt med tillsats av fin ballast.  

Mot vänster strand ansluter sponten direkt till berg, eventuellt med en tätklack av betong. Anslutning mot 
höger strand kan behöva ske i ett schaktat dike 5 – 10 m in från strandkanten. 

Inlöpet kläs med naturmaterial såsom grus och natursten.  

Idrifttagning - inlöp 

Drifttagning sker successivt vilket innebär att den nya vattenvägen sakta tillförs ökande vattenflöde. Under 
drifttagning verifieras (genom okulär kontroll) att vattnets rörelsemönster och nivåer motsvarar de 
eftersträvade.  

Arbetstid 

Åtgärderna beräknas ta ca 4 månader att genomföra. 
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Miljökonsekvenser 

De permanenta långsiktiga effekterna av planerade åtgärder förväntas enbart vara positiva utifrån säker 
vattenhantering samt naturvårdssynpunkt. Förutom att fungera som faunapassage återskapas strömbiotoper i 
inlöpet vilket är gynnsamt för strömlevande fauna. Inlöpet i sig kommer att kunna fungera som både lek- och 
uppväxtmiljö för havsöring.  

Miljöaspekter 

Nedanstående miljöaspekter är de som bedöms vara relevanta att belysa i miljökonsekvensbeskrivningen.  

Naturmiljö 

Förberedande arbeten för upplag, tillfälliga vägar etc innebär att träd längs vattenfårans kan komma att 
behöva avverkas. Planering av arbetsytor bör ske i samråd med naturvårdsexpertis för att säkerställa att 
avverkning medför så liten skada som möjligt.  

Vattenmiljö/vattenkvalite 

Masugnsdammen kommer att torrläggas för att arbeten med markförberedelser, schaktarbeten och 
fyllningsarbeten i huvudsak ska kunna genomföras i torrhet.  

Idrifttagning av dammen och fiskväg innebär risk för kortvarig grumling. 

Planerade åtgärder minskar påverkan av vandringshinder i vattendraget. 

Hydrologi 
Anläggningen påverkar variationen mellan lägsta och högsta vattennivå vid Masungsdammen. 

Förorenad områden 

Arbetena sker inom område där industriell verksamhet pågått. Provtagning på de massor som skall schaktas 
bort bör genomföras innan arbeten påbörjas eller fortlöpande under schaktarbetets gång. Provtagning sker i 
samråd med tillsynsmyndigheten. 

Landskapsbild 

Inlöpet skapar en ny strömvattenbiotop  

Transporter och kommunikation 

Underbygg tiden sker transporter av material till och från arbetsområdet. Under arbetets gång kan det bli 
nödvändigt att kortvarigt stänga av vägar och bron över dammen. Efter att åtgärder vidtagits kommer det 
fortfarande att vara möjligt att ta sig med cykel eller till fots över bron. 

Påverkan på kulturmiljövärden 

Hyttområdet benämnt RAÄ-nummer Tunaberg 320:1 är beläget nedströms Masugnsdammen. Anläggningen 
och arbetena berör det kulturhistoriska området 
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Figur 5 Figur över Tunaberg 320:1. (Källa FornSök.) 

Bebyggelse och anläggningar 

Anläggningen ska utformas med beaktande av risk för påverkan på bebyggelse, ledningar etc. 

Hushållning med naturresurser 

Ytan i inlöpet bekläs med naturgrusmaterial och större block och sten. Naturgrus är en ändlig resurs.  

Buller 

Planering av arbetena ska ske under beaktande av Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från 
byggarbetsplatser, NFS 2004:15 

Planförhållanden 

I översiktsplanen utpekas Näveån som viktig utifrån naturvårdssynpunkt. 

Åtgärderna sker inom detaljplanelagt område som utpekats som vattenområde, fornlämning samt område 
som inte får bebyggas. 
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