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Bakgrund 
Föreningen Vansjön-Nordsjöns Väl har under nära femton års tid arbetat aktivt med att få till stånd en 
restaurering av den grunda och igenväxande Vansjön i Heby kommun. Syftet är att bevara och 
utveckla de rika ekosystem som hör samman med sjön samtidigt som jordbrukets och fritidsboendets 
intressen tillvaratas.  
 

Vägledande kriterier. Följande kriterier har varit vägledande när det gäller utformningen av 
fördämning, faunapassage, reglering, rensning/muddring och förslag till vattenhushållning: 

1. Upprätthålla ett högt vintervattenstånd för att minimera risk för syrebrist. 

2. Eftersträva en nivå som så långt möjligt minimerar frekvensen av extremt höga vattenstånd. 

3. Eftersträva en så stor amplitud som möjligt inom de ramar som är tänkbara med hänsyn till 
övriga intressen. 

4. Eftersträva en differentierad reglering som innebär ett något högre vattenstånd under vår-
försommar jämfört med medelvattenståndet beräknat på årsbasis. 

5. Skapa en passage för fisk och annan vattenanknuten fauna som fungerar under merparten av 
året. 

 
Hydrografiska förhållanden och hydrauliska beräkningar 
Karakteristiska vattenföringar och uppgifter om nivåer redovisas i flik B (Miljökonsekvensbeskrivning 
MKB) avsnitt 6.4. Projektets beräknade effekter av företagen reglering redovisas företrädesvis i MKB 
avsnitt 8.1. Metodiken för beräkning av nivåer och flöden redovisas i bilaga B1. 

 
Kartunderlag och höjdsystem 
Samtliga höjder i denna beskrivning refererar till höjdsystemet RH 70. Projektets huvudfix utgörs av 
dubb i sten intill framfartsväg till fastigheten Svanvik 3:1. Punkten innehar höjden +57,48 i rikets 
system RH 70. Placering framgår av översiktsplan i bilaga A2. Inmätning av området har företagits av 
Sweco i samband med inledande planering av projektet. Kompletterande inmätning har utförts av 
Norconsult och TerraLimno Gruppen AB. 

 
Markförhållanden 
En geoteknisk undersökning har utförts av Sweco i april 2007. Jordlagren vid den plats där dammen 
planeras utgörs av gyttjig lera respektive gyttja med hög vattenhalt intill ett djup av 2,5-3 m. Härunder 
utgörs marken av friktionsmaterial och på en del håll lera (framförallt norr om vattendraget). Vid 
grundläggningen rekommenderas att konstruktionen grundläggs på det fasta friktionsmaterialet. 
Eventuella anläggningsdelar som inte grundläggs på friktionsmaterial måste grundläggas på spets-
bärande pålar. Den geotekniska undersökningen redovisas i sin helhet i bilaga A7. Det kan tilläggas att 
den bro som idag finns på platsen är grundlagd på stödpålar i form av stålbalkar ned till berg. Grund-
läggningsdjupet uppges vara ca 3-4 m.  
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Tillgänglighet 
Tillgängligheten till det aktuella arbetsområdet är god genom den körväg som finns anlagd och som 
sträcker sig fram till bron. Bron, som byggdes om år 2011, är dock inte klassad. Elektricitet finns ej 
framdragen till arbetsområdet. 

 
Befintliga anläggningsdelar 
För närvarande finns ingen anlagd damm vid utloppet. Befintliga konstruktioner utgörs av den tidigare 
nämnda bron. Bron utgörs av en bärande stomme av stål med en överbyggnad trä. Bron har en spänn-
vidd av ca 8 m och vilar på två betongfundament. Utseendet framgår av foto i figur 1. Den nya damm-
konstruktionen kommer att utgöra en integrerad del i den befintliga brokonstruktionen. Se oriente-
ringskarta över befintligt utseende bilaga A2 och A3. 
 
 

 
Figur 1. Foto taget i anslutning till bro vid det planerade dammläget. 

(Foto: Lars Pettersson, TerraLimno Gruppen AB.) 

 
Beskrivning av nya anläggningsdelar 

Regleringsdamm 
Den planerade dammen innefattar följande delar: 

 
• Ett utskov försett med två automatluckor utskov 1 och 2 
• Slitsränna som ansluter till luckutskovet 3. 
• Bro över regleringsdamm. 

 
De ingående delarna beskrivs närmare i nedanstående text samt i figur 2. 
En mer detaljerad redovisning ges i bilaga A3-A6. 
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Utskov 
De ingående delarna består från vänster till höger av följande delar: 

1. Vänster anslutning. 
2. Två luckutskov med en fri bredd av 2 respektive 1 m och tröskelhöjden +53,60, som tillika 

utgör överyta på regleringsdammens bottenplatta . Utskoven förses med automatluckor med 
krönhöjden +54,90. Utskoven benämnes utskov 1 och 2. 

3. Bropelare med bredden 0,4 m.  
4. Anslutning till fiskväg/slitsränna med en bredd av 2,4 m.  
5. I slitsrännans övre tvärvägg anläggs ett luckutskov med tröskelhöjden +52,00 och bredden 

1,0 m som förses med lös sättlucka. Utskovet benämnes utskov 3.  
6. Sättluckan har en fri bredd av 0,4 m och tröskelhöjden +53,00.  
7. Bropelare med bredden 0,4 m. 
8. Höger anslutning. 

 
Dammkonstruktionen byggs i betong medan automatluckor utföres i rostfritt stål. Luckgåtar utföres i 
form av ingjutna rostfria U-profiler. 
 
Bro 
Hela regleringsdammen inklusive fiskväg beräknas kunna integreras inom befintlig brokonstruktion. 
 
Slitsränna 
I anslutning till utskov 3 anläggs en s k slitsränna i betong med enkla slitsöppningar. Öppningarna har 
en fri bredd av 30 cm. Slitsrännan grundläggs på en makadambädd varvid rännans botten förläggs på 
en höjd av +52,60. Botten av varje slits förses med en tröskel av gummimaterial s k ROBALON för att 
kunna justera vattennivån i varje bassäng. Slitsväggarnas överkant varierar från +55,1 i anslutning till 
bron ned till +54,40 vid fiskvägens nedre del. Slitsrännan nedre ände, som vetter mot den anslutande 
befintliga bäckfåran, har en fast tröskel på nivån +53.20.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Regleringsdamm och fiskväg. 
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Rensning av kanal samt ny kanal 
En kanal muddras/grävs upp i den sträckning som framgår av översiktskartan i bilaga A7. I den nedre 
delen ingår kanalen i rensningsföretaget och ska ges den bredd och djup som överensstämmer med den 
tillståndsgivna dvs till en nivå av ca +53,0 och en bredd i vattenytan av ca 8 m (vid medelvattenyta). 
Längden på den del som rensas har beräknats till ca 360 m. Släntlutningen i kanalen beräknas till 
1:1,5. En ny kanal med bottenbredd och djup lika den del som rensas görs i den övre delen enligt 
omfattning som anges i bilaga A7. Den nya kanalen beräknas få en längd av ca 320 m. Med utgångs-
punkt från nämnda bottendjup har mängden muddermassor uppskattats till 3300 m3. Område för 
uppläggning av muddermassor anges översiktligt i bilaga A7. 

 

Breddning av åfåra vid Molnebo 
 
För att öka åfårans avrinningskapacitet vid höga flöden och därmed säkerställa att inte skadligt höga 
nivåer uppstår Vansjön i vid föreslås att en viss breddning göras  i anslutning till stenvalvbron i 
Molnebo. Utformning och omfattning framgår av bilaga A9. 

 

Tidplan 
Anläggningsarbetena bör med fördel utföras under en period med varaktigt låg vattenföring i ån. I 
praktiken innebär detta att de delar av anläggningsarbetena som är i kontakt med sjön och utloppet i 
Örsundaån bör utföras under sensommar eller tidig höst. 

 
Skötselinstruktion 
Automatluckorna föreslås regleras inom intervallet+53,8 till +54,70 enligt den stipulerade reglerings-
kurvan.  
 
Reglering ska journalföras och en utvärdering av regleringen med hänsyn till nivåer och vattenstånd. 
 
Manuell avläsning av pegel i anslutning till dammen ska göras minst en gång per vecka. 

 
Skyddsåtgärder 

Länshållning/förslag till arbetsordning 
Damm och fiskväg 

Vid byggandet av dammen anläggs förslagsvis en fångdamm på upp- respektive nedströmssidan av 
byggplatsen. Vattnet leds under byggtiden vid sidan av den naturliga fåran genom en provisorisk kanal 
eller trumma. När arbetet har slutförts leds vatten in genom den anlagda regleringsdammen. 
 
Kanal 

1. Fångdammar anläggs på upp- respektive nedströmssidan om den nya kanalens sträckning.  
2. Kanalen grävs upp successivt och det uppgrävda materialet sprids ut på betryggande avstånd 

från vattenområdet och utjämnas för att effektivt kunna avvattnas och torka upp.  
3. Fångdammarna kan tas bort och vatten släppas på i den nya kanalen när massorna avvattnats i 

erforderlig omfattning. 
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Övriga skyddsåtgärder 
• Maskiner som används i entreprenadarbeten bör genomgå daglig tillsyn för att minimera risken 

för läckage av olja m m till vattendraget. 
• Biologisk expertis bör finnas tillgänglig för att övervaka arbetena och ge råd om detaljutform-

ning under anläggningsskedet. 

 

Bilagor 
Bilaga A1 Översiktskarta 
Bilaga A2 Översiktsplan utlopp och kanal 
Bilaga A3 Nuvarande utseende, översiktsplan och sektioner 
Bilaga A4 Nuvarande utseende sektioner 
Bilaga A5 Efter ombyggnad, översiktsplan plan  
Bilaga A6 Efter ombyggnad planer, detaljer och sektioner, kanal 
Bilaga A7 Område för rensning, muddring samt upplag av muddermassor 
Bilaga A8 Geoteknisk undersökning 
Bilaga A9 Typsektioner breddning 
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