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Sammanfattning 
Gävsjön är en kraftigt igenvuxen sjö som är en av Vallentuna kommuns viktigaste fågellokaler 
som samspelar med fågellivet i Natura 2000-området Angarnsjöängen. Kommunen vill 
restaurera sjön och återskapa livsmiljöer i syfte att förbättra vattenkvaliteten och tillrinningen 
till Angarnsjöängen, stärka den biologiska mångfalden, samt bidra till ökad medvetenhet och 
locka invånare, besökare och skolklasser till vistelse i naturen. 

Syftet med restaureringen av sjön är att återskapa så stor del av sjön som möjligt för att 
förstärka sjöns värde för fågellivet, förbättra landskapsbilden och öka möjligheterna till ett rikt 
friluftsliv.  

I denna utredning har ett förslag på dämning och grävning tagits fram för Gävsjön. Genom en 
relativt enkel dämning kan man höja Gävsjöns vattennivå med 0,7 m, till den nivå som sjön 
hade före sjösänkningen som genomfördes på 1920-talet. Förslaget på dämningsnivå ger en 
normalvattenyta på +22,70 m, vilket kommer kunna variera några decimeter upp och ner 
beroende på vattenföringen.  

Det föreslagna dämmet är ett fast dämme med ett V-format utskov som ger ett flöde till diket 
som leder till Angarnssöjängen även vid lågvattenflöden. Dämmet anläggs genom att slå ner stål 
eller plastspånt i marken. För att säkerställa att fisk och andra vattenlevande organismer kan 
vandra förbi dämmet anläggs en sjönacke nedströms dämmet. 

Genom att gräva vissa ytor i sjön säkerställs en vattenspegel med ett större djup där vass och 
kaveldun inte kan etablera sig så lätt. De grävda massorna används till att skapa fågelöar och 
halvöar i sjön.  
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1 Bakgrund 
Gävsjön är en kraftigt igenvuxen sjö som är en av Vallentuna kommuns viktigaste fågellokaler 
som samspelar med fågellivet i Natura 2000-området Angarnsjöängen, se Figur 1. Området 
avvattnas av ett dike som löper längst den västra sidan av sjön samt ett dike som går rakt 
igenom sjön. Kommunen vill restaurera sjön och återskapa livsmiljöer i syfte att förbättra 
vattenkvaliteten och tillrinningen till Angarnsjöängen, stärka den biologiska mångfalden, samt 
bidra till ökad medvetenhet och locka invånare, besökare och skolklasser till vistelse i naturen. I 
nära anslutning till Gävsjön planeras den nya stadsdelen Kristineberg. Restaureringen av 
Gävsjön är också ett led i att utveckla förutsättningar och anläggningar för friluftsliv och 
rekreation i Gävsjödalen.  

 

Figur 1. Översiktskarta där Gävssjön och Angarnssjöängen har markerats med röda ovaler. 
Karta: Lantmäteriet. 

Denna utredning syftar till att ta fram ett åtgärdsförslag för konkreta vattenvårdsåtgärder för en 
restaurering av Gävsjön. Åtgärdsförslaget kommer att inkludera en bedömning av konsekvenser 
för vattenföring och vattenkvalitet samt förslag på skötsel. Uppdraget ska beakta avledningen av 
dagvatten till Gävsjödalen, men omfattar inte planområdet Kristineberg.  

2 Syfte 
Syftet med restaureringen av sjön är att återskapa så stor del av sjön som möjligt för att 
förstärka sjöns värde för fågellivet, förbättra landskapsbilden och öka möjligheterna till ett rikt 
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friluftsliv. Den restaurerade sjön förväntas även bidra till ett jämnare vattenflöde i diket 
nedströms sjön, bättre vattenkvalité genom avskiljning av partiklar och närsalter samt en ökad 
biologisk mångfald. 

WRS har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna och ta fram ett åtgärdsförslag för en 
restaurering av Gävsjön. 

3 Höjdsystem och höjduppgifter 
I denna rapport har höjdsystemet RH 2000 använts. Inmätningar av marknivåer, dikesbottnar 
och vattennivåer utfördes på några platser i och runt sjön den 21 mars 2021 av WRS samt den 
26 april 2021 av studenter från Sveriges Lantbruksuniversitet. Lantmäteriets laserskannade 
höjddata har också använts som underlag för utredningen. På torrläggningsföretagets äldre 
kartor och i tillhörande dokument är dock höjduppgifterna i ett lokalt höjdsystem som inte har 
varit känt under genomförandet av detta uppdrag. I äldre rapporter och underlag har även 
höjdsystemet RT70 använts. För att konvertera höjderna från RT70 till RT2000 har 0,17 cm 
lagts till höjderna i RT70 (Rebane, 210517). 

4 Metodik 
I uppdraget har fältbesök med inmätningar genomförts den 21 mars 2021 samt den 26 april 
2021.  

Som underlag för utredningen har följande källor används: 

 SGU:s jordartskartor 

 SMHI:s avrinningsområden  

 Lantmäteriets digitala höjdmodell över Sverige  
 Lantmäteriets historiska kartor 

 Länsstyrelsens Web GIS för skyddade områden 

 Länsstyrelsens register över markavvattningsföretag 

 Naturvårdsverkets kartverktyg för skyddad natur 

 Riksantikvarieämbetets Fornminnesregister 
 Skogsstyrelsens kartverktyg Skogens pärlor 

 SGU:s brunnsarkiv 

 Fastighetskartan 

 Jordbruksblockdata från Jordbruksverket 

 VISS – vatteninformationssystem Sverige 

5 Beskrivning av området 
Gävsjön är en igenväxt skogssjö i en smal dalgång som har betydelse för fågellivet. Sjön omges 
av lövskog på fuktig mark närmast sjön (Figur 3 och Figur 6) samt av äldre blandskog med 
partier av äldre tallar på hällmark (Figur 9). En tät granplantering finns i nordväst (Figur 4). I 
omgivningarna runt sjön finns det gott om framkomliga stigar. I den västra kanten av sjön går 
ett dike som är cirka 2 meter brett som avvattnar sjön och markerna uppströms sjön (Figur 5). I 
söder korsar en väg den tidigare sjöbotten (Figur 8). 
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Figur 2. Utloppsdike ut från Gävsjön.                  Figur 3. Björkskog vid sjöns utlopp. 

 

Figur 4. Granplantering i nordväst                    Figur 5. Dike i den västra kanten av sjön. 

 

Figur 6. Ungbjörk i den södra strandkanten.     Figur 7. Sjön sedd från söder. 
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Figur 8. Vägen i söder.                                       Figur 9. Gles blandskog i öster. 

5.1 Natur, kultur och friluftsvärden 

Gävsjön ingår i en av Stockholms gröna kilar, Angarnkilen. Runt sjön finns det strövvänliga 
skogsområden där bland annat en stig går längst den västra kanten av sjön. Längst den västra 
kanten av sjön ligger den etablerade Kyrkstigen och Roslagsleden löper en bit öster om sjön. I 
området utövas även flera andra olika fritidsaktiviteter som mountainbike, ridning, 
motorenduro, trailrunning, orientering, fågelskådning samt scoutverksamhet. I och med 
utvecklingen av den nya stadsdelen Kristineberg finns behov och viljeinriktningar från 
kommunen att utveckla Gävsjödalen för motion, rekreation och friluftsliv. 

I den norra och södra delen av Gävsjödalen, där Gävsjön ligger, har området fått en hög 
klassning på grund av dess kulturhistoria och dess levande landsbygd (Grönstrukturplan 2017). 

Gävsjön finns med i Länsstyrelsens våtmarksinventering där den har klassats som ett område 
med vissa naturvärden.  

Vid en fladdermusinventering utförd av Calluna 2018 hittades inga rödlistade eller sällsynta 
arter av fladdermöss, men möjligtvis sex olika vanliga arter av fladdermöss (Calluna AB, 2019). 

Sweco genomförde 2017 en inventering av groddjur i skogsområdet väster om Gävsjön då de 
hittade potentiella födosökslokaler och övervintringsplatser för groddjur bestående av 
hällmarker med fuktiga skrevor, stenblock, stenrösen, död ved och skrymslen vid t.ex. rötter 
samt flera fuktiga områden som skvattramtallmyrar och mindre sumpskogar. I en dikad bäck i 
områdets södra del fanns det yngel av vanlig padda på tre platser (Sweco Environment AB, 
2017). 

5.2 Ägarförhållanden 

Vallentuna kommun äger huvuddelen av sjöytan med omgivande mark, Lövsätra 1:103. En 
mindre del av sjön i nordväst ägs av stiftet, Vallentuna prästgård 1:1. 
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Figur 10. Gävsjön ligger på fastigheterna Lövsätra 1:103 samt Vallentuna prästgård 1:1. 
Karta Lantmäteriet. 

5.3 Bebyggelse, brunnar, ledningar och övrig infrastruktur 

En kraftledning korsar den södra delen av sjön. En grusväg korsar den tidigare sjöbotten i den 
södra delen av sjön. Innan sjön sänktes gick vägen i en böj runt sjön, längs åkerkanten. En stig 
korsar utloppsdiket norr om sjön. 

5.4 Historiskt 

Förslaget för Gävsjöns torrläggningsföretag inrättades 1923, därefter sänktes sjön 0,7 m 
(Österåkers kommun och Vallentuna kommun, 2010) genom att ett dike grävdes genom sjön 
och dikesbotten nedströms sjön sänktes. Företaget upprättades för att avvattna omkringliggande 
mark söder om sjön för att kunna bruka marken i jordbrukssyfte. Sjön torrlades ytterligare 
någon gång mellan 1952 och 1978 då ett dike grävdes i den västra kanten av sjön (Figur 12). 
Kartorna i Figur 11 och Figur 12 visar hur sjön har sänkts och vuxit igen under 1900-talet. 
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Figur 11. Gävsjöns utbredning på häradskartan, från 1901–1906, innan sjön sänktes. 

  

Figur 12. Den vänstra kartan visar Gävsjöns utbredning på ekonomiska kartan från 1952. Ett 
dike går rakt igenom sjön och den öppna vattenytan har minskat till en fjärdedel av den 
forna sjöytan. Den högra kartan visar Gävsjön på den ekonomiska kartan från 1978. Ett dike 
går längs den västra kanten av sjön vilket har resulterat i att de öppna vattenytorna i stort 
sett helt har vuxit igen. 
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6 Avrinningsområde, topografi och geologi 

6.1 Avrinningsområde och markanvändning 

Gävsjön ligger högt upp i det lokala avrinningsområdet på en höjd på knappt 23 meter över 
havet. Den totala ytan av det som idag klassas som våtmarksområde uppskattas till 17,5 hektar 
med ett medelvattendjup på 0,3 m (Österåkers kommun och Vallentuna kommun, 2010). Den 
avsänkta sjön rymmer idag cirka 53 000 m3, vilket gör att sjön har en teoretisk omsättningstid 
på ungefär en månad. 

Storleken på avrinningsområdet har uppskattats i Scalgo Live (2021) som bygger på 
Lantmäteriets digitala höjdmodell över Sverige. I Scalgo har det lokala avrinningsområdet vid 
sjöns utlopp uppskattats till 3,44 km2 (Figur 13). 

Enligt nationella marktäckedata från Naturvårdsverket består marken i avrinningsområdet i 
huvudsak av skogbeklädd mark (77 %), i övrigt består avrinningsområdet av jordbruksmark 
(9 %), Gävsjön (5 %), exploaterad mark med bland annat byggnader och vägar (4 %) samt övrig 
öppen mark (5 %), se Tabell 1. 

 

Figur 13. Gävsjöns avrinningsområde i grönt (Scalgo, 2021).Bakgrundskarta © Open Street 
Map, bidragsgivare. 

Tabell 1. Markanvändning i Gävsjöns avrinningsområde. 

Markanvändning Yta (ha) Yta (%) 

Skogsmark 266 77 % 

Åkermark 30 9 % 

Övrig öppen mark 19 5 % 

Öppen våtmark (Gävsjön) 16 5 % 

Exploaterad mark (byggnader, vägar) 13 4 % 

Totalt 344 100 % 
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6.2 Topografi och geologi 

Gävsjön ligger i en smal dalgång med branta bergsknallar på båda sidor om sjön. Uppströms 
sjön breddar dalgången ut sig och här hittar man flacka ytor med gammal åkermark.  

Jordarten i själva sjön består av gyttja, uppströms och nedströms sjön består marken av kärrtorv 
som övergår i postglacial finlera i norr samt gyttjelera i söder. Jordarten på den östra sidan av 
sjön består i huvudsak av sandig morän med inslag av urberg och postglacial finlera. På den 
västra sidan av sjön består jordarten närmast sjön i huvudsak av postglacial sand med inslag av 
svalsediment grus, postglacial finlera samt sandig morän (SGU) (Figur 14). 

 

Figur 14. Jordarter i och runt Gävsjön. Själva sjöytan består av gyttja (Källa: SGU). 

7 Hydrologi 
Ett huvuddike rinner till sjön söderifrån, från sydost rinner det även in ett mindre dike till sjön. 
Sjön avvattnas sedan genom ett dike som löper längs den västra sidan av sjön samt ett dike som 
går rakt igenom sjön. Det är oklart hur mycket vatten som leds in i Gävsjön och hur stor del som 
leds runt sjön via diket. I den nedre delen av Gävsjön går dikena ihop igen och vattnet leds 
vidare norrut i Olhamradiket (kallas även Gävsjöbäcken) mot Angarnssjöängen. 

7.1 Vattennivåer och flöden 

Vid platsbesöket den 21 mars 2021 uppmättes vattenytan i Gävsjön till +22,25 m. Nivån 
bedöms ha varit en relativt hög vattennivå med tanke på årstiden och den nyliga 
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snösmältningen. En modellering av vattenflöden i dag (se Tabell 4) visade på en vattennivå i 
sjön på +22,01 m vid medelvattenföring. 

Det saknas data på uppmätta flöden i Gävsjön. Det finns dock modellerade flödesdata att tillgå 
på SMHI:s Vattenwebb. Baserat på avrinningsområdets storlek och sammansättning samt 
nederbördsstatistik har SMHI tagit fram flödesdata med den så kallade S-HYPE-modellen. I 
detta projekt har modellerad flödesstatistik för det större avrinningsområdet ”Mynnar i 
Åkersström” (660685-163492), där Gävsjön ingår använts (SMHI och Havs- och 
vattenmyndigheten, 2021). Flödena har arealviktats utifrån Gävsjöns avrinningsområdes storlek 
som del av det större avrinningsområdet. Då Gävsjöns avrinningsområde och det större 
avrinningsområdet ”Mynnar i Åkersström” har relativt lika fördelning av markanvändning bör 
denna uppskattning vara tillförlitlig. 

En flödesberäkningen har också gjorts utifrån Trafikverkets metodik i VVMB 310 Hydraulisk 
dimensionering (2008) som bland annat beräknar flöden utifrån avrinningsområdets sjöprocent. 
Flödena är inte justerade utifrån framtida klimatförändringar. 

Flödena presenteras som typisk vattenföring vid låg-, normal- och högflödesförhållanden samt 
statistiska flöden med återkomsttider på 2, 10 och 50 år. För ett flöde med återkomsttid 10 år 
innebär att det flödet, eller ett högre flöde, kommer att inträffa statistiskt sett en gång vart tionde 
år med sannolikheten 2/3. 

Medelvattenföringen (MQ) i Gävsjön ligger på 20–22 l/s, vilket motsvarar ungefär 
660 000 m3/år. Under torrare perioder är vattenföringen betydligt mindre då 
medellågvattenföringen (MLQ) är 1,3–1,6 l/s medan medelhögvattenföring (MHQ) är 110–
190 l/s. Riktigt höga flöden i Gävsjön beräknas vara 320–370 l/s, då handlar det om flöden med 
en statistik återkomsttid på 50 år (Tabell 2). 

Tabell 2. Karaktäristisk vattenföring vid Gävsjöns utlopp. 

Statistisk vattenföring 
Flöde (l/s) 

Vattenwebb Trafikverkets metod 

Högvattenföring 50 år HQ50 320 370 

Högvattenföring 10 år HQ10 250 220 

Högvattenföring 2 år HQ2 180 140 

Medelhögvattenföring MHQ 190 110 

Medelvattenföring MQ 22 22 

Medellågvattenföring MLQ 1,6 1,3 

 

7.2 Tillflöde av dagvatten 

Andelen dagvatten till Gävsjön är idag förhållandevis låg då endast 13 hektar (4 %) av 
avrinningsområdet är exploaterad mark. Tillförsel av dagvatten ändrar vanligtvis den 
hydrologiska regimen inom ett avrinningsområde. Tillförseln av vatten blir större och snabbare 
vid kraftiga regn samtidigt som tillflöden minskar under torrperioder. Dagens exploatering 
påverkar troligen inte Gävsjön i någon betydande utsträckning då dagens lågt exploaterade 
villaområden i ett kuperat avrinningsområde med en del berg i dagen inte medför någon större 
förändring i avrinning. 

Det pågår dock planarbete för flertalet detaljplaner och en betydande exploatering inom 
Gävsjöns avrinningsområde. Dagvatten från detaljplaner inom avrinningsområdet Kristineberg 
södra kommer delvis avvattnas till ett dike som leder vattnet söderut och avvattnas till 
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huvuddiket uppströms Gävsjön via en slusslucka vid fastigheten Fisknäbben (utsläppspunkt 1–
3). Ytterligare ett mindre dike ska avvattna detaljplaneområdet Nyborg som rinner ut även det i 
huvuddiket uppströms sjön (utsläppspunkt 4). Exploatering närmre sjön kommer att släppa ut 
dagvatten direkt till sjön (utsläppspunkt 5–7). Se Figur 15 framtagen av Sweco (2018a). 

 

Figur 15. Utflödespunkter från respektive detaljplan för planerad exploatering kring Gävsjön. 
Utflödespunkterna 1–7 kommer att flöda ut uppströms, eller direkt till, sjön. Karta av Sweco 
Environment AB (2018a). 

I och med planerad exploatering kommer flödena till Gävsjön att öka på årsbasis då en stor del 
av naturmarken inom avrinningsområdena kommer att hårdgöras. Däremot kommer 
dagvattensystemen i detaljplaneområden utformas så att momentana flöden i huvudsak inte 
ändras jämfört med dagens situation. Dagvattendammar med strypta utflöden i varje område 
kommer att omhänderta mindre regn upp till en återkomsttid på 2 år. Vid större regn leds 
dagvatten vidare till fördröjningsmagasin dimensionerande för 20-årsregn med klimatfaktor 
(Sweco Environment AB, 2018a). Endast vid kraftigare regn än 20-årsregn (i princip skyfall) 
kan alltså en kraftig momentan ökning av flöde i framtiden förväntas till Gävsjön. Samtidigt 
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kommer Gävsjön i sig kunna buffra större volymer än i dag vilket innebär en positiv inverkan 
på nedströms vattendrag och sjöar.  

8 Vattenrättsliga förhållanden 

8.1 Gävsjöns torrläggningsföretag  

Gävsjöns torrläggningsföretag inrättades 1923, se Figur 16. Företaget upprättades för att 
avvattna omkringliggande mark för jordbrukssyfte. Gävsjöns markavattningsföretag är 
dimensionerat för ett maxflöde på 750 l/s och ett medelvattenflöde på 75 l/s (Sweco 
Environment AB, 2018b).  

 

Figur 16. Karta från upprättandet av förslaget för Gävsjöns torrläggningsföretag från 1923. 
Höjdangivelserna i på kartan ligger i ett lokalt höjdsystem som inte är känt. 

Ett dike har anlagts väster om Gävsjön vilket bland annat syns på den ekonomiska kartan från 
1978. Detta dike leder vatten förbi de centrala delarna av Gävsjön, men det finns inte upptaget i 
markavvattningsföretaget (Sweco Environment AB, 2018b). 

Markavvattningsföretaget kring Gävsjön är idag avvecklat och tillstånd enligt 7 kap. 28 a § 
miljöbalken för ändrade vattenflöden till Natura 2000-området Angarnsjöängen har erhållits. 
Tillståndet grundar sig i en MKB samt dagvattenutredningar och villkorar att dagvattensystemet 
ska kunna fördröja 20-årsregn samt att rening av dagvattnet sker vid källan. Gävsjön är en 
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resurs för dagvattenhanteringen från intilliggande områden, då sjön kan omhänderta en ökad 
tillrinning och bidra till reningen av dagvattnet.  

9 Förutsättningar för teknisk utformning 
Nedan redovisas planeringsförutsättningar som utgjort grund för åtgärdsförslaget.  

 

Begränsningar för restaureringsförslaget: 

 Massbalans ska uppnås inom området samtidigt som höjder med schaktmassor ska 
smälta in i landskapet. 

 Höjden på öarna med massor får ej bli så höga att massorna ”rinner” ut åt sidorna eller 
skapar en onaturlig sjömiljö. 

 

Kravspecifikation: 

 Så stor yta som möjligt med hållbar (växer ej igen) vattenspegel ska skapas i sjön, med 
en balans mellan öppna vattenytor och vassytor. 

 Öppna ytor samt kanaler med öppet vatten skapas och öar samt holmar skapas med 
schaktmassor. 

 Öppna ytor med vatten skapas nära platser där de blir synliga från befintliga stigar, men 
på så långt avstånd att fågellivet inte störs. 

 Förbättra vattenkvaliteten 

 Gynna fågellivet 

 Stärka den biologiska mångfalden 

 En variation av miljöer skapas för att gynna biologisk mångfald samt för pedagogiska 
syften. Öppna och slutna vattenmiljöer, öppna och slutna landmiljöer, döende träd mm. 

 Förbättra landskapsbilden  

 Bidra till att utveckla förutsättningar för friluftsliv och rekreation i Gävsjödalen  

 Locka invånare, besökare och skolklasser till vistelse i naturen 

 Möjlighet för fiskvandring ska säkerställas  

 Förbättra tillrinningen till Angarnssjöängarna. 

 Inte påverka tillrinningen till Angarnssjöängen negativt (bibehålla samma flöde vid 
lågvattenföring som idag) 

 Inte påverka vattennivåerna vid Högdalstippen negativt 

10 Åtgärdsförslag 
I denna utredning har ett förslag på dämning och grävning tagits fram för Gävsjön. Genom en 
relativt enkel dämning kan man höja Gävsjöns vattennivå till den nivå som sjön hade före 
sänkningen som genomfördes på 1920-talet. Detta kapitel beskriver det föreslagna dämmet, nya 
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öppna vattenytor som schaktas fram, platser för placering av schaktmassor, igenläggning av 
dike, ytor som kan fräsas samt tillfartsvägar. Åtgärdsförslagen redovisas på kartan i Figur 17.  

 

Figur 17. Åtgärdsförslag för restaureringen av Gävssjön. 

10.1 Vattennivåer och placering av dämme 

Åtgärdsförslaget innebär att sjön däms till en vattennivå på +22,7 m vid medelvattenföring 
(MQ), vilket innebär en höjning med cirka 0,7 m från dagens MQ-nivå. Denna nivå har tagits 
fram utifrån utbredningen av sjöns vattenyta på häradskartan från 1901–1906 (Figur 11) samt 
uppgifter om att sjön har sänkt 0,7 m (Österåkers kommun och Vallentuna kommun, 2010). 
Vattennivån kommer att innebära att vattenytan ligger cirka 50–60 cm över dagens marknivå i 
sjön. Platsen för dämningsläget (Figur 17) har valts då de geotekniska förutsättningarna för att 
anlägga ett dämme sannolikt är bra där och att det är möjligt att anlägga en väg för att ta sig till 
platsen med tyngre maskiner. Ingen geoteknisk undersökning har genomförts. 

10.2 Modellering och utformning av dämme 

10.2.1 Hecras-modellering 

På uppdrag och med handledning av WRS utfördes ett studentprojekt på mastersnivå på SLU år 
2021. I projektet skapades en hydraulisk modell i Hecras (US Army Corps of Engineers - 
Hydrologic Engineering Center, 2021) för Gävsjön och tillhörande diken. I rapporten för 
projektet (Nordenås m.fl., 2021) beskrivs metoden mer utförligt.  

Först genomfördes fältbesök där området studerades och dikessektioner mättes upp. Totalt 
mättes 18 sektioner in, 13 uppströms och 5 nedströms Gävsjön. Sektionerna som mättes in 
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valdes ut efter hur diket ändrade form, med större avstånd mellan sektionerna där diket var mer 
likformigt. 

Efterarbete gjordes sedan både i ArcGIS och Hecras för att få fram en hydraulisk modell för 
Gävsjön. Bland annat skapades sektioner i sjön utifrån Lantmäteriets digitala höjdmodell 
(DEM). Sjöbotten kunde inte mätas in och därför sattes sjöns hypotetiska botten till + 20,5 m 
för alla sektioner. Värdet är cirka 0,5 m djupare än det lägsta bottenvärdet som uppmättes vid 
fältbesöket, men för modelleringen så är det bättre att överskatta djupet än att underskatta det. 
Interpolerade sektioner skapades sedan för var 20:e meter i sjön och dikena upp- och nedströms.  

Modellen kräver även en uppskattning av dikets friktion och skrovlighet som mäts i Mannings 
tal. Denna parameter togs fram genom att jämföra vegetationstyper på fotografier från uppmätta 
sektioner med jämförbara bilder i referenslitteratur. Flera olika typer av dämmen lades in i 
modellen som skapade en vattennivå på +22,7 m vid medelvattenföring. Dessa jämfördes med 
nuvarande situation utan dämme för att analysera effekter upp- och nedströms sjön. Flödesdata 
från Vattenwebb (SMHI och Havs- och vattenmyndigheten, 2021) användes för att simulera 
flödes- och vattennivåsituationer vid låg-, medel- och högflöden, se Tabell 2. 

10.2.2 Utformning 

Utifrån modelleringen i Hecras har ett förslag på dämme tagits fram som anses bäst uppfylla 
kravet på att sjön ska ha samma medelhögvattennivå som innan sjön sänktes och att vattenflödet 
från sjön inte ska vara lägre än den är idag vid lågvattenföring. För själva konstruktionen av 
dämmet föreslås ett dämme med ett fast överfall på höjdnivån +22,9 m. För att dikets 
medelvattenflöde ska kunna passera och resultera i en vattennivå på +22,7 m vid 
medelvattenföring anläggs överfallet med ett V-format utskov (Figur 18). Utskovet utformas 
med en brädd på överkanten på 1,0 m och ett djup på 0,4 m, det vill säga botten av utskovet 
ligger på +22,5 m. Vatten tillåts att brädda över dämmet på en sträcka på cirka 13 meter. 
Dämmets hela bredd blir dock cirka 55 m då höjden av resteraande dämmet läggs på cirka 
+23,00 m och därmed ska ansluta till omkringliggande mark som ligger på samma höjd. 
Dämmet anläggs genom att slå ner en stål- eller plastspont i marken ner till cirka 2 meter under 
dikets bottennivå. Massor från schakten av den intilliggande djuphålan används till att dölja 
sponten genom att skapa en låg vall med flacka slänter som gör att dämmet bättre smälter in i 
landskapet. På nedströmssidan dämmet fylls åfåran ut med grövre sten som erosionsskydd för 
att förhindra erosionsskador när stora flöden breddar över dämmet. Erosionsskyddet kommer 
därmed att bilda en del av sjönacken. 
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Figur 18. Föreslagen utformning av dämmet i Gävsjöns utlopp i form av ett dämme med ett 
V-format utskov. Överkanten av dämmet (skibordet) ligger på höjdnivån +22,9 m, 
underkanten av utskovet ligger på höjdnivån +22,5 m. Ovankanten av utskovet har en bredd 
på 1 meter, vilket skapar en vinkel på 103°. Vattnet bräddar över dämmet på en sträcka på 
cirka 13 meter. Totalt är dämmet cirka 55 meter brett. Observera att det är olika skalorna på 
x- och y-axeln. 

10.3 Placering och utformning av sjönacke för fisk 

För att förhindra att det föreslagna dämmet kommer att bli ett vandringshinder för fisk och 
andra vattenlevande organismer förses dämmet med en fiskvandringsväg i form av en sjönacke 
som läggs mot dämmet, se Figur 19 och Figur 20. Fiskvägen byggs upp enligt principskissen i 
Figur 20. Den består av en cirka 30 m lång strömsträcka med grövre sten och grus samt större 
spridda stenar. Fiskvägen får ett fall på cirka 3 % från sjöns föreslagna nya medelvattenyta på 
+22,7 m uppströms dämmet till befintlig åbotten på cirka +21,7 m nedströms dämmet. 
Uppströms dämmet, i sjön, bör en kortare strömsträcka på cirka 10–15 m grusas upp för att 
skapa en tröskel mot dämmet även på denna sidan dämmet. 
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Figur 19. Placering av dämme och sjönacke för fisk. 

 

Figur 20. Principiell skiss av sjönacke, modifierad från Nordenås m.fl. (2021). 

För utformningen av sjönacken har målarten varit gädda. Gäddan leker mellan mars-maj då 
flödena normalt sett ligger mellan medel- (MQ) och högvattenföring (MHQ). Starkare 
simmande fiskar kan klara vattenhastigheter kring 0,5 m/s men även betydligt högre hastigheter 
under kortare perioder. Då det är en relativt kort strömsträcka bör vattenhastigheter upp till 1 
m/s vara acceptabla. För små och medelstora fiskar bör vattendjupet vara minst 0,3 m. 

För det föreslagna dämmet är den maximala vattenhastigheten över sjönacken drygt 0,8 m/s och 
minsta vattendjup över tröskeln 0,28 m vid högvattenföring (MHQ). Vid medelvattenföring 
(MQ) minskar hastigheten till drygt 0,7 m/s men djupet blir endast 0,13 m (Tabell 3). Detta 
innebär troligen att gädda kan vandra vissa perioder med högre flöden, men kanske inte varje år. 
Då sjön är belägen långt uppströms i systemet bedöms detta vara acceptabelt. Även andra fiskar 
och organismer kommer att kunna vandra förbi dämmet med hjälp av sjönacken. 
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Tabell 3. Maximal vattenhastighet och minsta vattendjup för föreslagen sjönacke vid hög-, 
normal- och lågvattenföring (Nordenås m.fl., 2021). 

Flöde Max. vattenhastighet (m/s) Min. vattendjup (m) 

MHQ 0,82 0,28 

MQ 0,74 0,13 

MLQ 0,41 0,04 

10.4 Placering av tillfartsväg 

För att kunna genomföra tillsyn, underhåll och skötsel av dämme, fiskväg, vattenytor och öar så 
anläggs en tillfartsväg till dämmet från pumpstationen i norr. Båt kan då läggas i vid dämmet 
för skötsel av vattenytor och öar. 

10.5 Hantering av massor 

Att gräva de dryga 4,7 hektar nya vattenytor kommer resultera i cirka 47 000 m3 blöta 
schaktmassor som ska hanteras lokalt. De bortgrävda massorna läggs i anslutning till de grävda 
ytorna som öar och uddar i sjön. Öarna ska fungera som häckningsöar för fåglar och uddarna 
skapar en större flikighet runt sjön. En del massor läggs upp i sjökanten mot befintliga höjder 
för att smälta in i landskapet och en del massor används till att dölja spånten i dämmet.  

Massorna i sjön består troligtvis av mycket organiskt material och gyttjelera vilket kommer att 
sjunka ihop efter en tid. I den centrala delen av sjön består massorna troligtvis nästa bara av 
organiskt material som delvis flyter på vattenytan. Gyttjelera som grävs upp och exponeras för 
syre i luften kan laka ut svavelsyra som skapar en sur miljö där vegetation kan ha svårt att 
etablera sig, åtminstone till en början.  

Det finns en risk för att delar av den befintliga vegetationen, i form av huvudsakligen 
vassmattor, släpper från botten när vattennivån höjs och därmed blir flytande på vattenytan. 

10.6 Åtgärder för biologisk mångfald 

En variation av olika miljöer skapar en större biologisk mångfald. Runt sjön växer det idag en 
blandskog med bland annat äldre tallskog på hällmarkerna som är värdefulla. I nordväst växer 
en äldre, likåldrig planterad granskog på gammal åkermark.  

Lövskogen som kommit upp runt sjön bevaras till stor del, en del kommer att dö av när den blir 
stående i öppet vatten vilket ökar mångfalden ännu mer. För att skapa mer öppna miljöer med 
värdefulla bryn mot tallskogen och lövskogen kan partier med tät planterad granskog helt eller 
delvis avverkas i samband med utvecklingen av friluftsområdet. Ett annat alternativ är att man 
låter lövskog komma upp på den gamla åkermarken helt eller delvis istället för 
granplanteringen. All trädvegetation i syd och sydväst ska bevaras och utgöra en träd- och 
vattenmiljö med halvtransparenta utblickar över sjön. 

På ett par mindre ytor i sjön fräses vassen ner, innan grävning och höjning av vattennivån, för 
att skapa större öppna vattenspeglar och partier med grunt solbelyst vatten. I övrigt lämnas 
partier med vass runt sjön som variation och skydd för fåglar. 

För fladdermöss och fåglar är det positivt med mer vatten i landskapet och översvämningar på 
våren som ökar produktionen av insekter. För fladdermössen är viktigt att träd och buskskikt 
inte är helt slutna. Strukturer i träd- och buskskikt som ger upphov till en mosaik av 
vindskyddade öppna och slutna platser oberoende av vindriktning bör gynnas eller skapas i 
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zonen runt sjön. Död ved som skapas vid höjning av vattennivån ger möjliga boplatser för 
fladdermöss och fåglar.  

11 Konsekvenser av åtgärdsförslag 

11.1 Dämmets modellerade effekt på sjöns vattennivå och 
hydrologi 

En modellering av dämmets effekt på sjöns vattenyta har utförts enligt avsnitt 10.2.1. Förslaget 
till dämning utgår från en normalvattenyta på +22,70 m, vilket kommer kunna variera några 
decimeter upp och ner beroende på vattenföringen. Förslaget innebär en höjning av dagens 
vattenyta med cirka 0,7 m, alltså i princip ett återställande till innan sänkningen 1923. För att 
visa dämningens effekter har ett antal sektioner i sjön och diken valts ut, se Figur 21; 
Uppströms, Gamla åkern, Mitten av sjön, Vid dämme och Nedströms. Modelleringens resultat 
av vattennivåer vid dessa sektioner vid olika flöden med nuvarande situation samt med den 
föreslagna dämningen visas i Tabell 4. 

 

Figur 21. En översikt av Hecras modelleringen med fem utvalda tvärsektioner, för vilka 
vattennivåer presenteras i Tabell 4 och illustreras i Figur 22, Figur 23, Figur 24, Figur 29 och 
Figur 28. 
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Tabell 4. Vattennivå vid nuvarande situation samt med föreslagen dämning vid olika 
flödessituationer (låg-, medel- och högvattenföring) i fem olika tvärsektioner enligt Figur 21. 

 
Flöde Vattennivå nuvarande 

situation (m.ö.h.) 
Vattennivå med föreslaget 

dämme (m.ö.h.) 

Uppströms 

MHQ +23,72 +23,72 

MQ +23,43 +23,43 

MLQ +23,31 +23,31 

Gamla 
åkern 

MHQ +22,67 +22,93 

MQ +22,37 +22,70 

MLQ +22,24 +22,57 

Mitten av 
sjön 

MHQ +22,37 +22,93 

MQ +22,01 +22,70 

MLQ +21,84 +22,57 

Vid 
dämme 

MHQ +22,37 +22,93 

MQ +22,01 +22,70 

MLQ +21,84 +22,57 

Nedströms 

MHQ +22,09 +22,11 

MQ +21,82 +21,85 

MLQ +21,71 +21,74 

 

Förslaget för dämningen av Gävsjön har den önskade effekten att sjöns vattenyta höjs med 0,7 
m vid medelvattenföring (MQ). Vid högvattenföring (MHQ) bedöms höjningen bli 0,56 m, från 
+22,37 till +22,93 (Tabell 4, Figur 22, Figur 23). Vid högvattenföring går alltså det V-formade 
utskovet fullt och vattennivån står cirka 4 cm över skibordets topp (se dämmets utformning i 
Figur 18). Vi högre flöden kommer därför hela skibordets 13 meters bredd nyttjas för att 
undvika större dämmande effekter uppströms. 

Vid lågflöden (MLQ) kommer effekten av dämmet bli en höjning av vattennivån från dagens 
+21,84 till +22,57 (Tabell 4, Figur 22, Figur 23), alltså 0,73 m. Modelleringen visar att 
vattenståndsvariationerna med ett dämme bör minska, från dagens 0,53 m till 0,36 m i skillnad 
mellan MHQ och MLQ. Det V-formade utskovet säkerställer ett visst flöde vid lågflöden; vid 
MLQ fås en vattennivå på 8 cm ovanför utskovets botten på +22,5 m (se dämmets utformning i 
Figur 18). 

Lågflödesperioder sammanfaller ofta med hög avdunstning från öppna vattenytor. En varm 
sommardag med friska vindar kan avdunstningen från en öppen vattenyta vara så stor som 
10 mm/dygn. I genomsnitt är dock avdunstningen cirka 3 mm/dygn under sommaren men kan 
uppgå till 5 mm/dygn under varmare perioder. Om det sker en varm torrperiod (avdunstning 
5 mm/dygn) med medellågvattenföring (1,6 l/s, se Tabell 2) under fyra veckor innebär det att 
vattennivån sänks med cirka 12 centimeter. En veckas sommarhetta med friska vindar 
(avdunstning 10 mm/dygn) skulle innebära 6,5 centimeters sänkning av vattenytan. Vid 
varaktigt torrt och varmt väder finns alltså en viss risk att utskovet går i princip tomt, men det 
skulle troligtvis även ske idag.  

Figur 22 och Figur 23 visar att vattennivåhöjningen med ett dämme är densamma både i mitten 
av sjön och precis vid dämmet. 
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Figur 22. Vattennivå vid olika flödessituationer (MHQ, MQ och MLQ) i punkten ”Vid dämmet”. 
Till vänster: innan dämning. Till höger: efter dämning. Exakta vattennivåer finns i Tabell 4. 

 

Figur 23. Vattennivå vid olika flödessituationer (MHQ, MQ och MLQ) i punkten ”Mitten av 
sjön”. Till vänster: innan dämning. Till höger: efter dämning. Exakta vattennivåer finns i 
Tabell 4. 

Dämningen kommer att hålla kvar vatten i landskapet under en längre tid än idag och skapa ett 
mer jämnare flöde över året. I och med höjningen av vattenytan uppskattas sjön kunna hålla 
cirka 170 000 m3 vatten, en dryg tredubbling från dagens vattenvolym. Detta ökar även sjöns 
teoretiska omsättningstid från en månad till drygt tre månader. Med ett jämnare flöde och en 
längre omsättningstid på vattnet i sjön så kommer mer partiklar och näring kunna sedimentera 
samt tas upp i växtligheten i sjön vilket leder till ett renare vatten. 

11.2 Konsekvenser av dämning på vattenflöden till 
Angarnssjöängen  

Dämningen av Gävsjön bedöms inte få några negativa konsekvenser för vattenflödena till 
Angarnssjöängen. Åtgärdsförslaget ger snarare en positiv effekt i och med att Gävsjön håller 
kvar vatten i landskapet samt fungerar som en buffert vid höga flöden, vilket skapar ett jämnare 
tillflöde till Angarnsängen under året. 

Vattenståndet i Angarnssjöängen varierar mellan +9,17 och 10,17 under året (nivån ska hållas 
mellan +8,97 m och +10,37 m enligt dom VA 105/91). Med det planerade dämmet i Gävsjön 
kommer det skilja cirka 14 höjdmeter mellan sjöarna. Cirka 1 300 m nedströms Gävsjöns 
utlopp, strax innan Olhamra kvarn, faller Olhamradiket ett tiotal meter på en relativt kort 
sträcka. Detta skapar en klack vilket gör att sjöarna hydrauliskt sett är separerade. 
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Vid lågflöden medger utformningen av dämmet i Gävsjön med V-format utskov en vattenföring 
på 7,3 l/s1, alltså en ökning från dagens 1,6 l/s. En viss marginell ökning vid lågflöden kan alltså 
möjligen förväntas till Angarnssjöängen, även om ökningen är oviss på grund av klacken mellan 
de två sjöarna. Vid normalflöden jämnas flödena ut något vilket innebär att Angarnssjöängen 
kommer att få ett något mer naturligt och jämnt flöde och hydrologisk regim. 

Hecras-modellering visar att vattennivåerna cirka 500 m nedströms Gävsjön kommer att vara 2–
3 cm högre vid både MHQ, MQ och MLQ än idag (Figur 24, Tabell 4). Denna nivåskillnad är 
antagligen nära noll när vattnet når Angarnssjöängen. 

 

Figur 24. Vattennivå vid olika flödessituationer (MHQ, MQ och MLQ) i punkten ”Nedströms”. 
Till vänster: innan dämning. Till höger: efter dämning. Exakta vattennivåer finns i Tabell 4. 

Vid högflöden kommer Gävsjön att bidra med en viss buffring av flöden, som troligen dock är 
marginell. En förenklad modellering av ett regn på 20 mm visar exempelvis att dämningen i 
Gävsjön inte påverkar varken utbredningen eller djupet på vattnet i Angarnssjöängen utifrån en 
visuell analys (Figur 25). 

  

Figur 25. Stående vatten (minst 20 cm) i Angarnssjöängen vid ett regn på 20 mm enligt 
Scalgo Live. T.v. Utbredning av vatten i dagsläget. T.h. Uppskattad utbredning av vatten 
med framtida dämning av Gävsjön.  

 
 
1 Beräknat med formel för triangulära överfallsvärn och höjden 0,08 m utifrån modellering, se Tabell 4. 
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11.3 Konsekvenser av dämning för Högdalatippen  

Dämningen av Gävsjön bedöms inte få några negativa konsekvenser för vattenflödena förbi 
Högdalatippen. Även om Högdalatippen ligger betydligt närmre och bara strax nedströms 
Gävsjön än Angarnssjöängarna kan ett liknande resonemang appliceras som för 
Angarnssjöängen. En liten positiv effekt kan möjligen uppnås i och med att Gävsjön håller kvar 
vatten längre och buffrar vid höga flöden (dock marginellt), vilket skapar jämnare tillflöden 
nedströms sjön under året.  

Hecras-modelleringen visar att vattennivåer i diket som passerar Högdalatippen ökar med 3 cm 
för MQ och MLQ samt 2 cm för MHQ vid dämning. Det är alltså en ytterst marginell ökning 
och en mindre ökning vid högflöden (då Gävsjön buffrar mer vatten). Se Figur 24 och Tabell 4. 

En förenklad visuell modellering av ett regn på 20 mm visar exempelvis att dämningen i 
Gävsjön inte påverkar varken utbredningen eller djupet på vattnet som skulle ansamlas strax 
nedströms Högdalatippen (Figur 26). 

  

Figur 26. Stående vatten (minst 20 cm) i Gävsjön vid ett regn på 20 mm enligt Scalgo Live. 
T.v. Utbredning av vatten i dagsläget. T.h. Uppskattad utbredning av vatten med framtida 
dämning av Gävsjön. Observera att dämningen och utgrävningen av Gävsjön är väldigt 
schablonmässig. 

11.4 Konsekvens av dämning för mark och väg uppströms sjön 

Höjning av medelvattenytan från +22,0 m till +22,7 m kommer att innebära att visa marker nära 
sjön kommer att vara blötlagda under större delar av året än de är idag. Lövskogen som kommit 
upp runt sjön sedan sjön sänktes kommer att påverkas genom att den delvis blir vattendränkt 
och därmed långsamt dör av. Även den gamla åkern uppströms sjön, i söder samt sydost, 
kommer delvis att översvämmas, se Figur 27. 
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En mindre del av den gamla åkern kommer att ställas direkt under vatten. Dämningen kommer 
dock även orsaka en högre grundvattenyta i marken och delar av fälten kommer bli 
vattenmättade under längre perioder av året jämfört med idag. Figur 28 visar hur den gamla 
åkern kommer att översvämmas vid högflöden (MHQ) vid dämning. Även om diket genom 
åkern kommer att kunna avleda flöden vid MQ och MLQ visar Figur 28 att vattennivåerna 
kommer att bli högre. 

 

Figur 27. Uppskattning av Gävsjöns utbredning efter dämning (Nordenås m.fl., 2021). 
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Figur 28. Vattennivå vid olika flödessituationer (MHQ, MQ och MLQ) i punkten ”Gamla 
åkern”. Till vänster: innan dämning. Till höger: efter dämning. Exakta vattennivåer finns i 
Tabell 4. 

Längre uppströms på den gamla åkern är markhöjderna någon meter högre vilket innebär att de 
inte påverkas alls av dämningen, som ses i Figur 29 och Tabell 4.  

 

Figur 29. Vattennivå vid olika flödessituationer (MHQ, MQ och MLQ) i punkten ”Uppströms”. 
Till vänster: innan dämning. Till höger: efter dämning. Exakta vattennivåer finns i Tabell 4. 

Vägen som går i den södra kanten av sjön kommer att översvämmas delar av året, på grund av 
dämningen. Även under torrare perioder kommer den få en högre markvattennivå som kan 
påverka vägens stabilitet. Det rekommenderas därför att vägen flyttas längre söderut, där den 
tidigare har gått, eller att vägen höjs. 

12 Tillstånd och samråd som krävs 
Ett tillstånd (miljödom) för vattenverksamhet krävs för att genomföra anläggandet av dämmet 
och urgrävningen av vattenytorna då åtgärderna kommer att innebära en vattenyta som 
överstiger 5 ha. En strandskyddsdispens hanteras i samband med miljödomen. 

En miljökonsekvensbedömning (MKB) samt teknisk beskrivning ska tas fram för ansökan om 
tillståndet för vattenverkasamhet. I processen ska även ett samråd med Länsstyrelsen i 
Stockholms län genomföras samt ett samråd med berörda sakägare. 
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12.1 Övriga utredningar som kan krävas 

Inför anläggning av dämmet kan en geoteknisk undersökning behövas. Ledningskoll behöver 
utföras inför allt markarbete, dock kan området förväntas korsa av få ledningar i mark. I samråd 
med Länsstyrelsen kan även behov av natur- och/eller kulturvärdesinventeringar framkomma.  

13 Planerade skyddsåtgärder 
Schaktarbeten ska genomföras under sensommaren, hösten eller vintern, det vill säga ej under 
fåglars häckningssäsong och perioder med risk för högflöden.  

Innan grävarbeten påbörjas ska ledningsutsättning begäras. 

14 Skötsel och underhåll 
Den restaurerade sjön kommer att kräva en viss skötsel och underhåll för att dämme och fiskväg 
ska fungera som tänkt och för att de öppna vattenytorna och fågelöarna ska hållas öppna.  

14.1 Tillsyn av dämme och sjönacke 

Regelbunden tillsyn av dämmet och sjönacken krävs för att kontrollera att inte grenar, annan 
växtlighet eller skräp täpper igen utskovet i dämmet. Om det finns aktiva bävrar i området kan 
detta behöva göras ännu oftare, särskilt under hösten när de är som mest aktiva. 

En årlig kontroll bör ske av att dammvallen, dämmet och sjönacken för att se att de är hela, 
ingen erosion har skett och att de fungerar som de ska. Även tillfartsvägen till dämmet 
kontrolleras årligen för att se att den är fungerande. 

Dammvallen bör röjas årligen så att ingen vedartad vegetation etablerar sig här som kan skada 
vallen. 

14.2 Skötsel av öar och holmar 

För att gynna biologisk mångfald och hålla fågelöar fria från igenväxning bör man röja öar och 
holmar årligen.  

Röjning ska inte ske på våren eller försommaren när fåglar häckar. 

14.3 Öppna vattenspeglar 

En årlig kontroll av de öppna vattenspeglarna bör ske för att kontrollera om igenväxning i form 
av kaveldun eller vass har skett eller om mycket flytande vattenvegetation, som till exempel 
näckrosor, har kommit upp på dessa ytor. Om de öppna ytorna börjar växa igen klipps de 
årligen med till exempel ett vassklippningsaggregat monterad på båt. Växtresterna förs, så långt 
det är möjligt, bort från vattnet med till exempel en vassräfsa monterad på båt.  

Klippning ska inte ske på våren eller försommaren när fåglar häckar. 
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