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1 Bakgrund 
 

Fastighetsägare runt Vansjön och Nordsjön har inom ramen för Vansjö Nordsjö Vatten-
vårdsförening (VNV) under ca 20 års tid arbetat aktivt med att restaurera de grunda och 
igenväxande sjöarna i Heby kommun. Syftet är att bevara och utveckla de rika ekosy-
stem som hör samman med sjöarna, öka mängden vatten av bra kvalitet i landskapet och 
nedströms i Örsundaån samtidigt som jordbrukets och fritidsboendets intressen tillvara-
tas i ett klimatperspektiv. 
 

Följande kriterier har varit vägledande när det gäller dammutformning, faunapassage, 
reglering, förslag till vattenhushållning, muddring och vattenuttag: 
 

1. Upprätthålla ett högt vintervattenstånd för att minimera risk för syrebrist. 
2. Eftersträva en reglering 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 nuvarande markanvändning. 
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. 
6. Möjliggöra uttag för bevattning av jordbruksmark under månaderna maj-juli som 

ett led i jordbrukets klimatanpassning. 
 
2 Hydrologisk regim och hydrauliska beräkningar 
 

Karakteristiska vattenföringar och uppgifter om vattennivåer redovisas i bilaga C (Mil-
jökonsekvensbeskrivning MKB) avsnitt 7.3. Projektets beräknade effekter av i ansökan 
föreslagen reglering redovisas företrädesvis i MKB, avsnitt 9. Även metodiken för be-
räkning av nivåer och flöden återfinns i MKB (bilaga C1). 
 
3 Ansökta åtgärder 
 

Sökanden dvs. fastighetsägarna har för avsikt att genomföra följande åtgärder: 
 

• Utrivning av befintlig bro. 
• Anläggande av regleringsdamm med körbana jämte fiskvandringsväg som be-

skrivs under avsnitt 8.1-8.2. 
• Muddring inom områden som särskilt preciseras i avsnitt 8.3. 
• Uttagsstationer för bortledning av vatten till bevattning av jordbruksmark enligt 

avsnitt 8.4. 
 
4 Kartunderlag och höjdsystem 
 

Samtliga höjder i denna beskrivning refererar till höjdsystemet RH 70. Lägeskoordina-
ter anges enligt SWEREF 99 TM. Projektets huvudfix utgörs av dubb i sten intill fram-
fartsväg till fastigheten Heby Molnebo 3:1. Punkten innehar höjden +57,48 i rikets sy-
stem RH 70. Placering framgår av översiktsplan i figur 1 samt i figur 3 och bilaga B2. 
Inmätning av området har företagits av Sweco i samband med inledande planering av 
projektet. Kompletterande inmätning har utförts av Norconsult och TerraLimno Grup-
pen AB.  
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Figur 1. Översikt över ansökt vattenverksamhet i Vansjöns södra del och utloppsområde i 
Örsundaån. Översikten återfinns i större skala i bilaga B2. 

 
5 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 ska konstruktionen grundläg-
gas på det fasta friktionsmaterialet. Eventuella anläggningsdelar som inte kan grundläg-
gas på friktionsmaterial måste grundläggas på spetsbärande pålar. Den geotekniska 
undersökningen redovisas i sin helhet i bilaga B10. 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 cirka 3-4 m. En kompletterande geoteknisk undersökning 
har utförts av Norconsult i april 2019 som redovisas i bilaga B11. 
 
6 Tillgänglighet 
 

Den nya dammen är helt belägen inom fastigheten Heby Molnebo 3:1, men en närlig-
gande fastigheten Heby Norr Starfors 1:23 kan också komma att ingå i arbetsområdet. 
Tillgängligheten till arbetsområdet är god genom den körväg som sträcker sig via aktu-
ell bro till bostadshus och ekonomibyggnader på den förstnämnda fastigheten. Bron är 
dock inte klassad. Elektricitet finns framdragen till arbetsområdet. Elstolpe är belägen 
på ca 20 m avstånd från bron. Likaså löper en fiberkabel längs med brobanan. Fiberka-
beln ägs av Huddunge Telekom AB. 
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7 Befintliga anläggningsdelar 
 

För närvarande finns ingen anlagd damm vid utloppet. Befintliga konstruktioner utgörs 
av den tidigare nämnda bron. Enligt muntliga uppgifter från boende vid Svanviken kom 
bron till i och med att fastigheten vid Svanviken bildades i början av 1900-talet. En äld-
re flygbild från 1960-talet bekräftar också att bron funnits på plats en längre tid (figur 
2). Bron utgörs av en bärande stomme av stål med en överbyggnad durkplåt. Bron har 
en spännvidd av ca 8 m och vilar på två betongfundament. Utseendet framgår av foto i 
figur 3. Se översiktsplan över befintligt utseende bilaga B3. 
 

 
 

Figur 2. Ortofoto från 1960 som bekräftar att bron vid Svanviken fanns vid denna tid. 
(Källa: Lantmäteriet.)  
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Figur 3. Foto taget i anslutning till bron vid det i ansökan yrkade dammläget. 
(Foto: Staffan Lund.) 

 
8 Beskrivning av ansökt vattenverksamhet 
 
8.1 Regleringsdamm 
 

De ingående delarna i den nya dammen består från vänster till höger av följande delar1: 
 

1. Vänster anslutning. 
2. Två luckutskov med en fri bredd av 1 m respektive 2 m och tröskelhöjden +52,6, 

som tillika utgör överyta på regleringsdammens bottenplatta. Utskoven förses 
med automatluckor. 

3. Två bräddutskov vardera med en fri bredd av 3,0 m. Utskoven är grundlagda på 
en bottenplatta på en nivå av +54,0. 

4. Semifasta trösklar av trä/betong med tröskelhöjd av +54,6. 
5. Höger anslutning. 

 

Krönet på dammen, tillika underkant brobana, är belägna på nivån +55,1. Integrerat i 
dammen anläggs en bro med en körbana i betong (se nedan separat beskrivning bro). 
 

Dammkonstruktionen byggs i betong medan automatluckorna utföres i rostfritt stål. 
Luckgåtar utföres i form av ingjutna rostfria U-profiler. Bräddutskovets semifasta trösk-
lar innebär att det finns möjlighet att avlägsna dessa varvid tröskelhöjden sänks till bot-
tenplattans nivå +54,0. Utformning av luck- och bräddutskov framgår av figur 4 och 5. 
En mer detaljerad redovisning ges i bilaga B5-B6. 

 
1 Sett i flödesriktningen 
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Den nya bron, som integreras med dammkonstruktionen, får en körbana i betong som 
klarar fordon upp till en vikt av 64 ton (bärighetsklass 1, BK1). Körbanan ges en längd 
av 12 m och en bredd av 5 m. Brons utformning framgår av figur 4 och 5 samt, mer de-
taljerat, bilaga B5-B6. 
 

Beträffande yrkad reglering eller tappning över dammen, se avsnitt 10. 
 
8.2 Fiskväg i form av omlöp 
 

En fiskväg anläggs i form av ett omlöp med en längd av ungefär 100 m och en lutning 
runt 1 %. Intaget till fiskvägen utgörs av en gjuten trapetsoid tröskel belägen på nivån 
+53,55. Omlöpet får bottenbredden 200 mm och släntlutningen 1:1,7 nedströms intaget. 
Vattendjupet i själva omlöpet kommer att variera mellan cirka 30 och 90 cm och flödet 
inom intervallet 40-640 l/s mellan nivåerna +53,8 och +54,6, som även utgör nedre re-
spektive övre gräns i den s.k. reglerkurvan (se figur 11). Omlöpets principiella utform-
ning framgår av figur 4 och 5 samt, mer detaljerat, bilaga B5-B6. 
 
 
 

 
 

Figur 4. Planskiss av ny regleringsdamm/bro och fiskväg (omlöp). Ritningen redovi-
sas i större skala i bilaga B5. 
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Figur 5. Sektionsritning av ny regleringsdamm/bro och fiskväg (omlöp). Ritningen redovisas i 
större skala i bilaga B6. 

 
8.3 Muddring 
 

Muddring avses utföras inom två områden (I & II) i Örsundaåns fåra nedströms det nya 
dammläget och fem olika områden (III, IV, V, VI & M) uppströms det nya dammläget. 
Områdena I-V ska huvudsakligen ses som ett led i den framtida regleringen för att mins-
ka risken för skadligt höga vattennivåer i sjön. Merparten av dessa områden (I-III samt 
delvis område IV) berör direkt det befintliga vattenavledningsförtaget av år 1985. Ut-
gångspunkten för beräkning av muddringsdjup och muddringsvolymer är nuvarande 
bottennivåer: +53,0 – +53,5 (område I), +52,5 – +53,5 (område II) och +52,0 – +53,5 
(område III-VI & M). 
 
8.3.1 Muddring nedströms det nya dammläget 
 

Nedströms det nya dammläget vid Svanviken vidtas åtgärder utmed en sträcka på cirka 
360 m. Sträckan är indelad i två områden, område I som utgörs av åfåran genom bruks-
området i Molnebo och område II som består av åfåran från Molnebo och uppströms till 
Svanviken.  
 

Område I, åfåran vid Molnebo bruksområde. Inom en sträcka på ca 100 m (260-360 
räknat från bron vid Svanviken) muddras åfåran till en bottenbredd av maximalt 2 m 
och bottennivån +53,20. Sektionen är här som synes tämligen smal (figur 6). Anled-
ningen är att sträckan ligger i nära anslutning till en stenvalvsbro som utgör del i en 
känslig miljö ur ett kulturhistoriskt perspektiv (figur 7). Stor hänsyn krävs därför vid åt-
gärder inom angivet område och i direkt anslutning till stenvalvsbron kommer därmed 
ingen muddring att ske. De massor som avlägsnas från sträckan beräknas uppgå till cir-
ka 50 m3. Massorna som uteslutande består av minerogent material (sten och mindre 
block) transporteras bort från platsen.  
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Område II, från Molnebo bruksområde upp till Svanviken. Inom en sträcka på 120 m 
(140-260 m räknat från bron vid Svanviken) muddras åfåran till en bottenbredd av 3 m 
och bottennivån +52,50. Vidare muddras fåran inom en sträcka på 0-140 m (räknat från 
bron vid Svanviken) till en bottenbredd av 4 m och bottennivån +52,50. (figur 6). Den 
totala mängden muddermassor uppskattas till cirka 250 m3. 

 

 
 

Figur 6. Muddringsområde I och II nedströms det nya dammläget vid Svanviken. Begreppet 
”sektion” avser åfårans geometri eller tvärsnittsprofil. Angivna bottennivåer avser efter ut-
förd muddring. Ritningen redovisas i större skala i bilaga B7. 

 

 
 

Figur 7. Stenvalvsbron vid Molnebo i Örsundaån (foto Staffan Lund).  



 
 
 9 
  Teknisk beskrivning Vansjön 2020-11-30 

8.3.2 Muddring uppströms det nya dammläget 
 

Område III. Utloppet ur Vansjön fördjupas genom muddring till nivån +52,50 enligt 
den sträckning som framgår av översiktskartan i figur 8. Kanalen får en längd av 300 m. 
Kanalen ges en trapetsoid tvärsnittsarea med bottenbredden 6 m och släntlutningen 
1:1,5. 
 

Område IV. Inom område IV är avsikten att skapa en större öppen vattenyta på cirka 
9000 m2 (figur 8). Området får en längd av ca 250 m och en bredd som varierar mellan 
10 m och 50 m. Bottendjupet är detsamma som i område III, dvs. ned till +52,50. 
 

Område V. Område V utgör en muddrad kanal med en längd av ca 100 m som sträcker 
sig från område IV och norrut, genom nuvarande vassbälte, till öppet vatten (figur 8). 
Kanalen ges samma profil och djup (+52,50) som kanalen i område III. 
 

Område VI. Öster om den s.k. Drottningholmen muddras en kanal ned till nivån +52,50 
med en längd av ca 300 m. Kanalen får en trapetsoid tvärsnittsarea med bottenbredden 
6 m och släntlutningen 1:1,5 (figur 8). Detta område har historiskt varit en öppen vatten-
passage som vuxit igen helt under de senaste 30 åren. 
 

Område M. Vid M i figur 8 fördjupas ett område med längden 150-200 m och en bot-
tenbredd av ca 5 m ned till nivån +52,50. Syftet är att öka tillgängligheten till sjön med 
båt både för fritidsändamål och för underhåll med maskiner vid växtröjning m.m. På 
platsen finns historiskt en kanal för fritidsbåtar som nu är nästan helt igenvuxen. 
 

 
 

Figur 8. Muddringsområde III, IV, V, VI och M i Vansjön enligt ingiven ansökan. Kartan åter-
finns i större skala i bilaga B8.  
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Med utgångspunkt från angivna bottendjup och släntlutningar har totalmängden mud-
dermassor ingående i område III, IV, V, VI och M uppskattats till 18 000 m3. Planerade 
områden för kvittblivning av muddermassor är längsmed och på ömse sidor om respek-
tive kanal förutom vid Drottningholmen (område VI) där endast den östra sidan nyttjas. 
Massorna läggs cirka 15-20 m från åfåran och sprids ut så att inte någon vall bildas. 
Muddringen kommer att utföras med en amfibiegående grävmaskin (figur 9). 
 

I samband med muddringen avverkas den cirka 500 m långa träd- och buskridå (marke-
rad som T i figur 8) som är belägen väster om det gamla dikningsföretaget. Träden ka-
pas och läggs ut i anslutning till område III och IV i syfte att öka bärigheten för de ma-
skiner som ska användas vid muddringsarbetet och vid framtida underhåll.  
 
Slutligen ska påpekas att provtagningar som gjorts på sediment i Vansjöns södra del 
inom de områden som ska muddras inte visar på några anmärkningsvärda halter av 
miljöfarliga ämnen (se bilaga C, MKB avsnitt 9.17). 
 
 
 

 
 

Figur 9. Amfibiegående grävmaskin (foto Maxtech AB, Saltsjö-Boo).  
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8.4 Vattenuttag 
 

För att erhålla möjlighet till bevattning av kringliggande jordbruksmark planeras ett vat-
tenuttag om 120 000 m3/år (40 000 m3/mån under perioden maj-juli). Bevattningsutrust-
ningen anpassas för ett maximalt uttag om 4000 m3/ dygn. Uttagspunkter anges på karta 
i figur 10 samt med koordinater i tabell 1. Samtliga uttagspunkter har valts med tanke på 
att de ska ligga i nivå med sjöns yta för att minimera lokal påverkan. Detta gäller även 
uttagspunkten K som ligger ca 500 m uppströms i Fallbäcken. 
 

Tabell 1. Koordinater uttagspunkter för bevattning (se även figur 10). 
 

Uttagspunkt för bevattning N-koordinat E-koordinat Berörda fastigheter 

Uttagspunkt A 6649188 608400 Molnebo 3:1 

Uttagspunkt B 6650454 608161 Norr Starfors 1:23 

Uttagspunkt C 6650824 608230 Västerlövsta-By 2:2 

Uttagspunkt D 6651071 608469 Västerlövsta-By 2:2 

Uttagspunkt E 6651294 608735 Västerlövsta-By 1:3 1 

Uttagspunkt F 6653042 609645 Västerlövsta-Nordsjö 1:78 

Uttagspunkt G 6653327 609782 Västerlövsta-Nordsjö 1:78 

Uttagspunkt H 6653414 610415 Västerlövsta-Nordsjö 1:78 

Uttagspunkt I 6653170 610347 Västerlövsta-Nordsjö 1:78 

Uttagspunkt J 6650935 609329 Västerlövsta-Fallet 1:7 

Uttagspunkt K 6650637 609787 Vansjö S:3 

Uttagspunkt L 6650098 609295 Vansjö 3:3 1 

Uttagspunkt M 6649554 609091 Vansjö 2:2 4 
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Figur 10. Läge för uttagspunkter för bevattning (för koordinatangivelser se tabell 1). 
Kartan redovisas i större skala i bilaga B9.  
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9 Tidplan 
 

Anläggningsarbetena planeras med fördel utföras under en period med varaktigt låg vat-
tenföring i ån. I praktiken innebär detta att de delar av anläggningsarbetena som är i 
kontakt med sjön och utloppet i Örsundaån kommer att utföras under sensommar eller 
tidig höst. Anläggande av damm och bro beräknas ta cirka sex månader medan mudd-
ringsarbeten beräknas vara avklarade inom en tvåmånadersperiod. Arbetet med damm 
och muddring kan ske samtidigt. 

 
10 Reglerkurva och skötselinstruktion för ny damm 
 

Grunden till att den nya dammen utformats på angivet sätt är att underlätta regleringen 
av sjön utifrån uppsatta mål och kriterier. Vid den nya dammen föreslås en reglering 
inom intervallet +53,80 till +54,60 enligt eftersträvad nivådifferentiering med möjlighet 
att sänka till +53,60 och höja till +54,70 vid rensning respektive islyft. Yrkad sänk-
nings- och dämningsgräns är således +53,60 respektive +54,70. Regleringen ska huvud-
sakligen ske i enlighet med reglerkurvan vilken anger målnivåer för olika tidpunkter på 
året (figur 11). För att öka flexibiliteten har inom ramen för reglerkurvan vissa nomi-
nella målnivåer (eller intervall) upprättats, inom vilka regleringen kan skötas, utan att 
avkall behöver göras på de miljömässiga kriterierna (se tabell 2). 
 
 

 
 

Figur 11. Diagrammet visar den reglerkurva som regleringen av Vansjöns vattennivå i huvud-
sak ska följa under året. I diagrammet visas även sänknings- och dämningsgräns.  
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Tabell 2. Målnivåer för reglering. 
 

Tidsperiod Regleringsintervall 

15 dec - 15 feb +54,20 - +54,40 

15 mars - 15 april +54,40 - +54,60 

15 juni - 15 juli +54,00 - +54,20 

15 aug - 15 sept +53,80 - +54,00 

15 nov - 15 dec +54,20 - +54,40 

 
Förutom automatisk registrering av vattennivån ska även monteras peglar med möjlig-
het till manuell avläsning uppströms och nedströms regleringsdammen vid Svanviken. 
 
11 Genomförande 
 
11.1 Länshållning/förslag till arbetsordning 
 

Damm och fiskväg (omlöp) 
 

Vid byggandet av dammen anläggs förslagsvis en fångdamm på byggplatsens upp-
ströms- respektive nedströmssida. Vattnet leds under byggtiden vid sidan av den natur-
liga fåran genom en provisorisk kanal eller trumma. När arbetet har slutförts leds vatten 
in genom den anlagda regleringsdammen. 
 

Muddringsområde I, åfåran vid Molnebo bruksområde 
 

1. Fångdamm anläggs såväl uppströms som nedströms muddringsområdet. 
2. Vattnet leds förbi genom pumpning under tiden för muddring. 
3. Efter avslutad muddring avlägsnas fångdammarna. 

 

Muddringsområde II, från Molnebo bruksområde upp till Svanviken 
 

1. En fångdamm anläggs nedströms muddringsområdet (här kommer antingen den 
nyanlagda dammen eller åtgärderna vid byggplatsen för den nya dammen att fun-
gera som uppströms belägen fångdamm). 

2. Vattnet leds förbi genom pumpning under tiden för muddring. 
3. Efter avslutad muddring avlägsnas fångdammen. 

 

Muddringsområde III, IV, V och VI 
 

1. Fångdammar anläggs på uppströms- respektive nedströmssidan av den nya kana-
lens sträckning. 

2. Kanalen grävs upp successivt, med början inifrån och ut mot öppet vatten; det 
uppgrävda materialet sprids ut på betryggande avstånd från vattenområdet och ut-
jämnas för att effektivt kunna avvattnas och torka upp. 

3. Fångdammarna kan tas bort och vatten släppas på i den nya kanalen när massorna 
kompakterats i den grad att de inte längre är flytbenägna.  
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Muddringsområde M 
 

1. Området grävs upp successivt med början inifrån och ut mot öppet vatten; det 
uppgrävda materialet sprids ut på betryggande avstånd från vattenområdet och ut-
jämnas för att effektivt kunna avvattnas och torka upp. 

2. Bedömningen är således att för område M behövs ingen speciell fångdamm an-
läggas. 

 
Skadeförebyggande åtgärder redovisas i avsnitt 11 i MKB (bilaga C). 
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Fastighetsgränser i kartan är översiktliga och saknar rättsverkan, jämför beslut i lantmäterihandlingar och fastighetsrättsliga kartor. 
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