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Icke-teknisk sammanfattning 

Föreliggande komplettering avser att tydligare och mer ingående belysa frågeställningar och 

synpunkter som tidigare framförts. Främst berörs hydrologiska förhållanden i Rådasjön, 

Ståloppet och Stensjön samt de eventuella effekter på olika miljöer och arter som åtgärderna 

kan ge upphov till. Det övergripande syftet med projektet är att skydda grundläggande 

samhällsintressen som återkommande skadas allvarligt till följd av översvämningar. 

I oktober 2007 antogs Europeiska Unionens direktiv 2007/60/EG om bedömning och 

hantering av översvämningsrisker. Översvämningsdirektivet har skapat en ram för hur 

översvämningsrisker skall bedömas och hanteras inom EU. Översvämningsdirektivet har 

implementerats i svensk lag genom översvämningsförordningen. Inom ramen för 

förordningen arbetar myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med hot- och 

riskutredningar. 

Stora översvämningar har på senare år drabbat de nedre delarna i Mölndalsåns vattensystem 

med skador på fastigheter och stor påverkan på viktiga samhällsfunktioner som följd. 

Göteborgs och Mölndals Stad, samt Härryda kommun samarbetar för att motverka 

översvämningar genom att utforma ett prognosstyrt, samordnat styr- och 

driftövervakningssystem för hela Mölndalsåns vattensystem, vilket i de flesta delar nu är 

genomfört. De arbeten som återstår och nu planeras, syftar till att öka flödeskapaciteten i 

Mölndalsån genom Rådasjöns utlopp, i Ståloppet och i Stensjöns in- och utlopp samt i 

området vid Grevedämmet. 

Området runt Rådasjön-Stensjön är ett viktigt stadsnära område med ett omfattande friluftsliv, 

inte minst sportfiske. Rådasjön är också en av de viktigaste vattenresurserna för dricksvatten i 

Göteborgsregionen. Rådasjön med tillhörande landområden samt Ståloppet, ingår i Rådasjöns 

naturreservat och gränsar även till Gunnebo kulturreservat. Naturmiljön i Rådasjöns 

naturreservat består bland annat av, grunda vikar med tät växtlighet, sumpskogar, 

starrbevuxna våtmarker (starrmader) och fuktängar. Sumpskogar och fuktängar runt Rådasjön 

är inte blöta på grund av översvämmande sjövatten, utan av ytligt grundvatten. De strandnära 

delarna av lövsumpskogen översvämmas dock regelbundet av sjövatten. Flera områden är 

artrika, med förekomst av både vanligare, för dessa områden typiska arter, men också 

ovanliga, rödlistade och av artskyddsförordningen, skyddade arter. 

I de strandnära ekosystemen uppträder växtligheten i olika zoner, till stor del skapade av 

varierande vattenstånd och arternas olika tåligheter mot dränkning. Detta ger upphov till ett 

flertal olika slags miljöer. Våtmarksekologisk forskning har visat att dränkningsvaraktigheter 

vid olika vattenstånd under vegetationsperioden, april-oktober, är en avgörande faktor för hur 

växtarter fördelar sig i strandmiljöer. Vilka vattenstånd som uppkommer under 

vegetationsperioden är således en mycket viktig faktor som kan sägas vara 

ekosystemskapande. Översvämningar under vinterperioden kan ha något gödande inverkan på 

berörda strandområden och en viss betydelse för transport av frön från sjö till 

översvämningsmark, men är i ekosystemskapande avseende av betydligt mindre vikt. 
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Under våren och sommaren 2014 har vegetationens utbredning och zonering runt Rådasjön, 

Ståloppet och Stensjön tagits fram och beskrivits, bland annat med hjälp av flygfoton och 

höjddata. Vid efterföljande fältarbeten kontrollerades och kompletterades materialet. I 

samband med fältarbetet gjordes också inventeringar av olika slags miljöer och särskilt 

värdefulla områden och platser, t.ex. värdekärnor, lekområden och revir, som har 

förutsättningar att hysa hotade och rödlistade arter. 

Under våren 2014 har stora mängder data kvalitetsgranskats och korrigerats avseende 

vattenstånd och vattenflöden vid Stensjö dämme för perioden 1985-2013. Dessa data har 

därefter använts för att i modeller beräkna motsvarande vattenstånd i Rådasjön för samma 

period. Det innebär att den hydrologiska regimen i både Stensjön och Rådasjön har kunnat 

beskrivas i detalj under en trettioårsperiod. 

I Rådasjön har det under de senaste 30 åren förekommit höga vattenstånd med överdämningar 

i stort sett årligen, där merparten inträffat under vintersäsongen. De återkommande 

överdämningar som skett under vegetationsperioden har bidragit till att skapa flera biologiskt 

värdefulla strandnära miljöer som kan ses idag. Eftersom aktuellt projekt syftar till att minska 

risken för samhällsskadliga översvämningar, innebär detta att de högsta vattenstånden 

kommer att minska i Rådasjön efter genomförda åtgärder. 

För att ta reda på de högsta vattenstånd som varit så betydelsefulla att de kan kallas 

ekosystemskapande, har olika växtarter som är känsliga för översvämningar identifierats runt 

Rådasjön och Stensjöns stränder. Höjdnivåerna där dessa växter finns har därefter mätts in 

med stor precision med hjälp av så kallad RTK-teknik i realtid, som ger en noggrannhet på 

centimeternivå. De inmätta höjderna utgör således de gränser där de högsta uppkomna 

vattenstånden under vegetationsperioden haft betydelse för zonering av vegetation. Med hjälp 

av vattenståndsdata från den senaste 30-årsperioden har sedan återkomsttider och 

dränkningsvaraktigheter för de vattenstånden beräknas. 

Flera olika uppgifter och material har använts, som tillsammans utgjort underlag för att ta 

fram de högsta vattenstånden som kan anses vara ekosystemskapande under 

vegetationsperioden i Rådasjön respektive Stensjön. Dessa vattenstånd uppgår till 25 cm över 

dämningsgränsen i Rådasjön och 10 cm över dämningsgränsen i Stensjön. Att förhålla sig till 

dessa vattenståndsnivåer är mycket viktigt för att kunna bedöma eventuella effekter på 

naturmiljön till följd av planerade arbeten. 

Med ovanstående som underlag har hydrologer tagit fram planer (tappningsställare) för hur 

reglering kan ske för att kunna tillgodose dessa behov. Arbetet har haft som förutsättning och 

mål att så långt som möjligt efterlikna den hydrologiska regim i Rådasjön som rått under de 

senaste 30 åren. Resultaten är lyckade, vilket modellerade data visar. Det betyder att alla de 

ekosystemskapande vattenståndsintervall och dränkningsvaraktigheter som de senaste 30 åren 

präglat Rådasjön fortsatt kommer att uppkomma efter genomförda arbeten. Användande av 

tappningsställare medför också en utpräglat konsekvent tappning, utifrån nederbörd, 

uppkomna flöden och vattenstånd, oberoende av subjektiva beslut och åtgärder som är fallet 

vid dagens manuella hantering. Med detta som utgångspunkt bedöms sammantaget små 
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effekter uppkomma på berörda habitat, med små konsekvenser. De särskilt värdefulla 

områden och platser, t.ex. värdekärnor, lekområden och revir som har förutsättningar att hysa 

hotade och rödlistade arter bedöms inte påverkas negativt. 

Ett stort antal arter som har olika slags skydd eller är rödlistade är observerade i området 

Rådasjön-Stensjön. De flesta arterna är knutna till Rådasjöns naturreservat. Effekter och 

konsekvenser är inom ramen för planerade åtgärder i huvudsak kopplade till eventuella 

hydrologiska förändringar som kan ge negativa effekter på habitaten och därmed på 

habitatens arter. Sådana hydrologiska förändringar som kan påverka de ekosystemskapande 

processer som verkat i Rådasjön de senaste 30 åren bedöms inte uppkomma. Sammantaget 

bedöms därmed effekter och konsekvenser för habitatens arter bli mycket små. Rådasjöns 

naturvärden bedöms vara större än Stensjöns. Regleringen av Stensjön får därigenom ske på 

sådant sätt att uppställda mål för Rådasjön uppnås. Med hänsyn härtill föreslås en ny och 

högre dämningsgräns för Stensjön. 

Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå som påverkar råvattenuttagen, vare sig kvalitativt 

eller kvantitativt. Färre stora översvämningar medför i stället betydligt mindre risk för sämre 

råvattenkvalitet, bland annat med avseende på tillförsel av parasiter och sjukdomsalstrande 

bakterier från omgivande strandområden som betas av djur. 

Förändringarna i Ståloppet med avseende på landskapsbild kopplat till strömsträckan vid 

Rådasjöns utlopp som i framtiden blir bredare och mer lugnflytande kan komma att upplevas 

som negativa för människor som regelbundet besökt området. Den minskade 

vattenhastigheten i Ståloppet medför också ökad risk för isbildning, vilket kan påverka 

möjligheten för bl.a. änder och svanar att varaktigt övervintra i kanalen under kalla perioder. I 

Stensjöns inlopp planeras åtgärder för att hålla vattnet öppet vid behov under kalla vintrar. 

Bedömning vad gäller ekologisk status är att planerade arbeten inte kommer att medföra 

sådana konsekvenser att ekologisk status i berörda vattenförekomster försämras eller bidrar 

till att miljökvalitetsnormen god status inte kan uppnås. De ingående biologiska 

kvalitetsfaktorerna för ekologisk status, t.ex. växtplankton, bottenfauna, vattenlevande växter 

och fisk bedöms inte påverkas negativt. Hydromorfologisk status (fysisk påverkan) är en del 

av den ekologiska statusen. Bedömningar visar att förändringarna blir små efter genomförda 

arbeten. Förhållandena bedöms inte bidra till, eller försvåra möjligheterna för berörda 

vattenförekomster att uppnå god status. Bifall till anordning av ålyngelledare och latent krav 

på fiskvägar vid Stensjö dämme och i Grevedämmet medför i stället en förbättring av den 

hydromorfologiska statusen i området. 

Det bedöms som rimligt med en prövotid för att samordna det arbete som krävs för att sjösätta 

regleringsmodellen, samt att få underlag för bedömningar hur reglering/tappningsställare har 

fungerat under en viss period. De flödes- och vattenståndsdata som registreras varje dag kan 

efter prövotidens utgång utvärderas och jämföras med uppsatta mål, t.ex. för uppnådda 

vattenstånd. En prövotid på 3-5 år bedöms vara rimlig. Risken för att på ett bestående sätt 

påverka naturmiljön i Rådasjön negativt är mycket liten, vilket väl avspeglas i historiska data 

1985-2013, där det funnits sammanhängande perioder på upp till 6-7 år då vattennivåerna inte 

nått upp till 25 cm över dämningsgränsen under vegetationsperioden. 
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1. Syften och avgränsningar 

Föreliggande komplettering till miljökonsekvensbeskrivning daterad 2013-02-26 avser att 

tydligare och mer ingående belysa frågeställningar och synpunkter som framförts vid tidigare 

förhandlingar och samråd. Främst berörs hydrologiska förhållanden i Rådasjön, Ståloppet och 

Stensjön samt de eventuella effekter på habitat och arter som åtgärderna kan ge upphov till. 

Det övergripande syftet med projektet är att skydda grundläggande samhällsintressen som 

återkommande skadas allvarligt till följd av översvämningar i nedre Mölndalsån. För att 

åstadkomma det ansöker Mölndals Kvarnby och Mölndals Stad om tillstånd hos Mark och 

Miljödomstolen att utföra förebyggande åtgärder i avsikt att minska skador förorsakade av 

höga vattenföringar och vattenstånd.  

Inom ramen för aktuellt projekt finns ett flertal olika, delvis motstridiga intressen som t.ex. 

 Säkerhet och skydd av grundläggande samhällsintressen 

 Säkerställande av tillgång och kvalitet på råvatten till Mölndal och Göteborg 

 Det rörliga friluftslivets behov, t.ex. fiske, rodd, bad, rekreation, natur- och 

kulturupplevelser 

 Bevarande av naturmiljön med förekommande habitat och arter 

Detta dokument har tagits fram i avsikt att hållas kortfattat, då många frågor som berör 

projektet belysts i tidigare rapporter och redovisningar. Fokus i denna komplettering är i 

högre grad riktat mot flera specifika frågeställningar än att i alla delar vara heltäckande. 

Samtliga vattenståndsnivåer som nämns och diskuteras i detta dokument är relaterade till 

dagens dämningsgräns (DG) i Stensjön. 
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2. Bakgrund 

Stora översvämningar har på senare år drabbat de nedre delarna i Mölndalsåns vattensystem 

med skador på fastigheter och stor påverkan på viktiga samhällsfunktioner som följd. I 

december 2006 var stora bebyggda områden, viktiga transportvägar och en järnvägstunnel 

mellan Mölndal och Göteborg översvämmade under flera dagar. I Landvetter och Mölnlycke 

samhällen drabbades många fastigheter av inträngande vatten. 

Göteborgs och Mölndals Stad, samt Härryda kommun samarbetar för att motverka 

översvämningar genom att utforma ett prognosstyrt, samordnat styr- och 

driftövervakningssystem för hela Mölndalsåns vattensystem, vilket i de flesta delar nu är 

genomfört. För att ett reglersystem skall vara effektivt och motverka översvämningar krävs 

också att de nedre sjöarna Rådasjön–Stensjön ges en förbättrad kapacitet att avbörda vatten 

vid prognoser om höga flöden. Sjöarnas förmåga att magasinera vatten och utjämna höga 

flöden kan då avsevärt förbättras. 

De arbeten som planeras syftar till att öka flödeskapaciteten i Mölndalsån genom Rådasjöns 

utlopp, i Ståloppet och i Stensjöns in- och utlopp samt i området vid Grevedämmet. Arbetena 

innebär att breddning, grävning, muddring och rensning görs vid flera olika platser. För att 

kunna öka vattenflödet ut ur Stensjön anläggs också en ledning under marken parallellt med 

Mölndalsån från Stensjö dämme till Grevedämmet. Stensjö dämme förses med nya och högre 

dammluckor, samt anordningar för en säker fjärrstyrd drift. 
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3. Alternativ 

Alternativ till planerade åtgärder i Rådasjöns utlopp har utretts (Sweco 2015). 

Alternativet innebär att det efter urgrävning av Rådasjöns utlopp, anläggs luckor som har 

liknande funktion som den bestämmande sektion som finns idag. Luckorna öppnas enbart då 

behov av större tappningar uppstår vid Stensjö dämme.  

Utredningen har dock visat på flera nackdelar med en sådan åtgärd, bl.a. avseende drift och 

skötsel. En sådan lösning har också bedömts medföra ökad miljöpåverkan och försämrad 

hydromorfologisk status i två vattenförekomster, Rådasjön och Ståloppet, bland annat med 

avseende på längsgående konnektivitet och förekomst av artificiella strukturer i 

vattendrag/sjöar. Uppskattade kostnader för ett sådant alternativ var också mycket höga. 
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4. Kompletterande samråd 

4.1 Allmänt 

Kompletterande samråd har genomförts 2014-11-07 med Länsstyrelsen i Västra Götaland, 

Mölndals Stad och Härryda kommun. Deltagarna hade tidigare erhållit samrådsunderlag med 

information om projektet. Muntlig information om projektets innehåll hade också 

kommunicerats med Länsstyrelsen och kommunerna vid tidigare tillfällen under 

sommaren/hösten 2014. Vid samrådet lämnades en redogörelse av det planerade företaget, 

bakgrund och syfte, samt en bedömning av konsekvenser. Länsstyrelsen meddelade att 

sammanställningar av samrådsmötens innehåll och framkomna synpunkter skall skickas till 

myndigheten, samt förslag på omfattning och innehåll i den kompletterande 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

Skriftligt kompletterande samråd har 2014-11-15 – 2014-12-15 genomförts med myndigheter 

och organisationer enligt lista som utformades vid samrådsmötet 2014-11-07 med 

Länsstyrelsen. Samrådsinformation och förteckning redovisas i Bilaga 5. 

Skriftligt kompletterande samråd har 2014-11-28 – 2014-12-28 genomförts med särskilt 

berörda, dvs. till ungefär trettio ägare av fastigheter och byggnader närmast Rådasjön och 

Stensjön. Samrådsinformation (samma som ovan), samt förteckning redovisas i Bilaga 5. 

Annons för kompletterande samråd med allmänheten publicerades i Göteborgs-Posten 2014-

11-29. Samma annons publicerades i Mölndals-posten och Härryda-posten under efterföljande 

vecka. Annonsens innehåll redovisas i Bilaga 5. 

Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har avstått från 

att yttra sig. Räddningstjänsten Storgöteborg hänvisar till tidigare avgivet yttrande. 

 

4.2 Synpunkter under det kompletterande samrådsarbetet 

Yttrande från Göteborgs Stad, Kretslopp och Vatten betraktar främst frågan ur ett 

råvattenperspektiv och håller fast vid tidigare synpunkter att råvattnet skall beaktas både ur ett 

kvantitativt och kvalitativt perspektiv. 

Gunnebo Vänner uttrycker i yttrande oro för ökande vattenflöden till centrala Mölndal och 

påverkan på kulturvärden samt för övervintrande fåglar. 

En fastighetsägare vid Rådasjön beskriver ökade översvämningar på tomtmarken som ett stort 

problem och önskar stabilisering av vattennivåerna. 

Havs- och Vattenmyndigheten ser i yttrande positivt på alternativa sätt att lösa problemen 

med översvämningar utmed Mölndalsån med ambitionen att ta mer hänsyn till Rådasjöns 

naturvärden, men undrar om de högsta vattenståndsnivåer som kommer att uppkomma i 

Rådasjön efter planerade arbeten är tillräckliga. Myndigheten uttrycker också frågeställningar 

avseende planerade arbeten i Ståloppet och hur betydelsefulla åtgärderna är för att minska 
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översvämningsproblematiken. Havs- och Vattenmyndigheten anser att det är otydligt hur 

mycket undvikandet av sådana översvämningar försvåras om man satsar på ökad avbördning 

vid Stensjöns utlopp men samtidigt skonar Ståloppet från sprängningar och schaktningar. 

Havs- och Vattenmyndigheten överväger yrkande där domstolen förordnar SMHI som 

hydrologiskt sakkunnig, då det handlar om olika åtgärders hydrologiska och därmed 

ekologiska påverkan. Särskilt avses inverkan av sprängning och muddring av det ur 

naturvårdssynpunkt känsliga Ståloppet samt föreslagen regleringsstrategis inverkan på 

grundvattenområdena och den hyporheiska zonen vid strandområdena. 

Härryda kommun anser i yttrande att åtgärderna är högst motiverade och tappningsplanen 

samt den nya dämningsgränsen för Stensjön ger goda förutsättningar att kunna efterlikna 

sjöarnas nuvarande variationer i nivå. Synpunkter framförs avseende planerade åtgärder i 

Ståloppet med påverkan på friluftsliv och rekreation, bl.a. strömmande vatten och 

övervintrande fåglar. Synpunkter på det nya dämmet vid Stensjöns utlopp lämnades också. 

Mölndals Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, genom kommunstyrelsens planeringsutskott, har 

i beslut inget att erinra mot de kompletteringar som redovisats. 

Yttrande från Mölndals Roddklubb innehåller synpunkter avseende skador på fastigheter och 

anläggningar till följd av variationer i vattennivåer och högvatten. Även lågvatten har 

negativa konsekvenser på roddbanan. 

Mölndals Stad, Miljöförvaltningen välkomnar i yttrande justeringen av tappningsplanen, då 

den bedöms innebära att de ekologiska förutsättningarna bättre bibehålls och därmed minskar 

påverkan på växt- och djurlivet. Miljöförvaltningen anser dock att det är viktigt att tydligt 

beskriva de ekologiska effekter som trots justeringen kan tänkas uppkomma. 

Mölndals Vattenråd är i yttrande positivt till justering av tappning så att viktiga 

översvämningar av strandmarkerna kan ske. Frågor ställs om högre vattenstånd också utanför 

vegetationsperioden, bl.a. för gäddlek och islyft. Vattenrådet anser att planerade arbeten i 

Ståloppet bör utredas ytterligare, bl.a. beroende på effekter på övervintrande fåglar. 

Vattenrådet uttrycker också att det är viktigt att berörda vattens hydromorfologi bevaras och 

säkerställs, inte minst för att kunna uppnå god ekologisk status enligt EU:s vattendirektiv. 

Naturskyddsföreningen i Härryda anser i yttrande att sökanden bör komplettera sitt 

kompletterande samråd med en redovisning kring miljöeffekterna för Rådasjö- 

Stensjöområdet och dess närmiljö. Föreningen anser att det bör visas vilka områden som 

kommer att översvämmas/torrläggas under ”vegetationsperiod” och vilka områden som inte 

längre kommer att översvämmas utanför denna period, samt att vegetationsperiod bör 

definieras. Vidare anser naturskyddsföreningen att det är viktigt att visa hur områdets olika 

arter påverkas, liksom själva naturreservatet. 

Räddningstjänsten i Storgöteborg ställer sig i yttrande (2011-11-02) positiv till planerade 

åtgärder, då det föreligger ett reellt behov. Räddningstjänsten ser ur sitt myndighetsperspektiv 

inte några hinder för planerade ingrepp. 
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Sportfiskarna framför i yttrande att det är viktigt att de båda sjöarna uppnår en god ekologisk 

status enligt kraven i Vattendirektivet och att åtgärder som planeras i vattensystemet inte 

påverkar fisk eller ekologisk status negativt. Sportfiskarna anser vidare att de arter som 

anpassat sig till perioder med hög vattennivå är det viktigt att detta får fortgå på ett så 

naturligt sätt som är möjligt i ett reglerat vatten. 

Trafikverket uttrycker i yttrande att förändringar i vattenföringen nedströms Stensjö dämme 

inte får medföra ökad erosion som skadar de stöd som järnvägsbron vilar på. 

Samtliga svar/yttrande från det kompletterande samrådet redovisas i Bilaga 5. 
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5. Området kring Rådasjön – Ståloppet – Stensjön 

5.1 Allmänt 

Rådasjön är 2,0 km
2
 stor och ligger på gränsen mellan kommunerna Mölndal och Härryda 

(Figur 1). Sjön är belägen på lerbotten men omgivningen domineras av morän och 

isälvsavlagringar. Rådasjöns omgivning utgörs till största delen av ädellövskogar, 

sumpskogar, vassbälten och öppna betesmarker. Ungefär en tredjedel av omgivningen består 

av olika slags artificiell mark. 

Ståloppet är en grävd kanal som förbinder Rådasjön och Stensjön. Kanalen är ca 700 meter 

lång och är belägen i Rådasjöns naturreservat. I söder gränsar den till Gunnebo kulturreservat. 

Vattnet är lugnflytande i större delen av kanalen, men kan under delar av året vara 

strömmande vid Rådasjöns utlopp. Stränderna domineras av artificiell mark. I sydost finns en 

lövsumpskog som översvämmas vid högre vattenstånd. 

Stensjön upptar en yta av ungefär 0,5 km
2
 och ligger i Mölndals kommun (Figur 1). 

Omgivningen domineras av artificiell mark samt lövskog, framför allt vid sjöns östra sida. 

Stränderna i Stensjön är generellt branta och en stor del av stränderna kan sägas vara 

artificiella. På ömse sidor om Hökekullen, på Gunnebosidan av sjön, finns dock låglänta 

områden med vassbälten och strandängar som hävdas. Också i viken längst ner i sydost, vid 

Gunnebodal, finns ett flackt område med sumpskog som delvis översvämmas vid höga 

vattenstånd. 

 

5.2 Rekreation och friluftsliv – stadsnära natur 

I storstadsnära områden där bebyggelse och olika infrastrukturanläggningar splittrar 

naturområdena är de kvarvarande områdena mycket viktiga för bland annat rekreation och 

friluftsliv. Området kring Rådasjön- Stensjön används frekvent som rekreationsområde av 

både boende och många besökare. Den biologiskt rika naturen gör området till ett attraktivt 

exkursionsmål för bland annat svamp- lav-, fågel- och fiskintresserade. Sportfisket i Rådasjön 

är även detta av regionalt intresse. Flera föreningar, t.ex. ridklubb, sportfiskeklubb, lokala 

naturskyddsföreningar, roddklubb och segelsällskap använder området för sina aktiviteter. Till 

detta kommer grill- och badplatser vid sjön, vilka nyttjas flitigt, inte minst den stora 

badplatsen i Rådasjön där det också gjort plats för olika typer av evenemang, bland annat 

”musik på vattnet”. Vid Stensjöns norra del finns en badstrand och utefter strandpromenaden 

vid Stensjöns västra sida och Stensjöns utlopp finns badplatser och öppna gräsytor. Gunnebo 

kulturreservat är ett mycket uppskattat rekreationsområde med många besökare. 
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5.3 Naturreservat och Natura 2000-område 

Rådasjöns naturreservat omfattar områden i både Mölndals och Härryda kommun. Reservatet 

består av Rådasjön och de omgivande landmiljöerna samt Ståloppet. Här finns ädellövskogar, 

vassområden, sumpskogar och öppna betesmarker. Naturreservatet är kommunalt. Syftet med  

 
Figur 1. Översikt av området Rådasjön-Stensjön 

reservatet är att bevara och utveckla områdets biologiska värden i form av helhetsmiljön kring 

Rådasjön samt dess värdefulla landskapstyper, rödlistade och sällsynta arter, samt områdets 

stora värden för friluftslivet och allmänhetens möjligheter till naturupplevelser. I Rådasjöns 

naturreservat finns också ett Natura 2000-område, Labbera. Syftet med Labbera är att de 

naturtyper och arter som finns i området ska bevaras långsiktigt. Varje naturtyp och art ska 

bidra till att upprätthålla gynnsam bevarandestatus inom sin biogeografiska region. Det 

främsta syftet i området är att bevara de höga naturvärdena knutna till ek- och bokskog. 

I Skötselplanen för Rådasjöns naturreservat finns områdesspecifika planer, där skötsel- och 

kvalitetsmål preciseras. I de generella riktlinjerna för skötseln nämns bland annat att 

stigsystemet är en av de viktigaste tillgångarna i reservatet. Stigarna ger allmänheten tillgång 

till området och underhållet av stigarna är därför högprioriterat. Träd som faller över stigar 

ska flyttas undan så att stigen kan behålla sin ursprungliga sträckning. Döda eller döende träd 

är kopplade till flera av de höga naturvärden som finns i reservatet. Generellt sett ska man 

utgå från att dessa ska bevaras. En högre grad av ”städning” får dock äga rum intill mer 

frekventerade gång- och cykelvägar och vägar. Merparten av områden med sumpskog lämnas 

dock för fri utveckling, förutom att granar kan röjas bort om de blir dominerande i någon del.  

I skötselplanen för de fuktängar som finns i reservatet, främst vid Fridhemsviken, anges 

bete/hävd som en avgörande skötselåtgärd för att kunna uppnå fastställda kvalitetsmål. 

Betesdjuren skall släppas ut så tidigt som möjligt under våren. Stödutfordring och bete utanför 

betessäsongen skall ej förekomma. För att få ett hårt betestryck även i de sankare delarna kan 

området delas in i flera fållor. Slåtter med efterbete får ersätta betet i delar av området. 
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5.4 Vattentäkt 

Rådasjön är vattentäkt för Mölndals kommun med ett vattenuttag på ungefär 5 miljoner m
3
 

per år. Även Göteborgs kommun använder Rådasjön som råvattentäkt med liknande uttag i de 

fall när ordinarie vattentäkt Göta älv/Delsjön ej uppfyller gällande kvalitetsnormer.. Detta gör 

Rådasjön till en av de viktigaste vattenresurserna i Göteborgsregionen. 

5.5 Hydrologi och reglering 

Det gemensamma magasinet Rådasjön-Stensjön regleras idag enligt gällande vattendomar. 

Det totala regleringsintervallet är litet och uppgår till 0,58 meter mellan dämningsgräns och 

sänkningsgräns. Överdämning förekommer dock i stort sett årligen i samband med höga 

flöden. Nivåskillnaderna mellan Stensjön och Rådasjön är normalt små, men ökar till ungefär 

10-15 cm vid nivåer upp till dämningsgränsen. Då sjöarna är översvämmade kan skillnaden 

uppgå till ungefär 20 cm. 

Under våren 2014 har personal på Mölndals Kvarnby kvalitetsgranskat och korrigerat stora 

mängder data avseende vattenstånd och vattenflöden vid Stensjö dämme för perioden 1985-

2013. Dessa data har därefter modellerats med avseende på uppkomna vattenstånd i Rådasjön 

för samma period (Sweco 2015). Det innebär att den hydrologiska regimen i både Stensjön 

och Rådasjön har kunnat beskrivas i detalj under en trettioårsperiod, bland annat med 

avseende på: 

 De högsta och lägsta vattenstånd som uppkommit 

 Återkomsttider för olika vattenstånd 

 Dränkningsvaraktigheter för samtliga uppkomna vattenstånd i respektive sjö 

 Säsongsmässig fördelning av olika vattenstånd 

 Vattenståndens förändringshastigheter 

Tidigare redovisade biologiska undersökningar, både uppströms och nedströms Stensjö 

dämme och i Ståloppet, har visat på negativa effekter på framför allt fisk och bottenfauna 

förorsakade av den idag rådande hydrologiska regimen. Trots detta är det denna regim som 

naturmiljön i området har anpassat sig till under flera decennier, där återkommande 

överdämningar delvis har bidragit till att skapa biologiskt värdefulla miljöer. 

 

5.6 Vegetationszonering - habitat och arter 

Under våren/sommaren 2014 har vegetationens utbredning och zonering runt Rådasjön, 

Ståloppet och Stensjön tagits fram och beskrivits med hjälp av ortofoton och höjddatamodell i 

GIS. Vid efterföljande fältarbeten validerades och kompletterades materialet (Figur 2). I 

samband med fältarbetet gjordes också inventeringar av förekommande habitat och särskilt 

värdefulla områden och platser, t.ex. värdekärnor, lekområden och revir, som har 

förutsättningar att hysa hotade och rödlistade arter. Dessa arter uppträder inte slumpartat och 

jämnt utspritt i landskapet. Resultaten har förts upp på GIS-kartor och redovisas i sin helhet i 

Bilaga 1. 
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Figur 2. Zonering av vatten- och strandvegetation samt vegetation på fuktig mark i området runt Rådasjön, Ståloppet och Stensjön, baserat på ortofoton och fältbesök i maj/juni 

2014. 
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De habitat som förekommer i området kring Rådasjön Ståloppet och Stensjön kan inte på ett 

meningsfullt sätt beskrivas i termer av ett enda typhabitat. I stället har fyra olika 

naturtyper/habitat i området bedömts vara relevanta för vidare beskrivning och utredning. 

Habitaten kan i stort härröras till EU:s habitatdirektiv samt Naturvårdsverkets BIDOS-

databas: 

 1910 - Grunt vattenområde med helofyter 

 3130 - Oligotrof-mesotrof sjö med kortskottsvegetation på exponerade stränder 

 6410 - Fuktäng med blåtåtel eller starr 

 9080 - Lövsumpskog 

Nedan beskrivs respektive naturtyp/habitat översiktligt. För habitaten anges också exempel på 

typiska arter, samt exempel på arter som har observerats i området. Naturvårdsverket har tagit 

fram vägledningar för de naturtyper och arter i EU:s naturvårdsdirektiv som förekommer i 

Sverige. För habitat där sådan information finns att tillgå, redovisas också bedömd 

bevarandestatus. 

Labberahalvöns Natura 2000- habitat diskuteras inte vidare i detta dokument, då de habitaten 

är högt belägna relativt Rådasjön och därför inte berörs av aktuellt projekt. 

1910 - Grunt vattenområde med helofyter 

Grunda stränder med vassbälten utgör viktiga miljöer för våtmarksfåglar, amfibier, 

evertebrater och fiskar, bland annat lekande gädda och abborre (Figur 3). En stor del av 

Rådasjöns stränder täcks av vassbälten i varierande mäktighet, framför allt i Säteriviken, 

Slottsviken, Fridhemsviken, Hagenviken samt i Ståloppet (Ström 2012). De mindre mäktiga 

vassbältena är också viktiga miljöer för bl.a. fiskyngel, både för födosök och skydd mot 

predatorer. I vasshabitaten har det vid makrofytinventering 2011 påträffats svalting, 

vattenpilört, bredkaveldun, gul svärdslilja, gul näckros samt krusnate. Fågellivet anses vara 

rikt och varierat i vassarna, med karaktärsarter som brun kärrhök, skäggdopping, gräsand, 

rörsångare och sävsparv (Ström 2012). I Stensjön förekommer vassbälten framför allt på sjöns 

östra sida. 

3130 - Oligotrof-mesotrof sjö med kortskottsvegetation på exponerade stränder 

Naturtypen är inte typisk eller representativ för Rådasjön, då en större del av sjöns stränder 

utgörs av andra strandtyper, t.ex. vassbälten. I några områden förekommer dock 

vindexponerade stränder där det på ett fåtal platser påträffats kortskottsvegetation. Vid 

makrofytundersökning 2011 har arter som strandpryl, notblomster, vekt braxengräs, 

strandranunkel påträffats på djup grundare än en meter, på sandigt substrat. Arterna är i 

huvudsak indikatorarter för näringsfattiga klarvattensjöar. Andra karaktärsarter för naturtypen 

är bl.a. bäcknate, löktåg, klotgräs, bortssäv, dvärgigelknopp. Dessa arter har dock inte 

påträffats vid inventering. Drillsnäppan, som kan sägas vara en typart för habitatet 

förekommer i området. 

 



Mölndals Kvarnby komplettering 3  Medins Biologi AB 2015 

 

18 

 

 
Figur 3. Vassområden vid Vällsjöområdet i Rådasjön. 

 

6410 - Fuktäng med blåtåtel eller starr (samt med blå bård) 

Fuktängar är en vanlig naturtyp i hela Sverige och är starkt varierande, bl.a. beroende på 

geografisk belägenhet och markens beskaffenhet. Naturtypen är beroende av hävd, antingen 

genom bete eller slåtter. Den hyser ett flertal typiska arter, knutna till olika varianter av 

fuktängar som beskrivits. 

Hävdade fuktängar med blå bård förekommer relativt sparsamt runt Rådasjön och Stensjön. I 

Rådasjön är det största området beläget i Fridhemsviken, norr om Råda Säteri (Figur 4). I den 

nedersta delen finns den blå bården, ett grunt vegetationsrikt vattenområde i övergångszonen 

mellan vassbältet och strandängen. Betesdjurens tramp i blöta områden och betning av vass 

resulterar i grunt öppet vatten, med en stor produktion av frörika våtmarksväxter och insekter. 

Sedan utbreder sig en starrzon. Starrzonen översvämmas regelbundet vid vattenstånd ovan 

dämningsgränsen, vilket inte är fallet med fuktängen som helhet. Naturtypen kräver dock 

fuktig mark, vilket tillgodoses av ytligt grundvatten. Även kontinuerlig hävd krävs för att 

naturtypen skall fortleva och vegetationen anses generellt vara konkurrenssvag. På fuktängen 

vid Fridhemsviken har det tidigare häckat flera par, av för naturtypen typiska arter, som t.ex. 

tofsvipa och enkelbeckasin, men under de senaste åren har endast något enstaka par av dessa 

arter påträffats (Ström 2012). Bland tillfälliga besökare under häckningstid kan också nämnas 

småfläckig sumphöna, rödbena och gulärla. 

Fuktängen vid Fridhemsviken visar tecken på otillräcklig hävd, bl.a. genom uppslag av buskar 

och mindre träd. Vegetationen är allmänt sett högvuxen, vilket visar på ett för lågt betestryck. 

I en förlängning medför detta att fuktängen riskerar att växa igen, sannolikt till en sumpskog. 
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Ett mindre strandängsområde finns också vid Rösvik, i nordvästra delen av sjön, som betas av 

hästar. I Stensjön finns ett par mindre områden vid Hökekullen, vid den östra delen av sjön. 

Naturtypen 6410 bedöms generellt sett inte ha gynnsam bevarandestatus i Sverige 

(Artdatabanken 2013). Gynnsam bevarandestatus förutsätter att de typiska arterna inte 

minskar påtagligt i området respektive på biogeografisk nivå, eftersom typiska arter indikerar 

att naturtypen upprätthåller viss kvalitet och viktiga ekologiska funktioner. Ett av de största 

hoten för naturtypen är utebliven röjning av igenväxningsvegetation och minskad eller 

upphörd bete/hävd, som på sikt leder till igenväxning av buskar och träd och därmed 

utarmning av den hävdgynnade floran och faunan. 

 

 
Figur 4. Blå bård vid Fridhemsviken i Rådasjön, maj 2014. 

 

9080 - Lövsumpskog 

Enligt Naturvårdsverkets vägledning för naturtyper och arter förekommer lövsumpskog 

generellt på näringsrik mark som är fuktig/blöt. Det finns en tydlig påverkan av högt 

grundvatten och översvämning av grundvatten sker normalt årligen. Lövsumpskogen 

kännetecknas av hög förekomst av död ved, ofta med höga naturvärden och hög biologisk 

mångfald. I sumpskogar är luftfuktigheten hög, vilket gynnar många lavar och mossor. I 

Naturvårdsverkets vägledning för naturtypen lövsumpskog finns ett flertal kärlväxter och 

mossor angivna som anses vara typiska för naturtypen. 
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Runt Rådasjön finns flera områden med lövsumpskogar. Vissa är mäktiga och fågelrika t.ex. i 

Vällsjöområdet, där Vällsjöbäcken rinner ut i Rådasjön. Sumpskogar finns också bl.a. vid 

Mölndalsåns inlopp i Rådasjön, Säteri- respektive Fridhemsviken samt vid Hagen (Figur 5). 

Sumpskogarna runt Rådasjön är inte blöta på grund av översvämmande sjövatten, därtill är de 

alltför högt belägna. Habitaten får i stället sin karaktär av ytligt grundvatten. Vid höga grund-

vattenstånd översvämmas sumpskogen, men marken är fuktig/blöt även vid lägre grundvatten-

stånd. De strandnära delarna av lövsumpskogen översvämmas också regelbundet av sjövatten. 

Den strandnära lövsumpskogen i området är inte väldränerad vid medel- eller lågvattenstånd i 

Rådasjön och definieras därför inte som svämskog. Förhållandena visar även i dessa 

strandnära delar av lövsumpskogen på grundvattnets betydelse för ett fuktigt/blött habitat. 

Generellt sett är den del av lövsumpskogen som regelbundet översvämmas av sjövatten 

arealmässigt relativt liten jämfört med lövsumpskogens hela areal. I några delområden är dock 

arealerna något större, t.ex. i Vällsjöområdet och i området vid Ståloppet. Den strandnära 

lövsumpskogen är speciell i och med att den har ett kantzonsläge som medför en ökad 

exponering av ljus, vind och is. Miljön är divers, med stor variation i substratförekomst och 

god tillgång på näringsämnen i samband med återkommande översvämningar (Figur 6). 

Vid fältbesök i maj 2014 gjordes undersökningar i flera sumpskogsområden som syftade till 

att belägga skillnader i vegetationens struktur och zonering som antingen kunde bero av 

översvämmande sjövatten, ytligt grundvatten eller bådadera. Resultatet visade på mycket små 

skillnader mellan den strandnära sumpskogen som översvämmas av sjövatten och 

sumpskogen som helhet. Påtagligt var dock att terrestra mossor koloniserade trädstammar 

ända ner till marknivå i de områden som enbart var grundvattenpåverkade, medan det i den 

strandnära sumpskogen fanns ett område närmast marknivån där terrestra mossor inte kunde 

växa på grund av tillräckligt regelbundna översvämningar av sjövatten. 

 

 
Figur 5. Sumpskog i Hagenområdet i Rådasjön. 
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Figur 6. Sjönära sumpskog vid Slottsviken i Rådasjön. 

 

I sumpskogarna runt Rådasjön finns det rikligt med död ved, hålträd och boplatser för många 

olika arter, inte minst insekter. Habitatet hyser flera rödlistade arter. Förekommande fågelarter 

är bl.a. mindre hackspett, stjärtmes, svarthätta, lövsångare, gransångare och gärdsmyg (Ström 

2012). Den rödlistade mindre hackspetten (NT) betraktas som en karaktärsart för naturtypen i 

Rådasjöns naturreservat och i flera områden kan biotoperna sägas vara optimala för arten. 

Småvatten i form av fisktomma vattenansamlingar blir viktiga miljöer för bl.a. amfibier, 

dykarbaggar och snäckor. I flera områden förekommer smal dammsnäcka. Arten är rödlistad 

(NT) och kan sägas vara en ansvarsart för området (Nolbrant 2011). Miljön i lövsumpskogen 

präglas av hög luftfuktighet, vilket medför goda förutsättningar för förekomst av en mångfald 

av mossor, svampar och lavar. 

I Ståloppet finns ett relativt stort område med förekomst av lövsumpskog. Området ingår i 

Gunnebo kulturreservat. I delar av det området sker dock städning/röjning av skogen, vilket i 

minskar naturvärdena, t.ex. med avseende på insekter och fåglar. 

I lövsumpskogarna i hela området kring Rådasjön, Ståloppet och Stensjön förekommer grävda 

diken, i vissa delar är utdikningen kraftig. Detta medför en ökad avvattning av sumpskogarna, 

där grävda diken är vattenhållande på bekostnad av omgivande mark som i stället blir torrare. 

Förhållandena är klart negativa, då habitaten i hög grad får sin karaktär av det mer eller 

mindre permanent höga grundvattenståndet. 

Naturtypen 9080 bedöms i en samlad bedömning inte ha gynnsam bevarandestatus i Sverige 

(2013). Några av de största hoten mot gynnsam bevarandestatus är exploatering, avverkning, 

röjning, gallring och städning i området. Störd hydrologi, t.ex. genom dikning utgör också ett 

hot mot lövsumpskogen. 
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6. Ekosystemskapande vattenstånd 

6.1 Allmänt 

Viktiga processer som påverkar och utgör positiva störningar på strandnära ekosystem i sjöar 

är hävd, i form av bete och/eller slåtter, varierande vattenstånd och isprocesser. En naturlig 

vattenregim i sjöar medför att det regelbundet uppstår översvämningar av långgrunda stränder 

främst under höst och vår, och låga vattenstånd under sommaren. I de strandnära ekosystemen 

uppträder vegetationen i zoner, till stor del skapade av varierande vattenstånd och arternas 

olika tåligheter mot dränkning. Detta ger upphov till ett flertal olika miljöer och biotoper, ofta 

med hög biologisk mångfald. 

Våtmarksekologisk forskning har visat att dränkningsvaraktigheter för de olika vattenstånd 

som uppkommer under vegetationsperioden är en avgörande faktor för sammansättningen av 

växtarter, dvs. är en mycket viktig del av de ekologiska processer som styr zonering av 

vegetation (muntl. Börje Ekstam, Linnéuniversitetet). Det innebär att vattenregimen påverkar 

utbredning och förekomst av vegetationstyper vid en viss höjdnivå, dvs. är 

ekosystemskapande. Vinterperioden anses i detta avseende vara av liten ekologisk betydelse 

(muntl. Börje Ekstam, Linnéuniversitetet). Översvämningar under vinterperioden kan dock ha 

något gödande inverkan på berörda strandområden och viss betydelse för transport av frön 

från sjö till översvämningsmark. 

 

6.2 Högsta ekosystemskapande vattenstånd i Rådasjön 

I Rådasjön har det under de senaste 30 åren förekommit höga vattenstånd med överdämningar 

i stort sett årligen, där merparten inträffat under vintersäsongen (november-mars). De 

återkommande överdämningar som skett under vegetationsperioden har bidragit till att skapa 

flera biologiskt värdefulla strandnära miljöer som kan ses idag. Eftersom aktuellt projekt 

syftar till att minska risken för samhällsskadliga översvämningar, innebär detta att de högsta 

vattenstånden kommer att minska i Rådasjön efter genomförda åtgärder. 

Medelvärdet för vegetationsperiodens längd de sista 50 åren uppgår till knappt 200 dagar 

(SMHI). Motsvarande för den senaste 10-årsperioden (2004-2013) är 212 dagar. Vegetations-

perioden i detta material avser månaderna april-oktober. Antalet dagar uppgår till 214. 

I sammanhanget blir det både meningsfullt och nödvändigt att resonera kring högsta 

ekosystemskapande vattenstånd i Rådasjön. Med detta avses det högsta vattenstånd som under 

vegetationsperioden uppkommer med en sådan återkomsttid och dränkningsvaraktighet att det 

kan anses vara en ekosystemskapande process, med förmåga att utveckla och bibehålla 

zonering av vegetation. Att fastställa och förhålla sig till denna vattenståndsnivå blir mycket 

viktig för att kunna bedöma effekter på naturmiljön till följd av planerade åtgärder för att 

minska risken för samhällsskadliga översvämningar. 
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Tre faktorer tillsammans utgör bedömningsunderlag för högsta vattenstånd som kan anses 

vara ekosystemskapande under vegetationsperioden i Rådasjön: 

 1-Terrester vegetations utbredning i höjdled i uppmätta punkter  

Vid fältbesök i flera strandnära områden runt Rådasjön i maj 2014 identifierades vegetation 

som indikerar terrestra förhållanden. Höjdnivåerna mättes därefter in med stor precision, med 

hjälp av så kallad RTK-teknik i realtid, som ger en noggrannhet på centimeternivå. Vid 

inmätningstillfället var de atmosfäriska störningarna låga, vilket krävs för hög noggrannhet. 

De inmätta höjderna indikerar de högsta uppkomna vattenstånd under vegetationsperioden, 

som utgör nedre gränser, från vilken terrester vegetation kan utbreda sig. Med hjälp av 

vattenståndsdata från den senaste 30-årsperioden kan därmed återkomsttider och 

dränkningsvaraktigheter för de vattenstånden beräknas. 

De inmätta höjderna varierade, beroende på vilken art/grupp som användes som indikator. 

Observationerna utgjordes av arter från grupperna mossor, lavar, gräs och ormbunkar. Det var 

t.ex. möjligt att identifiera gränser på träd och berghällar, där höga vattenståndsnivåer 

omöjliggjort utbredningen av terrestra mossor och lavar. Påtagligt var också att terrestra 

mossor koloniserade trädstammar ända ner till marknivå i högre belägna områden som enbart 

var påverkade av ytligt grundvatten. Gräs och ormbunkar växte i huvudsak på tuvor, vilket 

gjorde det något svårare att mäta in höjder kopplat till den nivå där rotsystemet är beläget.  

För Rådasjön gjordes totalt 14 inmätningar och ett höjdintervall mellan DG +14 cm till DG 

+27 cm erhölls. Angivna värden utgörs av de högsta minimi- respektive maximihöjderna som 

mätts in för respektive art/grupp (Bilaga 4). 

Vid ytterligare fältbesök längs flera strandnära områden, t.ex. vid Fridhemsviken (Figur 7), 

användes höjddata och ortofoton i medhavd fältdator för att koppla vegetationens utbredning 

och topografi till de högsta vattenstånd som kan anses vara ekosystemskapande. I samtliga 

områden som besöktes, konfirmerades de resultat som höjdinmätningen indikerat och högsta 

ekosystemskapande vattenståndsnivåer på DG +20 cm till DG +25 cm kunde observeras. 

 

 
Figur 7. Fuktäng vid Fridhemsviken i Rådasjön. 
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 2. Uppgifter från HaV 

Att ange en generell återkomsttid hur ofta översvämningar av strandnära områden behöver 

återkomma för att ha signifikant betydelse är svårt. Studier av effekter på vegetationen av 

storskaliga översvämningar har dock gjorts på strandområden utmed Vindelälven. Där 

noterades det att den vattennivå som översvämmade hela den yta som kunde definieras ha 

typisk strandkaraktär återkom med 2-3 års mellanrum (Havs- och vattenmyndighetens rapport 

2013:12). När ovanstående återkomsttid appliceras på Rådasjön erhålls vattenstånd i 

intervallet DG +14 cm till DG +27 cm (Figur 8). 

 

 3. Nivåer i Rådasjön 1985-2013 

Utifrån ett historiskt perspektiv vad gäller uppkomna vattenstånd i Rådasjön under perioden 

1985-2013 är det intressant att betrakta kurvans utseende för vattenstånd i intervallet för 2-3 

års återkomsttid (Figur 8). Upp till nivån DG +26 cm är kurvan brant, med stora förändringar 

av vattenstånd med ökande återkomsttid. Därefter faller kurvan av, blir mer flack och 

förändringarna i vattenstånd minskar per enhet återkomsttid. 

 

 
Figur 8. Vattenståndsnivåer under vegetationssäsongen (april-oktober) med återkomsttider i Rådasjön 1985-

2013. De röda strecken avgränsar nivåerna för en återkomsttid på 2-3 år. 
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6.3 Högsta ekosystemskapande vattenstånd i Stensjön 

Motsvarande utredning avseende ekosystemskapande vattenstånd under vegetationsperioden 

har också gjorts för Stensjön. Totalt gjordes 15 inmätningar och ett höjdintervall mellan DG 

+2 cm till DG +14 cm erhölls, baserat på de högsta minimi- respektive maximihöjderna som 

mätts in för respektive art/grupp (Bilaga 4). 

Uppgifterna från Havs- och vattenmyndigheten avseende 2-3 års återkomsttid, medför att 

intervallet för motsvarande vattenstånd i Stensjön ungefär blir DG +2 cm till DG +13 cm 

(Figur 9). 

Data från Stensjön för vattenstånd i intervallet för 2-3 års återkomsttid visas i Figur 9. Upp till 

nivån DG +10 cm är kurvan brant, med stora förändringar av vattenstånd med ökande 

återkomsttid. Därefter faller kurvan av, blir mer flack och förändringarna i vattenstånd 

minskar per enhet återkomsttid. 

 

 
Figur 9. Vattenståndsnivåer under vegetationssäsongen (april-oktober) med återkomsttider i Stensjön 1985-2013. 

De röda strecken avgränsar nivåerna för en återkomsttid på 2-3 år. 
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6.4 Slutsats - högsta ekosystemskapande vattenstånd i Rådasjön och Stensjön 

De tre faktorer som tillsammans utgör bedömningsunderlag för högsta vattenstånd som kan 

anses vara ekosystemskapande under vegetationsperioden i Rådasjön respektive Stensjön 

uppvisar tydliga samstämmigheter.  

Sammantaget så indikerar de tre faktorerna vattenstånd i intervallen  

DG +14 cm – DG +27 cm i Rådasjön  

DG +2 cm – DG +14 cm i Stensjön 

Skillnader i vattenståndsintervall mellan Rådasjön och Stensjön visar också de på en god 

samstämmighet, relativt den faktiska nivåskillnaden som idag finns mellan sjöarna. De 

vattenstånd som antagits och bedömts vara relevanta för fortsatt utredning uppgår till 

DG +25 cm i Rådasjön  

DG +10 cm i Stensjön 

Områden i Rådasjön som översvämmas vid nivån DG +25cm visas i Figur 10 

(Fridhemsviken) och Figur 11 (översikt Rådasjön). 

 

 

Figur 10. Vegetation och habitat i Fridhemsviken i Rådasjön samt gränser för olika höjdnivåer: Dämningsgränsen 

(DG), samt vid dämningsgränsen +25 cm (0,25 m). 
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Figur 11. Översikt som visar områden som översvämmas vid dämningsgränsen (DG) samt vid 25 cm ovanför dämningsgränsen (DG – 0,25 m). 
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7. Effekter och konsekvenser av planerade åtgärder 

7.1 Hydrologi och reglering efter genomförda åtgärder 

Tappningsställare 

I den hydrologiska utredningen beskrivs olika tappningsställare som Sweco specifikt tagit 

fram under hösten 2014 (Sweco 2015). Olika tappningsställare är konstruerade och 

definierade för olika regleringsutfall beroende på årstid, vegetationsperioden (april-oktober) 

samt vintersäsongen (november-mars). Syftet med tappningsställarna är att så långt som 

möjligt efterlikna dagens förhållande i Rådasjön, men med begränsningar av höga 

vattenståndsnivåer med risk för samhällsskadliga översvämningar, framför allt vintertid. 

Användande av tappningsställare medför också en utpräglat konsekvent tappning, utifrån 

nederbörd, uppkomna flöden och vattenstånd, oberoende av subjektiva beslut och åtgärder 

som är fallet vid dagens manuella hantering. Därigenom kan sägas att den hydrologiska 

regimen i framtiden kan bli mer naturlik än den som varit den senaste 30-årsperioden. 

Resultaten av de modelleringar och simuleringar som gjorts med ovan nämnda 

tappningsställare applicerade på hydrologiska data från åren 1985-2013 är mycket lyckade 

och visar på en god samstämmighet med tidigare uppmätta vattenstånd. Detta gäller i stort för 

samtliga vattenståndsintervall och vattenståndsvaraktigheter, från sänkningsgränsen (SG) upp 

till dämningsgränsen (DG) i Rådasjön. Neddragningen av de höga vattenstånden under 

vinterperioden sänker medel- och percentilvärden, men avvikelserna blir ändå begränsade 

(Figur 12). Extremvärden uppåt avviker naturligtvis kraftigt från dagens förhållanden, men 

det är ju också det som eftersträvas för att inte riskera skadligt höga översvämningar. 

Tappningsställaren som används för vegetationsperioden har konstruerats så, att den också 

medger vattenstånd upp till minst DG +25 cm i ungefär samma omfattning som idag (Figur 

13). Tappningsställaren som används vintertid, då risken för stora och samhällsfarliga 

översvämningar är som störst medger vattennivåer ungefär upp till dämningsgränsen i 

Rådasjön (Figur 14). Därefter ökas tappningen. 

I ovanstående simuleringar har den historiska tillrinningen till Rådasjön-Stensjön använts som 

indata vid beräkningarna. Det innebär att det simulerade resultatet erhålls om de sjöar som 

ligger uppströms Rådasjön regleras på liknande sätt som tidigare. Efter nyligen genomförda 

åtgärder i Landvettersjöns utlopp sker tappning på ett annorlunda sätt (Sweco 2015). Rådasjön 

kommer till följd av detta, om ingen förändring sker, att i framtiden få väsentligt fler 

högflödesperioder än vad förhållandet varit historiskt. En annan faktor är effekter av 

klimatförändringar, med sannolikt ökad nederbörd, framför allt vintertid (SMHI 2011). De 

tappningsställare som konstruerats kan, och kommer att modifieras för att möta de 

förändringar som uppstår och samtidigt så långt som möjligt efterlikna de förhållanden som 

rått de senaste 30 åren. 
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Figur 12. Uppmätta vattenstånd i Rådasjön för perioden 1985-2013 (uppmätt), samt vattenstånd efter genomförda åtgärder enligt tappningsställare (reglerat) för 

vegetationsperioden (sommar 4) och vinterperioden (vinter). 

 



Mölndals Kvarnby komplettering 3  Medins Biologi AB 2015 

 

30 

 

 
Figur 13. Uppmätta vattenståndsvaraktigheter i Rådasjön under vegetationsperioden (april-oktober) för perioden 

1985-2013 (uppmätt), samt motsvarande vattenståndsvaraktigheter efter genomförda åtgärder enligt 

tappningsställare (reglerat). 

 

 

 
Figur 14. Uppmätta vattenståndsvaraktigheter i Rådasjön under vinterperioden (november-mars) för perioden 

1985-2013 (uppmätt), samt motsvarande vattenståndsvaraktigheter efter genomförda åtgärder enligt 

tappningsställare (reglerat). 
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Rådasjön 

Enligt den hydrologiska modelleringen av data från 1985-2013 (Sweco 2015) består 

förändringar av den hydrologiska regimen efter genomförda åtgärder i huvudsak av en 

minskning av överdämningstillfällen och avser främst vinterperioden, där höga 

vattenståndsnivåer inte längre uppkommer med samma storlek och frekvens. Högvattenstånd 

beräknat som MHV (medelvärdet av varje års högsta vattenstånd), minskar följaktligen både 

för vinterperioden och på årsbasis. Medelvattenståndet (MV) för vinterperioden minskar dock 

mycket lite och på helårsbasis uppgår skillnaden i medelvattenstånd (MV) till några få 

centimeter jämfört med idag. Under vinterperioden kommer vattenståndsnivåer upp till 

dämningsgränsen att förändras mycket lite efter genomförda åtgärder, vilket framgår ovan, i 

tidigare avsnitt om tappningställare (Figur 14). 

Under vegetationsperioden sker små förändringar. Vattenregimen uppnår i framtiden liknande 

återkomsttider och dränkningsvaraktigheter för varje enskilt vattenståndsintervall upp till 

minst DG +25 cm som de senaste 30 åren (Figur13). Enligt tappningsställaren blir 

dränkningsvaraktigheten för vattenståndsnivån DG +25 cm något större jämfört med idag, 

medan vattenstånd högre än DG +30 cm däremot blir än mer sällsynta. Högvattenstånd 

beräknat som MHV (medelvärdet av varje års högsta vattenstånd), minskar dock endast 

marginellt. Medelvattenståndet (MV) i Rådasjön förändras inte under vegetationsperioden. 

Vattenståndens förändringstakt i Rådasjön kommer vid normala förhållanden inte att 

förändras jämfört med vad som tidigare registrerats. Vid ökad risk för uppkomst av 

samhällsskadliga översvämningar med prognoser om mycket nederbörd, kan dock snabbare 

avsänkningar i samband med förtappning behöva göras, främst under vinterperioden, de år 

som sådana risker uppstår. 

Stensjön 

Till följd av att de största naturvärdena i området är belägna runt Rådasjön har det utarbetade 

reglersystemet baserats på att framtida reglering utgår från önskad vattennivå i Rådasjön, dvs. 

anpassats så att frekvensen av vattenstånd upp till DG +25 cm i Rådasjön under 

vegetationsperioden inte minskar. Regleringen av Stensjön får därigenom ske på sådant sätt 

att uppställda mål för Rådasjön uppnås. 

Fallförlusterna genom Ståloppet kommer enligt den hydrologiska utredningen att bli små vid 

höga vattenstånd i framtiden (Sweco 2015). Detta beror på att nuvarande nivådifferens mellan 

Rådasjön och Stensjön vid överdämningar minskar från 16 – 19 cm till ungefär 2 cm vid DG 

+25 cm. För att kompensera fallförlusterna kommer tappningen i Stensjön därför att anpassas 

så att det precis motsvarar dagens förhållanden vid ett visst överdämt vattenstånd i Rådasjön. 

Med dessa förutsättningar erhålls i Stensjön en ny dämningsgräns motsvarande dagens nivå 

DG +23 cm. 

Ovanstående innebär att Stensjön får ett högre vattenstånd under vissa perioder under året. De 

riktigt höga vattennivåer som i dag kan uppkomma, dvs. nivåer över DG +30 cm, upphör 

dock nästan helt till följd av ny reglering. Antal dagar med liten överdämning, 0 – 10 cm över 
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dagens DG, kommer dock att öka något. Detta beror på Rådasjöns behov av att vattenstånd 

upp till dagens DG skall vara lika frekventa i framtiden som nu, såväl under 

vegetationsperioden som under vinterperioden. 

Under vegetationsperioden kommer antalet dagar i Stensjön för vattenstånd i intervallet DG 

till DG +23 cm att öka. Detta beror enligt ovan, på Rådasjöns behov av oförändrade 

vattenstånd upp till DG +25cm. Aktuella nivåer är dock nästan helt koncentrerade till april 

respektive oktober, dvs. i början och i slutet av vegetationsperioden. Under de egentliga 

sommarmånaderna kommer höga vattenstånd även med ett nytt reglersystem att vara fortsatt 

sällsynta och endast omfatta någon enstaka dag per år i medeltal. 

Medelvattenståndet (MV) i Stensjön kommer att förändras mycket lite. Det gäller för 

vinterperioden såväl som för vegetationsperioden och således också på årsbasis. 

Högvattenstånd räknat som MHV (medelvärdet av varje års högsta vattenstånd) sjunker under 

vinterperioden, dvs under den översvämningskänsliga perioden. Beräkningar för 

vegetationsperioden visar att MHV ökar. 

Liksom i Rådasjön kommer vattenståndens förändringstakt i Stensjön vid normala 

förhållanden inte att förändras. 

 

7.2 Råvattentäkt 

Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå som påverkar råvattenuttagen, vare sig kvalitativt 

eller kvantitativt. 

Vattenståndsförändringar som medför erosion och som kan påverka råvattnet negativt bedöms 

inte uppkomma efter genomförda åtgärder. Sjöns strandområden består i huvudsak av 

berghällar, morän och sand, som inte är erosionskänsliga material. 

Färre stora översvämningar medför betydligt mindre risk för sämre råvattenkvalitet, bland 

annat med avseende på tillförsel av parasiter och sjukdomsalstrande bakterier från omgivande 

strandområden som betas av djur. 

 

7.3 Minimivattenföring från Stensjö dämme 

Tappningsställaren ger i framtiden ett MLQ på 600 liter/s vid Stensjö dämme, vilket också 

varit fallet under perioden 1985-2013 (Figur 15 och 16). Antalet dagar med låga 

vattenföringar under 700 l/s minskar generellt med den nya tappningsställaren jämfört med de 

sista 30 åren. Mycket låga flöden, under 300 liter/s, uppkommer mindre frekvent än tidigare 

(Figur 15). Dessutom, med en samordnad reglering för hela Mölndalsån, kommer flöden 

under 300 liter/s över huvud inte taget behöva uppträda (Sweco 2015). 

Minimivattenföring vid Stensjö dämme föreslås vara 300 liter/sekund. I förslaget tas hänsyn 

dels till Landvettersjöns minimitappning som uppgår till 400 liter/s, samt det råvattenuttag på 

drygt 200 liter/sekund som Mölndals Stad pumpar från Rådasjön. 
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Figur 15. Frekvensanalys (antal dygn per år) av minsta flöde per år vid Stensjö dämme för perioden 1985-2013 

(uppmätt), samt motsvarande efter genomförda åtgärder enligt tappningsställare (reglerat). 

 

 
Figur 16. Mölndalsåns laxförande vatten vid gamla papyrusområdet nedströms Kvarnfallen. Vattenföringen 

uppgick till 600 liter per sekund då fotot togs i augusti 2014, dvs samma värde som MLQ (medelvärdet av varje 

års lägsta vattenföring). 
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7.4 Habitat 

Rådasjön 

I tidigare avsnitt i detta dokument har det redovisats underlag för framtagande av det högsta 

vattenstånd under vegetationsperioden som kan anses vara ekosystemskapande i Rådasjön. 

Värdet på det vattenståndet uppgick till DG +25cm. Arbetet med att utveckla 

tappningsställare som anpassats för att tillgodose detta behov, men också varaktigheter för 

alla andra vattenståndsintervall under denna nivå är genomförda med lyckat resultat. Rådasjön 

med omgivning utgörs av naturreservat och är den sjö som har de största ekologiska värdena. 

Sjön har därför varit styrande relativt Stensjön med avseende på vilka vattenstånd som skall 

uppnås för att bibehålla de naturvärden som finns idag. 

Dränkningsvaraktigheter för alla vattenstånd upp till nivån DG +25cm som idag präglar 

Rådasjöns hydrologiska regim under vegetationsperioden kommer också att finnas kvar efter 

genomförda åtgärder. Det innebär att de ekosystemskapande processer som styr zonering av 

vegetation i litoralen och på översvämningsområden inte kommer att förändras. De zoner i 

mark och sjöbotten med interaktion mellan ytvatten och ytligt grundvatten kommer inom 

ramen för ekosystemskapande vattenstånd därmed inte heller att förändras. 

Med ovan som utgångspunkt bedöms sammantaget små effekter uppkomma på berörda 

habitat, med små konsekvenser. De särskilt värdefulla områden och platser, t.ex. värdekärnor, 

lekområden och revir (Bilaga 1), som har förutsättningar att hysa hotade och rödlistade arter 

bedöms inte påverkas negativt i driftskede. I Tabell 1 redovisas bedömda konsekvenser för 

habitat kring och i Rådasjön, samt kvalitetsmål för skötselområden i Rådasjöns naturreservat. 

 

 
Rådasjön vy mot sydväst 
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Tabell 1. Bedömda konsekvenser för habitat i Rådasjön, samt kvalitetsmål för skötselområden i Rådasjöns naturreservat. 

 

 

Habitatbeteckningar Kvalitetsmål Rådsjöns naturreservat Konsekvenser efter genomförda åtgärder

Rådasjön

	1910 - Grunt vattenområde med helofyter 

3130 - Oligotrof-mesotrof sjö med 

kortskottsvegetation på exponerade stränder

Skötselområde 30: Rådasjön Sjöns kvaliteter för friluftslivet 

skall bibehållas. Fiskarter, samt övrig fri- och bottenlevande 

flora och fauna som noterats i inventeringar skall förekomma 

och regelbundet föryngra sig inom området. Det biologiska 

livet skall utvecklas med så liten störning som möjligt i form av 

utsläpp, föroreningar, vattenreglering eller annan mänsklig 

påverkan.

De ekosystemskapande vattenstånd och dränkningsvaraktighter som den 

senaste 30-års perioden förekommit under vegetationsperioden kommer 

endast marginellt att förändras. Detta medför att habitaten förblir intakta och 

ej påverkas negativt. I litoralen sker inga förändringar av vattenregimen och 

kortskottsvegetationen påverkas ej negativt. Sammantaget liten 

konsekvens för berörda habitat.

	6410 - Fuktäng med blåtåtel eller starr (samt 

blå bård)

Skötselområde 12: Naturbetesmark söder om 

Fridhemsviken Naturtypen välhävdad, betad strandäng skall 

vara 6 hektar. Den öppna strandängen skall vara helt träd- och 

buskfri. Vegetationen vid säsongens slut skall i genomsnitt inte 

överstiga 3 cm i de torra partierna och 10 cm i de våtare. En 

blå bård skall bildas och vidmakthållas mellan landstrand och 

vass. Mindre hackspett skall fortsätta att häcka varje år inom 

detta eller annat lämpligt skötselområde. Älgört och vass på 

land ska uppta en yta av maximalt 0,2 hektar vardera. 

Hävdgynnad fågelfauna som till exempel gulärla, rödbena eller 

stenskvätta skall etablera sig och häcka regelbundet

Samtliga vattenstånd och dränkningsvaraktigheter upp till högsta 

ekosystemskapande nivå kommer fortsatt att uppkomma under 

vegetationsperioden. Habitatet bedöms ej påverkas negativt om målen som 

anges i skötselplanen avseende hävd bibehålls och uppfylls.  

Förhållandena bedöms inte medföra negativa konsekvenser för gädda. 

Gädda gynnas av att starrmaden översvämmas i större omfattning, men 

starrmaden utgör endast en liten del av artens lekområden. Gäddan 

utnyttjar inte enbart översvämmade områden, utan leker även i andra 

grundområden med vattenvegetation. Det finns också andra faktorer som 

påverkar populationsstorleken i högre grad, t.ex. konkurrens- och 

predationsförhållanden. Habitatet 6410 har klassats ha en negativ trend och 

dålig bevarandestatus i Sverige 2013.  Bevarandestatusen bedöms inte 

försämras av de åtgärder som planeras. Sammantaget liten konsekvens för 

berört habitat.

9080 - Lövsumpskog Skötselområde 27: Strandskog vid Vällbäckens utlopp (ex) 

Naturtypen skall fortsätta att vara lövskog med 

naturskogskaraktär. Tillgången på död ved i olika grovlekar 

och nedbrytningsstadier skall vara god. Mindre hackspett skall 

fortsätta att varje år häcka inom detta eller annat lämpligt 

skötselområde. Områdena lämnas i stort för fri utveckling.

Samtliga vattenstånd och dränkningsvaraktigheter upp till högsta 

ekosystemskapande nivå kommer fortsatt att uppkomma under 

vegetationsperioden. Detta medför oförändrade hydrologiska förhållanden i 

den strandnära sumpskogen och därmed oförändrade förutsättningar för de 

naturvärden som finns idag. Den högre belägna sumpskogen som försörjs 

av ytligt grundvatten kommer inte att påverkas negativt av planerade 

åtgärder. Habitatet lövsumpskog har klassats ha dålig bevarandestatus i 

Sverige 2013. Bevarandestatusen bedöms inte försämras av de åtgärder 

som planeras. Sammantaget liten konsekvens för berört habitat.
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Stensjön och Ståloppet 

Eftersom Rådasjön har varit styrande relativt Stensjön och Ståloppet med avseende på vilka 

vattenstånd som skall uppnås innebär detta att återkomsttider och dränkningsvaraktigheter för 

vattenstånd kring DG +23 cm ökar under vegetationsperioden (ny dämningsgräns). Främst 

gäller detta i början respektive i slutet av vegetationsperioden (april samt oktober). 

Förhållandena innebär att Stensjön därmed erhåller en högre nivå för högsta 

ekosystemskapande vattenstånd (från DG +10 cm till DG +23 cm). Generellt sett medför 

förhållandena att vattenstranden ökar på bekostnad av terrestra habitat. Eftersom en mycket 

stor del av Stensjöns och Ståloppets stränder är branta och/eller artificiella, berörs bara små 

delar av strandlinjen, där angränsande habitat utgörs av fuktäng och lövsumpskog (Figur 17 

och 18). I Ståloppet berörs i huvudsak sumpskogsområdet i sydost (Figur 17). Effekterna för 

dessa naturtyper bedöms som svagt positiva. 

 

 
Figur 17. Vegetationens zonering och habitat i relation till dagens dämningsgräns i Stensjön (DG), samt den nya 

föreslagna dämningsgränsen (0,23 m).  
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Figur 18. Vegetationens zonering och habitat i relation till dagens högsta ekosystemskapande nivå i Stensjön 

(0,10 m), samt den nya högsta ekosystemskapande nivån, dvs. samma som den föreslagna nya 

dämningsgränsen (0,23 m).  

 

 

I Tabell 2 och 3 nedan redovisas bedömda konsekvenser för habitat och miljöer i Stensjön och 

Ståloppet. 
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Tabell 2. Bedömda konsekvenser för habitat i Stensjön. 

 

 

 
Vy över Stensjöns nordöstra del 

  

Habitatbeteckningar Konsekvenser efter genomförda åtgärder

Stensjön

	1910 - Grunt vattenområde med helofyter 

3130 - Oligotrof-mesotrof sjö med 

kortskottsvegetation på exponerade stränder

Vattenståndet kommer vissa tider/tillfällen under framför allt 

vegetationsperioden att vara något högre än idag. Detta beror 

på Rådasjöns behov av högre vattenstånd för att bevara 

reservatets naturvärden. Förhållandena medför sannolikt att 

vattenstranden ökar något på bekostnad av landstranden för 

samtliga habitat. Ökningen kommer dock generellt sett att bli 

relativt liten och av liten betydelse, då en stor del av 

stränderna är branta och stora delar artificiella. För områden 

med vass och annan vattenvegetation bedöms inga negativa 

effekter uppstå.  I litoralen sker inga förändringar av 

vattenregimen och kortskottsvegetationen påverkas ej 

negativt. 

6410 - Fuktäng med blåtåtel eller starr Starrmaden på östra sidan av Stensjön bedöms öka  i areal, 

då återkomstid och dränkningsvaraktighet under 

vegetationsperioden ökar för vattenstånd kring DG +23 cm.  

Förhållandena bedöms inte påverka habitatet negativt om 

hävden bibehålls. Snarare kan det ses som svagt positivt, då 

habitatet 6410 har klassats ha en negativ trend och dålig 

bevarandestatus i Sverige 2013.  Bevarandestatusen bedöms 

inte försämras av de åtgärder som planeras. 

9080 - Lövsumpskog I den strandnära sumpskogen bedöms små förändringar av 

positiv karaktär uppkomma och därmed minst oförändrade 

förutsättningar för de naturvärden som finns idag. Habitatet 

lövsumpskog har klassats ha dålig bevarandestatus i Sverige 

2013. Bevarandestatusen bedöms inte försämras av de 

åtgärder som planeras.

Sammantaget liten konsekvens för samtliga berörda habitat.
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Tabell 3. Bedömda konsekvenser för miljöer och habitat i Ståloppet. 

 

  

Konsekvenser efter genomförda åtgärder

Ståloppet

Habitat Kvalitetsmål Rådsjöns naturreservat Konsekvenser efter genomförda åtgärder 

Ståloppet

9080 - Lövsumpskog Skötselområde 31: Alsumpskog vid 

Ståloppet: Naturtypen ska fortsätta att 

vara lövskog med i huvudsak 

naturskogskaraktär. Tillgången på död 

ved i olika grovlek och 

nedbrytningsstadier ska vara god. På sikt 

ska minst 10 döda träd förekomma per 

hektar. Området lämnas i stort för fri 

utveckling. Eventuell granföryngring ska 

kontinuerligt röjas bort. Åtgärder i form av 

försiktig gallring och röjning får utföras av 

kommunen för att tillmötesgå önskemål 

från boende i husen intill reservatet.

De ekosystemskapande vattenstånd och 

dränkningsvaraktighter som den senaste 30-års 

perioden förekommit under vegetationsperioden 

kommer att förändras relativt lite. Vattenståndet 

kommer dock något oftare, framför allt under 

tidig- respektive sen vegetationsperiod, att vara 

något högre än idag. Detta ger inga negativa 

effekter på sumpskogen som habitat, snarare 

svagt positiva. Förhållandena medför i stort 

oförändrade förutsättningar för de naturvärden 

som finns idag. Habitatet lövsumpskog har 

klassats ha dålig bevarandestatus i Sverige 

2013. Bevarandestatusen bedöms inte 

försämras av de åtgärder som planeras. 

Sammantaget liten konsekvens för berört 

habitat.

Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljön som helhet bli relativt små efter planerade åtgärder. 

Konsekvenserna för övervintrande fåglar i Ståloppet bedöms dock bli negativa, liksom värden för friluftsliv och 

rekreation kopplat till fåglarna och förändrad landskapsbild vid Rådasjöns utlopp.

När den bestämmande sektionen i Rådasjöns utlopp tas bort och kanalen fördjupas, kommer vattenhastigheten att 

minska, framför allt i Rådasjöns utlopp. Sträckan är en möjlig lekplats för lake och stensimpa. Landskapsbilden 

kommer att förändras kopplat till den korta strömsträckan som försvinner, vilket kan komma att upplevas som 

negativa för människor som regelbundet besökt området. Den lägre vattenhastigheten medför att risken för 

isbildning ökar i kanalen och vid inloppet till Stensjön. Förhållandena innebär negativa effekter för övervintrande 

fåglar som t.ex. sångsvan och andfåglar, samt för de värden för friluftsliv och rekreation som fåglarna bidrar till att 

skapa. Den allmänna förekomsten av berörda fågelarter, sett i ett större perspektiv, bedöms dock inte påverkas 

negativt, då många isfria övervintringsplatser finns att tillgå i regionen. Åtgärder kommer också att vidtas för att hålla 

vattnet öppet i Stensjöns inlopp vid behov under kalla vintrar.

Effekterna på naturmiljön i Ståloppet bedöms sammantaget bli begränsade i driftskede. Området kommer 

fortfarande att fungera som lekplatser för arter som t.ex. lake och stensimpa. Bottenfauna och vattenväxter bedöms 

påverkas i liten omfattning, då kanalen också idag under relativt stora delar av året är lugnflytande. Miljöer och 

habitat i Ståloppet utgör heller inte sådana biotoper som hyser unika arter för området. Bottenfauna, vattenväxter 

och fisk i Ståloppet är i huvudsak också sjölevande arter, som förekommer på närliggande platser i området vid 

Rådasjön-Stensjön. Vid Rådasjöns utlopp kommer kanalens kanter, efter genomförd breddning och fördjupning, att 

utformas och anpassas för att utgöra lämpliga habitat för vattenlevande organismer som bottenfauna och fisk. Inne i 

Ståloppet kommer inte muddring att utföras i kantzonerna.

Vattenståndet kommer vissa tider/tillfällen under framför allt vegetationsperioden att vara något högre än idag. Detta 

beror på Rådasjöns behov av högre vattenstånd för att bevara reservatets naturvärden. Förhållandena bedöms inte 

påverka naturmiljön i kanalen negativt. Merparten av stränderna i kanalen är artificiella och för de områden med 

vass och annan vattenvegetation bedöms inga negativa effekter uppstå. Vid parkeringen vid Gunnebo slott ökar 

dock risken för översvämningar. Vad gäller påverkan på kulturvärden så ligger det kulturhistoriska värdet i att 

helhetsmiljön är välbevarad, med åkrar, hagar och tidigare betad skogsmark. Planerade åtgärder bedöms inte 

påverka kulturhistoriska värden negativt.
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7.5 Arter 

Ett stort antal arter som har olika slags skydd eller är rödlistade är observerade i området 

Rådasjön-Stensjön. De flesta arterna är knutna till Rådasjöns naturreservat. Uppgifter om 

observationer av ovanliga och skyddade arter kommer huvudsakligen från Artdatabanken, 

fågelinventeringar som utförts i området (Ström 2012) och från naturskyddsföreningen. En 

första förteckning av arter innehåller ca 130 olika arter av däggdjur, fåglar, fiskar, grod- och 

kräldjur, insekter och växter. Ungefär en tredjedel av dessa arter skyddas av lagstiftning via 

EU:s art- och habitatdirektiv eller fågeldirektiv samt artskyddsförordningen. Förutom arter 

som har ett formellt lagskydd, förekommer också ett flertal rödlistade arter i materialet, samt 

arter som ingår i ett åtgärdsprogram (ÅGP). 

En genomgång av de olika arterna har gjorts, där merparten av arterna inte bedömts vara 

relevanta för vidare utredning. Detta har skett bland annat på grundval av de habitat som olika 

arter kan anses vara knutna till, samt relevans i förhållande till det åtgärder som planeras. En 

förteckning över dessa arter återfinns i Bilaga 2. De återstående arterna i materialet (34 st) 

delades sedan upp i två grupper, arter med strikt skydd enligt art- och habitatdirektivet (Tabell 

4), samt övriga arter som är skyddade enligt direktiv, är rödlistade eller på annat sätt bedömts 

vara intressanta i sammanhanget (Tabell 5).  

Oförändrade habitat innebär förutsättningar för att de arter som är knutna till en livsmiljö inte 

missgynnas. Livsmiljö avser de miljöer som en art behöver för alla sina behov, t.ex. för vila, 

reproduktion, födosök och övervintring. 

De 34 olika arterna som redovisas i Tabell 4 och Tabell 5 har beskrivits och 

konsekvensbedömts, art för art, utifrån påverkan och bevarandestatus kopplat till planerade 

arbeten. Det materialet redovisas i Bilaga 3A och 3B.  

Effekter och konsekvenser är inom ramen för planerade åtgärder i huvudsak kopplade till 

eventuella hydrologiska förändringar som kan ge negativa effekter på habitaten och därmed 

på habitatens arter. Sådana hydrologiska förändringar som kan påverka de 

ekosystemskapande processer som verkat i Rådasjön de senaste 30 åren bedöms inte 

uppkomma. De särskilt värdefulla områden och platser, t.ex. värdekärnor, lekområden och 

revir (Bilaga 1), som har förutsättningar att hysa hotade och rödlistade arter bedöms inte 

påverkas negativt. Området vid Rådasjöns utlopp, där bl.a. lake kan förekomma, bedöms 

fortsatt kunna fungera som lekområde också efter genomförda arbeten. 

Sammantaget bedöms därmed effekter och konsekvenser för habitatens arter bli mycket små.  
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Tabell 4. Arter med strikt skydd enligt EU:s art- och habitatdirektiv. 

 

 

Tabell 5. Övriga arter som är skyddade enligt direktiv, är rödlistade eller på annat sätt bedömts vara 

intressanta inom berört område. 

 

  

Latinskt namn Svenskt namn Artskydd m.m.

Myotis brandtii brandts fladdermus EU:s art- och habitatdirektiv, bil IV

Myotis dasycneme dammfladdermus EU:s art- och habitatdirektiv, bil II/IV. Rödlistad (EN)

Pipistrellus pygmaeus dvärgfladdermus EU:s art- och habitatdirektiv, bil IV

Myotis nattereri fransfladdermus EU:s art- och habitatdirektiv, bil IV. Rödlistad (EN)

Vespertilio murinus gråskimlig fladdermus EU:s art- och habitatdirektiv, bil IV. Rödlistad (VU)

Nyctalus leisleri leislers fladdermus EU:s art- och habitatdirektiv, bil II/IV. Rödlistad (EN)

Plecotus auritus långörad fladdermus EU:s art- och habitatdirektiv, bil IV

Myotis mystacinus mustaschfladdermus EU:s art- och habitatdirektiv, bil IV

Eptesicus nilssoni nordisk fladdermus EU:s art- och habitatdirektiv, bil IV

Nyctalus noctula stor fladdermus EU:s art- och habitatdirektiv, bil IV

Myotis daubentoni vattenfladdermus EU:s art- och habitatdirektiv, bil IV

Rana arvalis åkergroda EU:s art- och habitatdirektiv, bil IV

Triturus cristatus större vattensalamander EU:s art- och habitatdirektiv, bil II och IV

Dytiscys latissimus bred gulbrämad dykare EU:s art- och habitatdirektiv, bil IV

Graphoderus bilineatus bred paljettdykare EU:s art- och habitatdirektiv, bil IV

Latinskt namn Svenskt namn Artskydd m.m.

Circus aeruginosus brun kärrhök EU:s fågeldirektiv, AF

Actitis hypoleucos drillsnäppa AF, rödlistad (NT)

Gallinago gallinago enkelbeckasin AF, minskat 50 %

Pandion haliaetus fiskgjuse EU:s fågeldirektiv, AF

Dendrocopos minor mindre hackspett Rödlistad (NT)

Podiceps cristatus skäggdopping

Cygnus cygnus sångsvan EU:s fågeldirektiv, AF

Vanellus vanellus tofsvipa AF, minskat 50 %

Lota lota lake Rödlistad (NT)

Salmo salar lax EU:s art- och habitatdirektiv (bil II och V), AF

Cottus gobio stensimpa EU:s art- och habitatdirektiv (bil II), AF

Anguilla anguilla ål Rödlistad (CR)

Natrix natrix snok AF

Rana temporaria vanlig groda EU:s art- och habitatdirektiv (bil V), AF

Omphiscola glabra smal dammsnäcka Rödlistad (NT), ÅGP

Nemoura dubitans gråvingad källbäckslända Rödlistad (VU)

Potamogeton trichoides knölnate AF, rödlistad (EN), ÅGP

Potamogeton crispus krusnate

Elatine hexandra skaftslamkrypa Rödlistad (VU), ÅGP
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7.6 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen. Normerna uttrycker den 

kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Innan en miljökvalitetsnorm fastställs 

måste vattnets nuvarande status undersökas, klassificeras och påverkansbedömas. 

Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god status till år 2015 och att 

statusen inte får försämras. Ett undantag från regeln är motiverat om det är tekniskt omöjligt 

eller orimligt dyrt att vidta de åtgärder som krävs för att nå god status till 2015. Det är 

vattendelegationen i vattendistriktet som beslutar vilka miljökvalitetsnormer som ska gälla för 

respektive vattenförekomst. Miljökvalitetsnormen för Rådasjön och Stensjön är god ekologisk 

status år 2015. Motsvarande för Ståloppet och Mölndalsån nedströms Stensjön är god status år 

2021 (VISS 2014). 

 

7.7 Ekologisk status 

Vattenmyndigheten har under hösten 2014 arbetat med framtagande av miljökvalitetsnormer 

och statusklassningar av berörda vattenförekomster (VISS 2014). Klassningarna är baserade 

på arbetsmaterial (Tabell 6 och Tabell 7).  

Rådasjön har klassats ha måttlig ekologisk status. Enligt vattenmyndigheten är det 

konnektiviteten som har avgjort bedömningen, dvs möjligheten till spridning och fria passager 

för djur och växter. Fiskar och andra vattenlevande djur kan bara delvis vandra naturligt i 

vattensystemet. Vandringshinder finns både uppströms och nedströms. 

Stensjön har klassats ha måttlig ekologisk status. Enligt vattenmyndigheten beror det på fysisk 

påverkan som orsakats av människan. ”Dammar och andra hinder kan hindra fiskar och andra 

vattenlevande djur att vandra i vattensystemet. Djur och växter kan sakna naturliga livsmiljöer 

i strandzonen”. 

Ståloppet har klassats ha måttlig ekologisk status. Hydromorfologiska förändringar är enligt 

vattenmyndigheten utslagsgivande för bedömningen. ”Bebyggelse har gjort att stora delar av 

den naturliga strandzonen har försvunnit. Detta gör att de naturliga livsmiljöerna för fiskar, 

smådjur och växter har minskat eller är försämrade. Dammar är definitiva vandringhinder för 

fiskar och andra djur både i Stensjöns utlopp och uppströms Rådasjön”.  

Mölndalsån nedströms Stensjön har klassats ha måttlig ekologisk status. Fisk och 

hydromorfologi är enligt vattenmyndigheten utslagsgivande för bedömningen. ”Fisken visar 

på god status i den nedre delen av vattenförekomsten men har sämre status i den övre. 

Strandzonen är dessutom kraftigt påverkad av bebyggelse eller andra hinder som människan 

har anlagt. Vid stränderna finns få naturliga livsmiljöer kvar för fiskar, smådjur och växter”. 
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7.8 Hydromorfologisk status 

Hydromorfologisk status avser fysisk påverkan och är en del av underlaget för klassning av 

ekologisk status. Av Tabell 6 och 7 framgår att det saknas klassningar för flera 

kvalitetsfaktorer och parametrar, speciellt gäller detta för de hydromorfologiska parametrarna. 

Av de parametrar som faktiskt har klassats avseende hydromorfologi, når ingen upp till god 

status. 

Att flertalet parametrar för de hydromorfologiska bedömningsgrunderna inte har klassats, 

speglar sannolikt svårigheterna i att klarlägga vad referenslika förhållanden skall antas vara 

vid bedömning av de aktuella vattenförekomsterna (HVMFS 2013:19). Att dagens 

förhållanden inte kan anses vara referenslika visar tydligt de aktuella klassningar som nyligen 

gjorts av Vattenmyndigheten, där ingen av de fyra vattenförekomsterna når upp till god 

ekologisk status och där de bedömda hydromorfologiska parametrarna visar på dålig, 

otillfredsställande eller måttlig status. Det kan också nämnas att Ståloppet rensades med 

grävskopa år 1951, varpå Rådasjöns yta avsänktes och blev fri från hindrande stenar 

(Skötselplan Rådasjöns naturreservat). Sammanfattningsvis kan det konstateras att 

referenslika förhållanden inte råder i berörda vattenförekomster och att det är oklart hur 

referensförhållanden skall tillämpas i detta fall, eftersom dessa inte är kända. 

En klassning av några, i detta sammanhang, relevanta hydromorfologiska parametrar har trots 

ovanstående osäkerheter gjorts med modellerade data för Rådasjön och Stensjön, där 

förhållandena från de senaste 30 åren använts som referens. Detta kan inte betraktas som ett 

helt korrekt förfarande, men resultaten bedöms ändå kunna användas som en indikation på 

eventuella förändringar som kan orsakas av planerade åtgärder (Tabell 8). 

Bedömningar har gjorts på helårsbasis samt för vegetationsperioden respektive vinterperioden 

(Tabell 8). Som framgår av tabellen bedöms statusen bli god eller hög för merparten av 

parametrarna, det vill säga, med små skillnader jämfört med de sista 30 åren. 

Vattenståndsvariationen i Rådasjön under vinterperioden minskar dock, eftersom höga 

vattenstånd ovanför dämningsgränsen kommer att begränsas, men parametern skall användas 

på årsbasis. Nämnas bör, att det för parametern ”vattenståndets förändringstakt”, egentligen 

innebär en förbättring jämfört med idag, dvs. modellerade data visar en lägre förändringstakt. 

I Ståloppet skulle den hydromorfologiska parametern ”Specifik flödesenergi i vattendrag” 

kunna vara relevant att bedöma (Tabell 7). Beräkning av specifik flödesenergi i 

bedömningsgrunderna (HVMFS 2013:19) beror bl.a. på vattendragets lutning vid 

medelvattenföring, alltså höjdskillnaden mellan Rådasjön och Stensjön vid medelvattenföring. 

Skillnaden i höjdled mellan sjöarna uppgår då till knappt 5 cm. Efter genomförda åtgärder är 

skillnaden mindre än 1 cm. Införandet av dessa siffror i formeln i bedömningsgrunderna ger 

ett resultat som ger dålig status, då förändringen ”avviker med mer än 75 % från 

referensförhållandet”. Exemplet visar att tillämpningen i detta fall inte blir rimlig. 
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Bedömningarna av hydromorfologisk status ovan, visar att förändringarna blir små efter 

genomförda arbeten. Förhållandena bedöms inte bidra till, eller försvåra möjligheterna för 

berörda vattenförekomster att uppnå god status. Bifall till anordning av ålyngelledare och 

latent krav på fiskväg vid Stensjö dämme och i Grevedämmet medför i stället en förbättring 

av den hydromorfologiska statusen i området, åtminstone avseende kvalitetsfaktorn 

konnektivitet. 

Bedömning vad gäller ekologisk status är att planerade arbeten inte kommer att medföra 

sådana konsekvenser att ekologisk status i berörda vattenförekomster försämras eller bidrar 

till att god status inte kan uppnås. De ingående biologiska kvalitetsfaktorerna för ekologisk 

status, t.ex. växtplankton, bottenfauna, makrofyter och fiskfauna kommer inte att påverkas 

negativt, vilket också konstaterats i tidigare rapporter om effekter på habitat och arter. 

 

Tabell 6. Statusklassningar av Rådasjön och Stensjön, utförd av vattenmyndigheten hösten 2014. 

 

 

2014-12-22 2014-12-22

Vattenförekomst: Rådasjön Stensjön

Kod (EU_CD): SE639929-127630 SE639849-127544

Miljökvalitetsnorm: God ekologisk status 2015 God ekologisk status 2021

Parameter Statusklassning Statusklassning

Ekologisk status Måttlig Måttlig

Kemisk status (exkl kvicksilver): Ej klassad Ej klassad

Biologiska kvalitetsfaktorer:

Växtplankton God Ej klassad

Bottenfauna Hög Ej klassad

Makrofyter God Ej klassad

Fisk Ej klassad Ej klassad

Fysikaliskt kemiska kvalitetsfaktorer:

Allmänna förhållanden Måttlig God

Näringsämnen Hög Hög

Ljusförhållanden Ej klassad Ej klassad

Syrgasförhållanden Ej klassad Ej klassad

Försurning Dålig God

Särskilt förorenande ämnen God God

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer:

Konnektivitet Otillfredsställande Otillfredsställande

     Längsgående Otillfredsställande Otillfredsställande

     Till närområde och svämplan Måttlig Otillfredsställande

Hydrologisk regim Ej klassad Ej klassad

     Vattenståndsvariation Ej klassad Ej klassad

     Avvikelse i vinter eller sommarvattenstånd Ej klassad Ej klassad

     Vattenståndets förändringstakt Ej klassad Ej klassad

Morfologiskt tillstånd Ej klassad Ej klassad

     Förändring av planform Ej klassad Ej klassad

     Bottensubstrat Ej klassad Ej klassad

     Strukturer på det grunda vattenmområdet Ej klassad Ej klassad

     Närområde Måttlig Otillfredsställande

     Svämplanets strukturer och funktion Måttlig Måttlig

Kemisk status:

Prioriterade ämnen Uppnår ej god Uppnår ej god
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Tabell 7. Statusklassningar av Ståloppet och Mölndalsån nedströms Stensjön, utförd av 

vattenmyndigheten hösten 2014. 

 

 

Tabell 8. Bedömningar av status för några hydromorfologiska parametrar i Rådasjön och Stensjön 

efter genomförda åtgärder. I bedömningarna har data från de sista 30 åren använts som referens. 

 

2014-12-22 2014-12-22

Vattenförekomst Ståloppet Mölndalsån

Stensjön-Kålleredsbäcken

Kod SE639922-127617 SE639863-127455

Miljökvalitetsnorm: God ekologisk status 2021 God ekologisk status 2021

Parameter Statusklassning Statusklassning

Ekologisk status Måttlig Måttlig

Kemisk status (exkl kvicksilver): Ej klassad God

Biologiska kvalitetsfaktorer:

Påväxt-kiselalger Ej klassad Ej klassad

Bottenfauna Ej klassad God

Fisk Ej klassad Måttlig

Fysikaliskt kemiska kvalitetsfaktorer:

Allmänna förhållanden Måttlig God

Näringsämnen Hög God

Försurning Dålig God

Särskilt förorenande ämnen Ej klassad Ej klassad

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer:

Konnektivitet Otillfredsställande Dålig

     Längsgående Otillfredsställande Dålig

     Till närområde och svämplan Otillfredsställande Dålig

Hydrologisk regim Ej klassad Ej klassad

     Specifik flödesenergi Ej klassad Ej klassad

     Volymsavvikelse Ej klassad Ej klassad

     Flödets förändringstakt Ej klassad Ej klassad

     Vattenståndets förändringstakt Ej klassad Ej klassad

Morfologiskt tillstånd Ej klassad Ej klassad

     Vattendragsfårans form Ej klassad Ej klassad

     Vattendragets planform Ej klassad Ej klassad

     Bottensubstrat Ej klassad Ej klassad

     Död ved Ej klassad Ej klassad

     Strukturer i vattendraget Ej klassad Ej klassad

     Vattendragsfårans kanter Ej klassad Ej klassad

     Närområde Otillfredsställande Dålig

     Svämplanets strukturer och funktion Måttlig Dålig

Kemisk status:

Prioriterade ämnen Uppnår ej god Uppnår ej god

Rådasjön Hela året April-okt Nov-mars 

Vattenståndsvariation 0,15 (god) 0,07 (god) -0,33 (måttlig) 

Avvikelse i vattenstånd [m] 0,00 (hög) 0,00 (hög) 0,00 (hög) 

Vattenståndets förändringstakt [%] -20,1 (måttlig) -25,3 (måttlig) -14,9 (god) 

Stensjön Hela året April-okt Nov-mars 

Vattenståndsvariation  0,04 (hög) 0,21 (god) -0,16 (god) 

Avvikelse i vattenstånd [m] 0,00 (hög) 0,00 (hög) 0,00 (hög) 

Vattenståndets förändringstakt [%] -11,6 (god) -19,2 (måttlig) -3,5 (hög) 
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7.9 Rekreation och friluftsliv i driftskede 

Det finns olika definitioner på begreppet friluftsliv. Enligt Naturvårdsverket beskrivs 

friluftsliv som ”vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och 

naturupplevelser utan krav på tävling”. Det finns också skillnader i hur naturmiljöns kvalitet 

bedöms för olika former av friluftsliv jämfört med naturvårdens traditionella värdering av 

vetenskapligt skyddsvärd natur. Kvaliteterna överlappar ibland, men kan också vara skilda åt. 

Förändringarna i Ståloppet med avseende på landskapsbild kopplat till strömsträckan vid 

Rådasjöns utlopp som i framtiden blir bredare och mer lugnflytande kan komma att upplevas 

som negativa för människor som regelbundet besökt området.  

Den minskade vattenhastigheten i Ståloppet medför också ökad risk för isbildning, vilket kan 

påverka möjligheten för bl.a. änder och svanar att varaktigt övervintra i kanalen under kalla 

perioder. I inloppet till Stensjön planeras åtgärder för att hålla vattnet öppet vid behov under 

kalla vintrar. 

I och med att bedömningar av effekter på ekosystemen bedöms som små efter utförda 

åtgärder i Rådasjön, Stensjön och Ståloppet, kommer endast små negativa konsekvenser att 

uppstå för ekosystemtjänster knutna till naturupplevelser och rekreation. De grunda vikarnas 

funktion och miljöer är mycket värdefulla för flera fiskarter, särskilt under lek- och 

uppväxtperiod. Fiskbestånd, rekrytering och artdiversitet bedöms inte påverkas negativt av de 

åtgärder som berör Rådasjön, Stensjön och Ståloppet. Följaktligen påverkas inte heller det 

omfattande fritids- och sportfisket negativt i berörda vatten. 

 

7.10 Isprocesser 

Påverkan av stränder och vegetation kan också ske genom isprocesser. Kombinationen av 

stark vind och frisk is kan ge isförskjutningar när som helst under vintern, där vegetationen 

beroende på vattenstånd vid isläggning skalas bort. Isförskjutning kan även uppstå till följd av 

temperaturväxlingar vid ringa snötäcke. Islyft är en annan isprocess, som vid 

vattenståndshöjning kan påverka vegetationen. För att denna process skall kunna verka krävs 

dock marktjäle och öppna strandområden inåt land. 

Vid framtida isvintrar kommer ovanstående isprocesser också att påverka Rådasjöns stränder. 

Sannolikt blir skillnaderna små jämfört med idag. Isläggning sker sällan vid överdämningar i 

samband med mycket regn och höga vattenflöden. Vid sådana förhållanden har också den 

tidigare regleringsambitionen varit att få ut vattnet från Rådasjön-Stensjön så fort som 

möjligt. Det som sannolikt är den mest betydelsefulla faktorn avseende ispåverkan, är det 

framtida klimatet och de förändringar som bedöms uppkomma, där isvintrar verkar bli alltmer 

sällsynta företeelser. 

 

7.11 Fastigheter och anläggningar 

För fastigheter och andra anläggningar, t.ex. parkeringen vid Gunnebo som berörs av 

planerade arbeten och en höjd dämningsgräns i Stensjön hänvisas till separat redovisning. 
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8. Skadeförebyggande åtgärder 

Utvecklandet av tappningsställare har gjort det möjligt att vid framtida reglering av Rådasjön 

kunna uppnå de ekosystemskapande vattenståndsintervall och dränkningsvaraktigheter som 

de senaste 30 åren präglat Rådasjön. Detta är en skadeförebyggande åtgärd och en hänsyn 

som tas till naturmiljön, där fortsatt förekomst av vattenstånd långt ovanför nuvarande 

dämningsgräns medför ökade risker för skadliga översvämningar. 
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9. Kompensatoriska åtgärder 

Nedan listas även tidigare redovisade kompensatoriska åtgärder. 

 Återplantering av träd utmed vattendragssträckor. Åtgärden avser främst södra grenen 

nedströms Grevedämmet,  

 Substratförbättrande åtgärder i den del av norra grenens strömsträcka nedströms 

Grevedämmet där urgrävning av bottensubstrat skall göras. 

 Substratförbättrande åtgärder i den nedre delen av norra grenen nedströms 

Grevedämmet, där rensning kommer att göras. 

 Ålyngelledare vid Stensjö dämme och norra grenen i Grevedämmet. 

 Latent fiskvägar vid Stensjö dämme och norra grenen i Grevedämmet 

 Substratförbättrande åtgärder i Rådasjöns utlopp 
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10. Samlad bedömning 

I oktober 2007 antogs Europeiska Unionens direktiv 2007/60/EG om bedömning och 

hantering av översvämningsrisker. Översvämningsdirektivet har skapat en ram för hur 

översvämningsrisker skall bedömas och hanteras inom EU. Direktivet poängterar att 

översvämningar är naturliga händelser som inte kan hindras. Dess effekter kan dock mildras 

genom förebyggande skydd och beredskap, vilket skall uppnås genom kartläggning av 

riskområden, åtgärdsprogram och samordning inom avrinningsområden. 

Översvämningsdirektivet har implementerats i svensk lag genom översvämningsförordningen. 

Inom ramen för förordningen arbetar myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

med hot- och riskutredningar. 

Det överordnade syftet med de åtgärder som planeras är att minska risken för översvämningar 

som utgör fara för samhället och dess infrastruktur, samt att säkerställa hög råvattenkvalitet 

och dricksvattenförsörjningen. Under året har det arbetats med att hitta lösningar, som så långt 

som möjligt tillgodoser de motstridiga intressen som finns inom ramen för aktuellt projekt.  

Vår bedömning är att samarbetet mellan ekologer och hydrologer har varit framgångsrikt och 

resulterat i en lösning som innebär att naturmiljön med dess habitat och arter kan bibehållas, 

samtidigt som riskerna för samhällsskadliga översvämningar minskar. Lösningen kan sägas 

vara en kompromiss, där naturens behov har fått styra vilka vattenstånd och 

dränkningsvaraktigheter som är viktiga att uppnå och upprätthålla, men där de högsta 

vattenstånden tagits bort för att minska riskerna för samhällsskadliga översvämningar. 

För att utreda naturmiljöns behov av de höga vattenstånd och dränkningsvaraktigheter som 

kan utgöra processer med ekosystemskapande förmågor, har vegetation som indikerar 

övergång mellan terrestra och akvatiska habitat studerats och höjdinmätts. Tillsammans med 

andra referenser och överväganden samt med hjälp av data från den senaste 30-årsperioden 

har högsta ekosystemskapande vattenstånd tagits fram för Rådasjön respektive Stensjön. Av 

central betydelse i sammanhanget är vegetationsperioden (april-oktober). Det är under 

vegetationsperioden som dränkningsvaraktigheter för olika vattenstånd anses vara 

ekosystemskapande. Översvämningar under vinterperioden kan ha något gödande inverkan på 

berörda strandområden och en viss betydelse för transport av frön från sjö till 

översvämningsmark, men är i ekosystemskapande avseende av betydligt mindre vikt. 

Med ovanstående som underlag har hydrologer tagit fram tappningsställare som har kunnat 

tillgodose dessa behov. Arbetet har haft som förutsättning och mål att så långt som möjligt 

efterlikna den hydrologiska regim i Rådasjön som rått under de senaste 30 åren. Resultatet har 

blivit lyckat, vilket modellerade data visat. Det betyder att alla de ekosystemskapande 

vattenståndsintervall och dränkningsvaraktigheter som de senaste 30 åren präglat Rådasjön 

fortsatt kommer att uppkomma efter genomförda arbeten. Användande av tappningsställare 

medför också en utpräglat konsekvent tappning, utifrån nederbörd, uppkomna flöden och 

vattenstånd, vilket gör tappningen i det avseendet mer naturlik än tidigare. 
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Det skall här också betonas att den hänsyn som tas till naturmiljön med fortsatt 

förekommande vattenstånd långt ovanför nuvarande dämningsgräns, medför en ökad risk för 

skadliga översvämningar relativt tidigare förslag. Detta medför att de åtgärder som planeras i 

Ståloppet bedöms vara än mer angelägna och i linje med det EU-direktiv från 2007 om 

bedömning och hantering av översvämningsrisker. 

Rådasjöns naturvärden bedöms vara större än Stensjöns. Regleringen av Stensjön får 

därigenom ske på sådant sätt att uppställda mål för Rådasjön uppnås. Med hänsyn härtill 

föreslås i sökandenas skrift en ny och högre dämningsgräns för Stensjön. 

För att så långt som möjligt efterlikna de förhållanden som rått de senaste 30 åren kan de 

tappningsställare som konstruerats behöva modifieras för att möta förändringar av reglering 

som sker i uppströms liggande sjöar. Det är rimligt med en prövotid för att samordna det 

arbete som krävs för att sjösätta regleringsmodellen, samt att få underlag för bedömningar hur 

reglering/tappningsställare har fungerat under en viss period. De flödes- och vattenståndsdata 

som registreras varje dag kan efter prövotidens utgång utvärderas och jämföras med uppsatta 

mål, t.ex. för uppnådda vattenstånd. En prövotid på 3-5 år bedöms vara rimlig. Risken för att 

på ett bestående sätt påverka naturmiljön negativt i Rådasjön är mycket liten, vilket väl 

avspeglas av Tabell 9 nedan. Av tabellen framgår att det under åren 1985-2013 har funnits 

sammanhängande perioder upp till 6-7 år då vattennivåerna inte nått upp till 25 cm över 

dämningsgränsen under vegetationsperioden. 

Sammanfattande slutsatser och effekter av planerat företag punktas nedan: 

 Genomförda arbeten medför betydligt mindre risk för att samhällsskadliga 

översvämningar uppkommer. Vattenstånd kan dock under april-oktober fortsatt uppnå 

nivåer betydligt ovanför dagens dämningsgräns. Detta ligger inom ramen för vad 

tappningsställaren medger av hänsyn till naturmiljön. De riktigt höga vattenstånd som 

tidigare uppträtt, kommer dock att minska i omfattning. Detta gäller framför allt 

vintertid, då risken för skadliga översvämningar är som störst. 

 Tillgången på råvatten förändras inte. Kvaliteten har dock förutsättningar att 

förbättras, då stora översvämningar medför ökad risk för förekomst av parasiter och 

sjukdomsframkallande mikroorganismer. 

 Hydrologiska regimen i Rådasjön kommer att vara lik den som präglat Rådasjön de 

senaste 30 åren med samma dränkningsvaraktigheter för samtliga 

vattenståndsintervall. Undantaget är riktigt höga vattenstånd, främst vintertid. Dessa 

bedöms dock ha liten ekologisk betydelse för Rådasjön. 

 Vattenståndets förändringstakt, dvs. snabba avsänkningar el. dyl. kommer inte att öka 

under normala förhållanden. Vid ökad risk för uppkomst av samhällsskadliga 

översvämningar med prognoser om mycket nederbörd, kan dock snabbare 

avsänkningar i samband med förtappning behöva göras, främst under vinterperioden, 

de år som sådana risker uppstår. 
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 Låga vattenföringar från Stensjö dämme kommer att förändras lite, men består av färre 

dagar per år med riktigt låga vattenflöden. Det bedöms som positivt för laxen vid 

papyrusområdet. 

 De viktiga habitat och värdekärnor i perspektiv av biologisk mångfald, samt de 

skyddade och rödlistade arter som förekommer i Rådasjöns naturreservat bedöms inte 

påverkas negativt. Merparten av de arealer som utgörs av sumpskog och fuktäng är 

idag blöta av ytligt grundvatten. De vattenstånd och varaktigheter av betydelse för de 

mer strandnära delarna av habitaten kommer fortsatt att uppkomma. Zoner i mark och 

sjöbotten med interaktion mellan ytvatten och ytligt grundvatten kommer inom ramen 

för ekosystemskapande vattenstånd inte att förändras. Eventuellt förordnande av 

SMHI som hydrologiskt sakkunnig bedöms inte vara nödvändigt. 

 Syftet med Rådasjöns naturreservatet bedöms inte motverkas. Helhetsmiljön i området 

bevaras, förutsatt att skötselmålen för hävd nås. 

 I Stensjön uppkommer små effekter på habitat och arter, kopplat till periodvis högre 

vattenstånd under vegetationsperioden. På grund av den höjda dämningsgränsen kan 

ett fåtal fastigheter få problem med översvämningar på tomtmark, vilket dock 

kompenseras av färre höga överdämningar. 

 I Ståloppet kommer negativa förändringar att ske som främst är relaterade till 

landskapsbild och upplevelser av naturmiljön kopplade till övervintrande fåglar. 

Fiskarter som t.ex. lake och stensimpa bedöms kunna leka vid Rådasjöns utlopp. 

Parkeringen vid Gunnebo kan komma att översvämmas något oftare under 

vegetationsperioden, främst begränsat till månaderna april respektive oktober. 

 Kulturmiljön i området påverkas mycket lite. Inga högre flöden kommer att 

uppkomma i systemet som inte tidigare förekommit. Kulturvärden knutna till Gunnebo 

kulturreservat bedöms inte påverkas negativt. 

 Förutsättningarna för rekreation och friluftsliv förändras mycket lite. Förutom ovan 

nämnda effekter i Ståloppet bedöms inte åtgärderna medföra förändringar som upplevs 

som negativa. Sportfisket påverkas inte, då de långgrunda stränderna som är viktiga 

lek- och uppväxtmiljöer för flera fiskarter fortsatt kommer att ha kvar sin funktion. 

 Den ekologiska statusen i berörda vattenförekomster kommer inte att försämras. Ej 

heller uppkommer försvårande omständigheter som påverkar vattenförekomsterna att 

kunna uppnå miljökvalitetsnormen god status. 

 Förändringarna av den hydromorfologiska miljön bedöms bli små. Längsgående 

konnektivitet förbättras genom ålyngelledare och latenta fiskvägar. 
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Tabell 9. Vattenstånd som uppnåtts i Rådasjön under åren 1985-2013 redovisade i kronologisk ordning (mörkare 

blå färg).  

Uppnådda vattenstånd år för år i Rådasjön 1985-2013 (vegetationsperioden, apr-okt) 

(vattenstånd angivna i cm relativt dämningsgränsen vid Stensjö dämme) 

År 0 5 10 15 20 25 30 35 40 

1985                   

1986                   

1987                   

1988                   

1989                   

1990                   

1991                   

1992                   

1993                   

1994                   

1995                   

1996                   

1997                   

1998                   

1999                   

2000                   

2001                   

2002                   

2003                   

2004                   

2005                   

2006                   

2007                   

2008                   

2009                   

2010                   

2011                   

2012                   

2013                   

Max antal år 
emellan: 

1 3 3 5 6 6 11 11 ≥15 
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Bilaga 1. Värdekärnor och revir för utvalda arter och grupper 

 

På kartorna i denna bilaga har områden som bedömts vara särskilt värdefulla markerats. I 

några kartor har också värdekärnor markerats som röda prickar. Värdekärnor utgör områden 

som är särskilt viktiga för lek eller häckning. 
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Bilaga 2. Förteckning över arter som inte utretts vidare 
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(forts) 

Vattenanknutna arter som inte bedöms påverkas negativt av planerade åtgärder.

Art Artskydd, rödlistning

fiskmås

grågås

gråtrut rödlistad (NT)

gräsand

havstrut

häger

kanadagås

knipa

rödbena artskyddsförordningen: (får ej jagas i Sverige)

rörhöna artskyddsförordningen: (får ej jagas i Sverige)

rörsångare

sothöna

storskarv

sävsparv

sävsångare

gropnate

kalmus

spädnate

Art Artskydd, rödlistning

bläsand

fisktärna EU:s fågeldirektiv bil. 1

grönbena EU:s fågeldirektiv bil. 1

kungsfiskare EU:s fågeldirektiv bil. 1, rödlistad (VU)

kärrsångare

rördrom EU:s fågeldirektiv bil. 1, rödlistad (NT)

silltrut artskyddsförordningen: (får ej jagas i Sverige)

skäggmes

smådopping

småfläckig sumphöna EU:s fågeldirektiv bil. 1, rödlistad (VU)

storskrake

trana EU:s fågeldirektiv bil. 1

trastsångare rödlistad (NT)

vattenrall artskyddsförordningen: (får ej jagas i Sverige)

vigg

igelknoppsrörfly rödlistad (NT)

Förteckning över arter som inte bedömts vara relevanta för vidare utredning. 

Bedömningarna har gjorts på grundval av de habitat som olika arter kan anses vara 

knutna till, samt relevans i förhållande till de åtgärder som planeras.

Vattenanknutna arter som bedöms vara sällsynta gäster i området och som inte bedöms 

påverkas negativt av planerade åtgärder.
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Art Artskydd, rödlistning

backsvala rödlistad (NT)

bergfink

bivråk EU:s fågeldirektiv bil. 1, rödlistad (VU)

björktrast

blåmes

bofink

buskskvätta

domherre

dubbeltrast artskyddsförordningen: (får ej jagas i Sverige)

duvhök

entita

gransångare

gråsiska

gråsparv

grönfink

gröngöling

gulsparv

gulärla

gärdsmyg

gök

göktyta rödlistad (NT)

hussvala

härmsångare

järnsparv

kattuggla

koltrast

korp

ladusvala

lärkfalk

lövsångare

mindre flugsnappare EU:s fågeldirektiv bil. 1, rödlistad (NT)

näktergal

nötkråka rödlistad (NT)

nötväcka

ormvråk

pilfink

ringduva

rosenfink rödlistad (VU)

rödhake

rödstjärt

sommargylling rödlistad (EN)

sparvhök

spillkråka EU:s fågeldirektiv bil. 1

stare

stenknäck

stenskvätta

stjärtmes

större hackspett

svarthätta

svartmes

svartvit flugsnappare

sånglärka artskyddsförordningen: (får ej jagas i Sverige), rödlistad (NT)

talgoxe

taltrast artskyddsförordningen: (får ej jagas i Sverige)

tornfalk

tornseglare rödlistad (NT)

trädgårdssångare

trädkrypare

trädpiplärka

törnskata EU:s fågeldirektiv bil. 1

ask rödlistad (VU)

idegran fridlyst

Arter som i huvudsak inte bedöms vara vattenanknutna och inte bedöms påverkas negativt av 

planerade åtgärder.
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Bilaga 3A. Beskrivning och konsekvensbedömning av strikt 

skyddade arter 
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Art Beskrivning Övervintring m.m. Bedömd påverkan

FLADDERMÖSS        

Myotis brandtii                     

brandts fladdermus        

art/habitatdirektivet (bilaga 

IV)

Brandts fladdermus finns i näringsfattiga barrskogsområden, 

ofta långt från sjöar. Parningen sker under augusti och fram till 

början av oktober, i allmänhet troligen i närheten av 

övervintringsplatsen. Sperman lagras i livmodern och 

befruktningen sker först på våren. Honorna bildar kolonier i juni-

juli. Koloniplatsen kan vara i hus eller i ihåliga träd. Ungarna 

föds i månadsskiftet juni-juli och blir självständiga i början av 

augusti. Som artens reproduktionsplats bör betraktas 

övervintringsplatser och yngelkolonier. 

Övervintring (hibernation) sker främst i grottor, 

gruvgångar och stenbyggnader med lämpligt 

mikroklimat. Ostörda viloplatser dagtid under 

vår, sommar och höst är av betydelse. Dessa 

utgörs av håligheter i träd eller i byggnader och 

kan växla lokalitet under sommarperioden. 

Platser som används för dagvila eller hibernation 

är artens vilo-/övervintringsplats (resting place). 

Arten är inte knuten till sjöstrandbiotoper för 

koloni- och övervintringsplatser. Födosök kan 

dock ske i strandnära områden av mer öppen 

karaktär. Arten har klassats ha gynnsam 

bevarandestatus 2013. De åtgärder som 

planeras påverkar inte strandhabitaten, vilket 

innebär att gynnsam bevarandestatus inte 

hotas, varken på individ- eller populationsnivå. 

FLADDERMÖSS         

Myotis dasycneme 

dammfladdermus   

art/habitatdirektivet (bilaga 

II och IV)                 rödlistad 

(EN)

Dammfladdermusen jagar insekter över sjöar och vattendrag 

samt även långt ute till havs. Den jagar stundom även över 

land. Till skillnad från vattenfladdermusen utnyttjar 

dammfladdermusen sällan mindre vattendrag och mycket små 

dammar utan snarare floder, större sjöar och vid Östersjön ses 

de regelbundet jaga över vikar och fjärdar. Parningen sker 

under augusti-september, i allmänhet troligen i närheten av 

övervintringsplatsen som bl.a. är förlagd till gamla gruvor och 

grottor. Sperman lagras i livmodern och befruktningen sker 

först på våren. Honorna bildar kolonier i bostadshus, kyrkor 

och hålträd i juni-juli, där ungarna föds. Varje hona får i 

allmänhet en unge. Som artens reproduktionsplats bör 

betraktas övervintringsplatser och yngelkolonier. 

Övervintring (hibernation) sker framför allt i 

gamla gruvor och grottor med lämpligt 

mikroklimat. Ostörda viloplatser dagtid under 

vår, sommar och höst är av betydelse. Dessa 

utgörs av håligheter i träd eller i byggnader. 

Platser som används för dagviste eller för 

hibernation är artens vilo-/övervintringsplats 

(resting place). 

Arten är inte direkt knuten till 

sjöstrandbiotoper för koloni- och 

övervintringsplatser. Födosök sker dock bl.a. 

vid större sjöars strandnära områden.  Arten 

har klassats ha ogynnsam bevarandestatus 

2013.  De åtgärder som planeras i området 

påverkar inte sjö- och strandhabitaten, vilket 

medför att bevarandestatus för arten inte 

försämras, varken på individ- eller 

populationsnivå. 

FLADDERMÖSS 

Pipistrellus pygmaeus 

dvärgfladdermus  

art/habitatdirektivet (bilaga 

IV)

En allmän art i Götaland och Svealand. Påträffas i mycket 

skiftande biotoper, allt från ren skogsmark till tätbebyggda 

områden. Hanarna etablerar revir under augusti och fram till 

början av oktober varvid parning sker. Sperman lagras i 

livmodern och befruktningen sker först på våren. Honorna 

bildar kolonier i juni-juli. Koloniplatsen kan vara i hus eller i 

ihåliga träd. Ungarna föds i månadsskiftet juni-juli och blir 

självständiga i början av augusti. Som artens 

reproduktionsplats bör betraktas hanreviren och 

yngelkolonierna. 

Dvärgfladdermusen har dagvisten i 

trädhåligheter, holkar, boningshus och lador. 

Hibernerar i byggnader och trädhåligheter med 

lämpligt mikroklimat. Arten är delvis flyttande 

och en viss andel av populationen lämnar 

Sverige under hösten. Platser som används för 

dagviste eller för hibernation är artens 

vilo/övervintringsplats (resting place). 

Arten är inte direkt knuten till 

sjöstrandbiotoper för koloni- och 

övervintringsplatser. Födosök kan dock ske i 

strandnära områden av mer öppen karaktär. 

Arten har klassats ha gynnsam 

bevarandestatus 2013. De åtgärder som 

planeras påverkar inte strandhabitaten, vilket 

innebär att gynnsam bevarandestatus inte 

hotas, varken på individ- eller populationsnivå. 
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Art Beskrivning Övervintring m.m. Bedömd påverkan

FLADDERMÖSS         

Myotis nattereri 

fransfladdermus    

art/habitatdirektivet (bilaga 

IV)                 rödlistad (EN)

Påträffas i lövrika biotoper, ofta nära vattendrag men kan även 

uppträda i trädgårdar och parker. Uppträder i skogsbygder 

med inslag av sumpskog, granskog, björkskog m.m., men 

undviker att jaga över stora öppna ytor under högsommaren. 

Arten tycks också vara gynnad av betesgång i skogsmark. På 

Gotland och i Småland har arten ofta påträffats i hävdade 

lövängar och i lövrika hagmarker. Parningen sker under 

augusti till början av oktober, i allmänhet troligen i närheten av 

övervintringsplatsen. Sperman lagras i livmodern och 

befruktningen sker först på våren. Yngelkolonier etableras 

under juni-juli i träd- och murhål, fågelholkar, källare samt på 

vindar. Yngelkolonierna är ofta relativt små, men enstaka stora 

kolonier omfattande flera tiotal honor är också kända i Sverige. 

Som artens reproduktionsplats bör betraktas 

övervintringsplatser och yngelkolonier. 

Övervintring (hibernation) sker främst i grottor, 

gruvor och stora källarutrymmen med lämpligt 

mikroklimat. Ostörda viloplatser dagtid under 

vår, sommar och höst är av betydelse. Dessa 

utgörs av håligheter i träd- och murhål, 

fågelholkar, källare, brovalv samt på vindar. 

Platser som används för dagviste under 

sommarhalvåret och hibernation är artens 

vilo/övervintringsplats (resting place). 

Arten är inte knuten till sjöstrandbiotoper för 

koloni- och övervintringsplatser. Kan dock 

uppträda i sumpskog. Arten har klassats ha 

ogynnsam bevarandestatus 2013.  De 

åtgärder som planeras i området påverkar 

varken strandhabitat eller sumpskog, vilket 

medför att bevarandestatus för arten inte 

försämras, varken på individ- eller 

populationsnivå. 

FLADDERMÖSS 

Vespertilio murinus 

gråskimlig fladdermus   

art/habitatdirektivet (bilaga 

IV)               rödlistad (VU)

Påträffas under sommarhalvåret både i jordbruks- och 

skogsbygder. På hösten kommer de in till städerna där 

hanarna etablerar revir kring höga byggnader under augusti till 

mitten av november, varvid parning sker. Sperman lagras i 

livmodern och befruktningen sker först på våren. Honorna 

bildar kolonier i juni-juli och koloniplatsen är oftast placerad i 

en byggnad. Ungarna föds i månadsskiftet juni-juli och varje 

hona får i allmänhet en unge. Som artens reproduktionsplats 

bör betraktas hanreviren och yngelkolonierna. 

Övervintring (hibernation) sker på vindar och i 

stenbyggnader med lämpligt mikroklimat. En 

viss andel av populationen flyttar dock ut ur 

landet. Ostörda viloplatser under vår, sommar 

och höst är av betydelse. Dessa utgörs under 

hösten av håligheter i byggnader, under 

teglepannor, i ventiler etc. Vilken typ av viloplats 

som nyttjas under vår och sommar är okänt från 

Sverige. Platser som används för dagviste eller 

hibernation är artens vilo/övervintringsplats 

(resting place). 

Arten är inte knuten till sjöstrandbiotoper för 

koloni- och övervintringsplatser. Födosök i 

strandnära områden kan dock inte uteslutas. 

Arten har klassats ha ogynnsam 

bevarandestatus 2013. De åtgärder som 

planeras i området påverkar inte 

strandhabitaten, vilket medför att 

bevarandestatus för arten inte försämras, 

varken på individ- eller populationsnivå. 

FLADDERMÖSS    

Nyctalus leisleri        leislers 

fladdermus   

art/habitatdirektivet (bilaga 

IV)                    rödlistad 

(EN)

Arten är relativt vanlig i en stor del av Europa med nordgräns i 

Sydskandinavien. Arten är en utpräglad flyttare, vilket kan 

förklara att åtskilliga fynd i Sverige troligen är genomflyttare. 

Arten lever huvudsakligen i större skogsområden med gamla 

lövträdsbestånd, oftast med bok och ek. Kolonierna har de 

oftast i lövträd men kan också bo i hus. De jagar insekter i 

glesa hagmarker, längs bryn, i dalgångar, längs vattendrag 

och ganska ofta på hög höjd över krontaket. Arten kan 

åtminstone tidvis jaga i helt öppet, trädlöst landskap bl. a. vid 

kusterna. Födovalet anses variera opportunistiskt beroende på 

jaktbiotop och kan bestå av sländor, tvåvingar, fjärilar och 

skalbaggar.

Det finns inga tecken på att Leislers fladdermus 

övervintrar i Sverige. De flyttar i ännu högre grad 

än stor fladdermus.  Sannolikt liknar 

övervintringsplatserna de som anges för stor 

fladdermus.

Arten är inte  knuten till sjöstrandbiotoper för 

koloni- och övervintringsplatser. Födosök kan 

dock ske i strandnära områden av mer öppen 

karaktär. Arten har klassats ha ogynnsam 

bevarandestatus 2013. De åtgärder som 

planeras påverkar inte strandhabitaten, vilket 

medför att bevarandestatus för arten inte 

försämras, varken på individ- eller 

populationsnivå. 
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Art Beskrivning Övervintring m.m. Bedömd påverkan

FLADDERMÖSS      

Plecotus auritus    långörad 

fladdermus  

art/habitatdirektivet (bilaga 

IV)

Påträffas i inte alltför sluten skog av olika slag, parkartade 

områden och trädgårdar. Hanarna etablerar revir under augusti 

till början av oktober varvid parning sker. Sperman lagras i 

livmodern och befruktningen sker först på våren. Honorna 

bildar kolonier i juni-juli. Koloniplatsen är belägen i hus (ofta 

ladugårdar) eller i ihåliga träd. Ungarna föds i månadsskiftet 

juni-juli och varje hona får i allmänhet en unge. Som artens 

reproduktionsplats bör betraktas hanreviren och 

yngelkolonierna. 

Övervintring (hibernation) sker i byggnader, 

grottor, gruvgångar och stenbyggnader med 

lämpligt mikroklimat. Ostörda viloplatser dagtid 

under vår, sommar och höst är av betydelse. 

Dessa utgörs av håligheter i träd eller i 

byggnader och kan växla lokalitet under 

sommarperioden. Platser som används för 

dagviste eller hibernation är artens vilo-

/övervintringsplats (resting place). 

Arten är inte knuten till sjöstrandbiotoper för 

koloni- och övervintringsplatser. Födosök kan 

dock ske i strandnära områden av mer öppen 

karaktär. Arten har klassats ha gynnsam 

bevarandestatus 2013. De åtgärder som 

planeras påverkar inte strandhabitaten, vilket 

innebär att gynnsam bevarandestatus inte 

hotas, varken på individ- eller populationsnivå. 

FLADDERMÖSS          

Myotis mystacinus 

mustaschfladdermus  

art/habitatdirektivet (bilaga 

IV)

Påträffas huvudsakligen inne skog, i gläntor eller i kantzonen 

mellan skog och öppna biotoper. En speciellt viktig miljö i 

skogslandskapet är sumpskogar. Parningen sker under 

augusti-september, i allmänhet troligen i närheten av 

övervintringsplatsen. Sperman lagras i livmodern och 

befruktningen sker först på våren. Honorna bildar kolonier i juni-

juli. Koloniplatsen kan vara i hus eller i ihåliga träd. Ungarna 

föds i månadsskiftet juni-juli och varje hona får i allmänhet en 

unge. Som artens reproduktionsplats bör betraktas 

övervintringsplatser och yngelkolonier. 

Övervintring (hibernation) sker främst i grottor, 

gruvgångar och stenbyggnader med lämpligt 

mikroklimat. Ostörda viloplatser dagtid under 

vår, sommar och höst är av betydelse. Dessa 

utgörs av håligheter i träd eller i byggnader och 

kan växla lokalitet under sommarperioden. 

Platser som används för dagviste eller 

hibernation är artens vilo-/övervintringsplats 

(resting place). 

Arten är inte knuten till sjöstrandbiotoper för 

koloni- och övervintringsplatser. Sumpskog 

utgör dock en viktig miljö. Arten har klassats 

ha ogynnsam bevarandestatus 2013. De 

åtgärder som planeras i området påverkar 

varken strandhabitat eller sumpskog, vilket 

medför att bevarandestatus för arten inte 

försämras, varken på individ- eller 

populationsnivå. 

FLADDERMÖSS     

Eptesicus nilssoni    nordisk 

fladdermus  

art/habitatdirektivet (bilaga 

IV)

En mycket allmän art i större delen av Sverige. Arten 

förekommer i en mängd olika biotoper som skogsmark, 

kulturbygd, samhällen och i bergområden. Som hos övriga 

fladdermöss etablerar hanarna revir under hösten i augusti och 

fram till början av oktober varvid parning sker. Sperman lagras 

i livmodern och befruktningen sker först på våren. Honorna 

bildar kolonier i juni-juli. Koloniplatsen etableras till helt 

övervägande del i byggnader. Ungarna föds i senare delen av 

juni och blir självständiga i början av augusti. Som artens 

reproduktionsplats bör betraktas hanreviren och 

yngelkolonierna. 

Övervintring (hibernation) sker främst i 

byggnader med lämpligt mikroklimat. Ostörda 

viloplatser dagtid under vår, sommar och höst är 

av betydelse. Dessa utgörs av håligheter i träd 

eller i byggnader och kan växla lokalitet under 

sommarperioden. Platser som används för 

dagviste eller hibernation är artens vilo-

/övervintringsplats (resting place). 

Arten är inte knuten till sjöstrandbiotoper för 

koloni- och övervintringsplatser. Födosök kan 

dock ske i strandnära områden av mer öppen 

karaktär. Arten har klassats ha gynnsam 

bevarandestatus 2013. De åtgärder som 

planeras påverkar inte strandhabitaten, vilket 

innebär att gynnsam bevarandestatus inte 

hotas, varken på individ- eller populationsnivå. 
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FLADDERMÖSS      

Nyctalus noctula            stor 

fladdermus  

art/habitatdirektivet (bilaga 

IV)

Arten är knuten till det öppna kulturlandskapetdär den jagar 

företrädesvis på relativt hög höjd (20-100 m), ofta i milslånga 

turer. Hanarna etablerar revir under augusti till mitten av 

oktober varvid parning sker. Sperman lagras i livmodern och 

befruktningen sker först på våren. Yngelkolonierna, som kan 

bestå av upp till 50 honor etableras i ihåliga träd eller gamla 

hackspetthål. De en eller två ungarna föds i juni och blir som 

hos flertalet fladdermöss självständiga i början av augusti. 

Yngelkolonierna flyttar regelbundet, troligen för att minska 

risken för predation. Som artens reproduktionsplats bör 

betraktas hanreviren och yngelkolonierna. 

En stor andel av populationen genomför långa 

flyttningar till och från kontinenten under höst 

respektive vår. De individer som stannar i 

Sverige övervintrar (hibernerar) i ihåliga träd 

men även i byggnader med lämpligt mikroklimat. 

Ostörda viloplatser dagtid under vår, sommar 

och höst är av betydelse. Dessa utgörs av 

håligheter i träd och kan växla lokalitet under 

sommarperioden. Platser som används för 

dagviste eller hibernation är artens vilo-

/övervintringsplats (resting place). 

Arten är inte knuten till sjöstrandbiotoper för 

koloni- och övervintringsplatser. Födosök kan 

dock ske i strandnära områden av mer öppen 

karaktär. Arten har klassats ha gynnsam 

bevarandestatus 2013. De åtgärder som 

planeras påverkar inte strandhabitaten, vilket 

innebär att gynnsam bevarandestatus inte 

hotas, varken på individ- eller populationsnivå. 

FLADDERMÖSS         

Myotis daubentoni 

vattenfladdermus  

art/habitatdirektivet (bilaga 

IV)

En allmän art i södra hälften av Sverige. Uppträder vid sjöar 

och vattendrag men födosöker också i betydande omfattning i 

skogsbiotoper. Parningen sker under augusti-september, i 

allmänhet troligen i närheten av övervintringsplatsen. Sperman 

lagras i livmodern och befruktningen sker först på våren. 

Honorna bildar kolonier i juni-juli. Koloniplatsen kan vara i hus 

eller i ihåliga träd. Ungarna föds i månadsskiftet juni-juli och 

varje hona får i allmänhet en unge. Som artens 

reproduktionsplats bör betraktas övervintringsplatser och 

yngelkolonier. 

Övervintring (hibernation) sker främst i grottor, 

gruvgångar och stenbyggnader med lämpligt 

mikroklimat. Ostörda viloplatser dagtid under 

vår, sommar och höst är av betydelse. Dessa 

utgörs av håligheter i träd eller i byggnader och 

kan växla lokalitet under sommarperioden. 

Platser som används för dagviste eller för 

hibernation är artens vilo-/övervintringsplats 

(resting place). 

Arten är inte direkt knuten till 

sjöstrandbiotoper för koloni- och 

övervintringsplatser. Födosök sker dock i 

strandnära områden. Arten har klassats ha 

gynnsam bevarandestatus 2013. De åtgärder 

som planeras påverkar inte strandhabitaten, 

vilket innebär att gynnsam bevarandestatus 

inte hotas, varken på individ- eller 

populationsnivå.

GRODDJUR                    

Rana arvalis        åkergroda                  

art/habitatdirektivet (bilaga 

IV)

En mycket allmän art som endast saknas i fjällen. Leker i de 

flesta typer av vatten förutsatt att det är grunt och stillastående. 

Leken sker under april i södra Sverige till in i juni i landets 

norra delar. Lekvattnet är artens reproduktionsplats. 

Åkergrodan uppehåller sig en stor del av året uppe på land i 

lekvattnets omgivningar. Den finns på fuktiga ängsmarker och 

kärr i kulturlandskapet men också i våta skogsmarker, även i 

barrskogsmiljö. 

En viss andel av populationen övervintrar i 

lekvattnet men flertalet på frostfria platser uppe 

på land.Som artens vilo-/övervintringsplats bör 

betraktas den lokala populationens hemområde 

runt lekdammen. Arealen varierar beroende på 

lokal men omfattar ofta 50-100 ha. 

Arten finns bland annat i strandbiotopen. De 

planerade åtgärderna kommer dock inte att 

nämnvärt förändra vattenregimen under den 

tid på året då grodorna är aktiva. Arten har 

klassats ha gynnsam bevarandestatus 2013. 

Gynnsam bevarandestatus bedöms ej hotas 

efter genomförda åtgärder, vare sig på individ 

eller populationsnivå. 
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SKALBAGGAR          

Dytiscys latissimus     bred 

gulbrämad dykare  

art/habitatdirektivet (bilaga 

II och IV)

Bred gulbrämad dykare förekommer i näringsfattiga och 

måttligt näringsrika sjöar och dammar, ofta med solbelysta, 

relativt täta bestånd av fräken eller starr längs stränderna. 

Arten förekommer främst på lokaler med svagt till måttligt 

färgat vatten, men fynd finns även från kraftigt humösa miljöer. 

Parningen sker under eftersommaren och de befruktade 

honorna övervintrar. Äggen läggs under våren (början av april-

slutet av maj) och kläcks efter några veckor varefter larven 

tillväxer och utvecklas under 4-6 veckor. Förpuppningen sker 

på land i en hålighet i marken, ofta under en stock eller en 

sten. Larven tillbringar ca en vecka i håligheten innan den 

förpuppas. Den fullbildade skalbaggen kommer fram efter 

drygt två veckor. Som artens reproduktionsplats bör betraktas 

de vattenmiljöer där arten förekommer, samt strandområdena 

intill ett avstånd på åtminstone 200 m. 

Den fullbildade skalbaggen övervintrar på 

djupare vatten (minst 1 m). Som artens vilo-

/övervintringsplats bör betraktas de sjöar och 

dammar där arten förekommer. 

Förekommer i litorala vegetationsrika 

strandmiljöer. Delar av fortplantningen sker 

också på land. De planerade åtgärderna 

kommer inte att nämnvärt förändra 

vattenregimen under den tid på året då djuren 

fortplantar sig. Arten har klassats ha gynnsam 

bevarandestatus 2013. Gynnsam 

bevarandestatus bedöms ej hotas, vare sig på 

individ eller populationsnivå.

SKALBAGGAR 

Graphoderus bilineatus 

bred paljettdykare  

art/habitatdirektivet (bilaga 

II och IV)

Bred paljettdykare förekommer i sjöar och dammar med tät 

vegetation. Den föredrar grunda, solbelysta partier med rik 

växtlighet och ordentlig lä. Under våren kan man påträffa 

imagines från slutet av april till slutet av juni. Äggen läggs 

under våren (slutet av mars-slutet av maj) och kläcks efter 

några veckor varefter larven tillväxer och utvecklas under 4-6 

veckor. Förpuppningen sker på land i en hålighet i marken, 

ofta under en stock eller en sten. Larven tillbringar några dagar 

i håligheten innan den förpuppas. Den fullbildade skalbaggen 

kommer därefter fram efter drygt två veckor. En andra 

aktivitetstopp inträffar därefter under hög- och eftersommaren 

då arten kan påträffas från slutet av juli till mitten av 

september. Som artens reproduktionsplats bör betraktas de 

vattenmiljöer där arten förekommer, samt strandområdena intill 

ett avstånd på åtminstone 200 m. 

Flertalet arter inom släktet Graphoderus 

övervintrar i håligheter på land. Bred 

paljetdykare har dock aldrig påträffats på land 

under vinterhalvåret, varför det har föreslagits att 

arten i likhet med bred gulbrämad dykare 

övervintrar i vattnet. Även om kunskapsbrist 

råder bör man betrakta de sjöar och dammar där 

arten förekommer som artens vilo-

/övervintringsplats. 

Förekommer i litorala vegetationsrika 

strandmiljöer. Delar av fortplantningen sker 

också på land. De planerade åtgärderna 

kommer inte att nämnvärt förändra 

vattenregimen under den tid på året då djuren 

fortplantar sig. Arten har klassats ha gynnsam 

bevarandestatus 2013. Gynnsam 

bevarandestatus bedöms ej hotas, vare sig på 

individ eller populationsnivå.
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GRODDJUR              

Triturus cristatus        större 

vattensalamander  

art/habitatdirektivet (bilaga 

IV)

Större vattensalamandern förökar sig under våren och 

försommaren. I södra Sverige inleds vandringen till en 

lekdamm i april, vanligen under de första regniga nätter då 

temperaturen håller sig mellan 0-5ºC. Småvatten som lämpar 

sig för reproduktion är permanenta vattensamlingar, som 

exempelvis gårds-, kreaturs-och branddammar, grusgropar, 

lertäkter, naturliga kärr, hällkar, av landhöjningen avsnörda 

vikar samt skogstjärnar. Förökningen når i södra Sverige sin 

kulmen under slutet av april och första hälften av maj. En hona 

producerar mellan 200-500 ägg, i genomsnitt omkring 300, 

under en säsong. Larverna förvandlas till landlevande ungar 

kontinuerligt under perioden augusti-november. Lekvattnet är 

artens reproduktionsplats. Med undantag från lekperioden 

lever den större vattensalamandern på land. Djuren håller till 

under murkna trädstammar och stubbar, i smågnagargångar, 

under mossbeklädda stenar och i blockterräng, vanligen i 

fuktig huvudsakligen lövdominerad skog, men påträffas 

sällsynt även på öppen mark som t.ex. i fuktiga hagar med 

högvuxet gräs eller på vägar under vandring.

 Radiosändarstudier i Sverige och Frankrike har 

visat att djuren tycks vara mycket specifika i val 

av landmiljö samt att en majoritet av individerna i 

en population tycks vandra endast mellan 10-

100 m från det småvatten de reproducerar sig i, 

detta under förutsättning att lämpliga landmiljöer 

finns inom detta avstånd. Svenska studier har 

också visat att såväl metamorfoserade ungar 

som vuxna orienterar sig mot till synes lämpliga 

landmiljöer när de lämnar den akvatiska miljön 

och går upp på land. Som artens 

vilo/övervintringsplats bör betraktas den lokala 

populationens hemområde runt lekdammen. 

Arealen varierar beroende på lokal men omfattar 

ofta 1-5 ha. 

Förekommer inte i närområdet och påverkas 

inte av planerade åtgärder. Arten har klassats 

ha ogynnsam bevarandestatus 2013. De 

åtgärder som planeras påverkar inte 

strandhabitaten, vilket medför att 

förutsättningarna för att arten skall kunna 

förekomma i närområdet inte förändras efter 

genomförda åtgärder. Det innebär också att 

bevarandestatus för arten inte bedöms 

försämras, varken på individ- eller 

populationsnivå. 
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Brun Kärrhök                Circus 

aeruginosus

EU:s fågel-direktiv 

bil. 1

Brun Kärrhök är en utpräglad slättsjöfågel. Den häckar i 

vassar längs näringsrika sjöar och födosöker i vassar och 

omgivande åkermarker. Övervintrar vid medelhavet och 

tropiska Västafrika. I Sverige från slutet av mars till senast 

början av oktober.

Förekommer i större vassområden runt 

Rådasjön. Dessa habitat bedöms ej påverkas av 

planerade arbeten, vilket innebär att artens 

bevarandestatus i området inte bedöms 

förändras, varken på individ- eller 

populationsnivå.

Drillsnäppa                    Actitis 

hypoleucos

rödlistad (NT) Limniska miljöer. Häckar längs steniga och grusiga stränder, 

gärna med ett visst sandinslag, längs rinnande vatten och vid 

näringsfattiga sjöar över hela landet. Övervintrar i tropiska 

Afrika, huvudsakligen i de västra delarna norr om ekvatorn - 

mellan Guinea och Nigeria.  I Sverige från mitten av april-

början av augusti. En minskning av populationen pågår eller 

förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat 

och antalet reproduktiva individer.

Förekommer vid vegetationsfattiga och steniga 

stränder i området. De åtgärder som planeras 

förändrar inte dessa habitat och artens 

bevarandestatus i området inte förändras, varken 

på individ- eller populationsnivå.

Enkelbeckasin

Gallinago gallinago

Häckar i alla typer av våtmarker. Den ganska djupa 

bogropen placeras ofta i en tuva och är fodrad med torra 

strån. Övervintrar i Västeuropa ner till tropiska Västafrika. I 

Sverige från andra halvan av mars (till maj) till någon gång 

mellan juli och november. Arten har minskat med minst 50 % 

under perioden 1975-2005 enligt Svensk häckfågeltaxering.

Förekommer i öppna strandområden och på 

fuktängar, t.ex. vid Fridhemsviken. Habitaten 

kommer inte att påverkas av planerade åtgärder 

och artens bevarandestatus i området bedöms 

inte förändras, varken på individ- eller 

populationsnivå.

Fiskgjuse                  Pandion 

haliaetus

EU:s fågel-direktiv 

bil. 1

Häckar vid sjöar och ibland nära bräckt vatten kring 

kusterna. Bygger bo långt inne i skogen i breda trädkronor, 

oftast i tallar. Arten lever av fisk. Övervintrar i Senegal och 

Nigeria i Västafrika. I Sverige från andra halvan av mars till 

aug-september. Fiskgjusen hör till de arter som drabbats hårt 

av miljögifter. En återhämtning har dock skett. Ett annat hot 

är det hårda jakttrycket under fiskgjusens långa flytt. Sverige 

anses ha ett speciellt ansvar för arten eftersom ca 40 % av 

europas bestånd häckar här

Häckar inte i området. Har dock observerats och 

födosök över grundområden kan inte uteslutas. 

Berörda habiat kommer inte att förändras av 

planerade åtgärder vilket innebär att artens 

bevarandestatus i området inte bedöms 

förändras, varken på individ- eller 

populationsnivå.
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Mindre hackspett 

Dendrocopos minor

rödlistad (NT) Skogsmiljöer. Löv- och blandskog med förekomst av äldre lövträd, i 

södra Sverige särskilt ädellövträd. Under vintern kan födosök ske även i 

äldre grandominerad skog. För häckning krävs döda lövträd och ca 40 

ha lövskog inom 200 ha. Revirhävdning ca 100 ha. Revirstorleken ökar 

med lövskogens splittring. Nytt bohål hackas ut varje år. Under vintern 

födosök över större område men återvänder alltid till samma natthål.

Förekommer i orörd skog med mycket död ved, 

vilket medför att  sumpskogen tillsammans med 

annan torrare skog i området utgör lämpliga 

habitat. Dessa habitat kommer ej att påverkas av 

planerade arbeten. Artens bevarandestatus i 

området bedöms inte förändras, varken på 

individ- eller populationsnivå.

Skäggdopping         Podiceps 

cristatus

Häckar i vassrika sjöar och vegetationsrika havsvikar i bräckt vatten. 

Boet är en flytande plattform av vass och andra vattenväxter. 

Skäggdoppingen lägger ofta två kullar per häckningssäsong. Födan 

utgörs bland annat av vatteninsekter och småfisk. De flesta 

skäggdoppingarna flyttar i september till november och tillbringar 

vintrarna i västra och sydvästra europa och Medelhavsländerna. Några 

övervintrar också i södra Sverige.

Förekommer i glesa vassbestånd i området. Efter 

genomförda åtgärder kommer habitaten att 

finnas kvar och bedöms inte påverkas av 

planerade arbeten. Sammantaget små 

konsekvenser.

Sångsvan                    

Cygnus cygnus

EU:s fågel-direktiv 

bil. 1

Häckar i mindre vattensamlingar och sjöar på tundra, myrar och i 

skogsområden. I Sverige häckade den tidigare nästan uteslutande i öde 

skogsområden i norr, men under de senaste decennierna har det skett 

en spridning söderut. Samtidigt har det häckande beståndet ökat 

kraftigt, och numera häckar den över så gott som hela landet. Svenska 

sångsvanar flyttar under vintern till öppet vatten i nordvästra Europa. 

Sångsvanar från finska och ryska häckplatser passerar Sverige i mars-

april och oktober-november. Sångsvanen lever mest av vattenväxter 

och gräs.

Övervintringsplatsen i Stensjöns inlopp kommer 

att påverkas genom risk för ökad isbildning. 

Åtgärder för att hålla området isfritt har dock 

utlovats av Mölndals Stad. I övrigt bedöms arten i 

området inte påverkas negativt av planerade 

arbeten.
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Tofsvipa                     

Vanellus vanellus

EU:s fågel-direktiv 

bil. 2.   Får ej 

jagas i Sverige

Tofsvipan häckar i det öppna landskapet på välhävdade till måttligt 

hävdade strandängar samt på åkermark med vårsäd. De häckar ofta 

tillsammans i lösa kolonier och kan uppträda aggressivt för att mota 

bort inkräktare. I rena åkerlandskap föredrar viporna boplatser intill 

någon våtmark eller fuktiga svackor där grödan har svårt att växa till sig. 

Den periodvis intensiva bearbetningen av åkermark med harvning, 

sådd och vältning har emellertid ofta en förödande effekt på 

häckningsframgången. Arten har minskat med minst 50 % under 

perioden 1975-2005 enligt Svensk häckfågeltaxering.

Förekommer på fuktängen i Fridhemsviken, men 

ej knuten till sjöstranden. Fuktängen påverkas 

inte av planerade åtgärder och arten bedöms inte 

påverkas negativt i området.

Lake                                   

Lota lota

rödlistad (NT) Lake är den enda i sött vatten levande torskfisken. Laken finns över 

större delen av Sverige och trivs i kallt och klart vatten på mjuka eller 

leriga bottnar i sjöarnas, skärgårdshavens och flodernas djupare 

partier. Både stationära och flyttande bestånd kan finnas i samma sjö. 

Från sjöar och skärgårdar kan laken årligen i aug-dec vandra upp i 

rinnande vatten för att tillbringa vintern och leka där. Fortplantning äger 

rum också i sjöarna. Leken försiggår under 5-6 dygn i dec-mars över 

sandiga, grusiga eller steniga sjö- och flodbottnar på djup mellan 1 och 

50 meter.

Leker med stor sannolikhet på många platser i 

området. En tänkbar plats förutom i sjöarna, kan 

vara det område vid Rådasjöns utlopp där det 

skall grävas. Detta kan medföra en lokal negativ 

effekt. Sannolikt kommer dock platsen att 

fungera som lekplats även efter genomförda 

arbeten . Detta, tillsammans med de åtskilliga 

alternativa lekplatser som finns i området gör att 

inga negativa effekter bedöms uppkomma på 

populationen i området.

Lax                                  

Salmo salar

EU:s art- och 

habitatdirektiv bil. 

2 och 5.

I Sverige fanns i slutet av 1990-talet knappt 40 vattendrag med årlig 

naturlig reproduktion av vild lax. Utsättningar av odlad lax  har utförts i 

många vattendrag och det är osäkert om samtliga bestånd kan sägas 

vara livskraftiga på längre sikt om utsättningarna skulle upphöra. Tre 

geografiskt och genetiskt skilda laxbestånd kan urskiljas i Sverige. Den 

vuxna laxen lekvandrar från sina uppväxtområden under våren till tidiga 

hösten. Laxen uppsöker med stor precision sin hemälv och vandrar 

under sommaren/hösten upp till lekområdena där leken sker i snabbt 

rinnande vatten under oktober-november. Honan gräver ned den 

befruktade rommen i bottenmaterialet där den kläcks följande vår. Efter 

kläckningen är ynglet helt beroende av den näring som finns i 

gulesäcken. Därefter börjar laxungarna att aktivt söka föda i 

forssträckor där de håller revir.

Laxens habitat nedströms Kvarnbyfallen bedöms 

inte påverkas negativt av planerade åtgärder. Vid 

riktigt torra förhållanden bedöms situationen bli 

något bättre för laxen och risken minskar för att 

riktigt låga flöden skall uppkomma. Arten har 

klassats ha ogynnsam bevarandestatus 2013.  

De åtgärder som planeras i området bedöms inte 

medföra att bevarandestatus för arten försämras, 

varken på individ- eller populationsnivå
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Art Skydd m.m. Beskrivning Bedömd påverkan

Stensimpa                       

Cottus gobio

EU:s art- och 

habitatdirektiv bil. 

2.

Stensimpan finns i låglandet och de nedre fjälltrakterna över hela 

Sverige och i alla landskap med undantag för Öland. Stensimpan för ett 

undangömt och ensligt levnadssätt under stenar och grus i strändernas 

grundområden på 10 cm ner till 1 m djup i såväl sjöar som floder och 

bäckar. Arten föredrar klara och syrerika vatten Den är mycket stationär 

under en och samma sten. Leken äger rum i mars-juni.

Förekommer sannolikt främst i Mölndalsån 

uppströms Rådasjön eller nedströms Stensjön. 

Kan också finnas i Rådasjöns utlopp. Detta kan 

medföra en lokal negativ effekt. Sannolikt 

kommer dock platsen att fungera som lekplats 

även efter genomförda arbeten . Detta, 

tillsammans med de åtskilliga alternativa 

lekplatser som finns i området gör att inga 

negativa effekter bedöms uppkomma på 

populationen i området. Arten har klassats ha 

gynnsam bevarandestatus 2013. 

Ål                                  

Anguilla anguilla

rödlistad (CR) Ålen är utbredd över nästan hela landet utom i fjällregionen och vissa 

vatten på Sydsvenska höglandet. Den finns också i kusttrakterna samt 

kring och på Öland och Gotland. Ålen anträffas både i hav och 

insjövatten av olika slag från älvar och bäckar till smärre 

vattensamlingar. Ålen är en långvandrande fisk. Den fortplantar sig 

under april-juni i västra Atlanten (Sargassohavet). Larverna förs av 

strömmar till bl.a. Europa, en resa som förmodligen tar 2,5-3 år. 

Därefter sker omvandlingen till glasålar. Ankomsten till Skandinaviens 

västkust sker i feb-april. Ungålarna vandrar sedan upp i sött vatten eller 

förblir i havet. Under individuellt och lokalt varierande tid, från 5-28 år, 

vistas ålarna sedan i sötvatten. Därefter, oftast i sept-okt, börjar 

vandringen mot havet och vidare ut i västra Atlanten.

Planerade åtgärder kommer att vara positiva för 

ålen med ökad passerbarhet nedströms 

Stensjön. I övrigt påverkas inte ålens biotoper i 

området.

Snok                                

Natrix natrix

fridlyst Snoken förekommer i södra och mellersta Sverige, samt vid södra 

norrlandskusten. Snoken simmar bra och förekommer oftast i närheten 

av vattendrag, sjöar eller fuktiga marker där den jagar fisk och grodor. I 

juni-juli lägger honan ägg i exempelvis komposthögar, gödselstackar 

och andra varma platser, där värmen gör att äggen utvecklas snabbare. 

I oktober går den i dvala och övervintrar i hålor och gångar av olika 

slag. I Norrland har förändringen av kulturlandskapet och ändrad 

gödselhantering missgynnat snokens fortplantning, vilket har lett till att 

arten minskat kraftigt. I övriga landet gör dikning och andra orsaker till 

att våtmarker försvinner att snoken missgynnas. 

Födosöker i stor utsträckning i strandnära 

områden. De planerade åtgärderna kommer dock 

inte att nämnvärt förändra vattenregimen under 

den tid på året djuren är aktiva. Det innebär att 

att artens bevarandestatus i området inte 

bedöms förändras, varken på individ- eller 

populationsnivå.
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Vanlig groda                   

Rana temporaria

EU:s art- och 

habitatdirektiv bil. 

5.

Den vanliga grodan förekommer i hela landet förutom på Öland och 

Gotland, i sydöstra Småland, östra Blekinge och på kalfjället. Arten 

förekommer i många olika miljöer, exempelvis i fuktig skogsmark och i 

det öppna kulturlandskapet. Grodorna leker normalt i april-maj. Leken 

sker i vattensamlingar av mycket varierande storlek. I södra Sverige är 

den vanliga grodan fortfarande allmänt förekommande. I delar av 

mellersta och norra Sverige har den minskat och förekommer oftast i 

särskilt gynnsamma småvatten utan fisk. Förändringar i jord- och 

skogsbruket, dikningar och bebyggelse är ett hot mot arten i vissa delar 

av landet.

Arten finns bland annat i strandbiotopen. De 

planerade åtgärderna kommer dock inte att 

nämnvärt förändra vattenregimen under den tid 

på året då grodorna är aktiva. Arten har klassats 

ha gynnsam bevarandestatus 2013. Gynnsam 

bevarandestatus bedöms ej hotas efter 

genomförda åtgärder, vare sig på individ eller 

populationsnivå. 

Smal dammsnäcka 

Omphiscola glabra

rödlistad (NT) 

ingår i åtgärds-

program (ÅGP).

Lever i mindre vegetationsrika fisktomma vattensamlingar som dammar 

och gölar i låglandet, speciellt i sådana med ler- eller dy-gjyttjebotten 

eller med botten täckt av löv. Ofta i efemära vatten som torkar ut på 

sommaren. Kan även påträffas i vegetationsrika diken och långsamt 

flytande bäckar samt i avsnörda, lugnare partier av sjöar. Kan förflytta 

sig  vid högvatten eller översvämning och kolonisera nya närliggande 

småvatten eller sprida sig passivt via transport med djur, troligtvis 

vanligast med fåglar. Dammsnäckorna är vanligtvis självbefruktare. 

Smal dammsnäcka lägger ägg. Finns i övrigt få uppgifter om spridning 

och förökning. 

Förekommer potentiellt i små vattensamlingar i 

hela området, främst i sumpskogarna, men också 

i andra typer av våtmarker. Arten har flera kända 

fyndplatser kring Rådasjön och Ståloppet. De 

planerade åtgärderna kommer inte nämnvärt att 

förändra vattenregimen i våtmarksområdena. Det 

innebär att artens bevarandestatus i området inte 

bedöms förändras, varken på individ- eller 

populationsnivå..

Gråvingad källbäckslända 

Nemoura dubitans

rödlistad (VU) Enligt uppgifter från Storbritannien tycks larverna leva i grunda kärrdrag 

med riklig växtlighet (vass, vide, vitmossa) och bottnen täckt av 

organiskt material. Under 2000-talet har arten påträffats i Östergötland 

samt på några nya lokaler i Västergötland. Artens totala 

utbredningsområde omfattar förutom Sverige även Finland, Danmark, 

Tyskland, Holland, Schweiz och Brittiska öarna. Eftersom artens ekologi 

och förekomst är dåligt känd är det svårt att ange vilka hot som är reella 

mot arten. Sannolikt har en del skogsbruksåtgärder negativ effekt på 

arten.

Förekommer i en bäck som mynnar i 

Fridhemsviken. Bäcken påverkas inte av 

planerade arbeten och arten bedöms inte 

påverkas negativt.
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Art Skydd m.m. Beskrivning Bedömd påverkan

Knölnate            Potamogeton 

trichoides 

fridlyst    rödlistad 

(EN) ingår i 

åtgärds-program 

(ÅGP).

Knölnate är en liten, vattenlevande, flerårig ört som lever helt nedsänkt 

under vattenytan. Knölnate är mycket sällsynt och förekommer numera 

endast på ett par platser i Göteborgstrakten. Den växer i klart 

näringsrikt vatten i grunda sjöar, dammar och märgelgravar.

Förekommer i Mölndalsån nedströms 

Kvarnbyfallen. Arten påverkas inte av aktuellt 

projekt.

Krusnate            

Potamogeton crispus

Krusnate är en vattenväxt som lever helt nedsänkt under vattenytan. 

Arten växer i näringsrika sjöar och åar, den är mest utbredd i de 

mellansvenska slättbygderna men är ganska sällsynt.

Förekommer i Rådasjöns litoral. De lämpliga 

biotoperna bedöms inte påverkas negativt, 

således ej heller arten.

Skaftslamkrypa           Elatine 

hexandra

rödlistad (VU) 

ingår i åtgärds-

program (ÅGP).

Skaftslamkrypa är en ettårig, mycket oansenlig vattenväxt. Den växer 

på stränder och grunda bottnar i näringsfattiga sjöar och småvatten. 

Bottnarna skall helst bestå av finkorniga jordar utan tjocka dylager 

växtplatser. Den kan växa på djupare vatten än de andra slamkryporna.  

Igenväxning på grund av eutrofiering av sjöar och vattendrag är det 

största hotet mot arten, liksom försurning på grund av luftföroreningar 

samt skogsdikningar.

Har tidigare förekommit i området. Stora 

ansträngningar har gjorts för att återfinna arten, 

men med negativt resultat. Planerade åtgärder 

bedöms inte försämra artens habitatkrav och 

förutsättningar för förekomst i området.
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Bilaga 4. Redovisning av inmätningar av vegetation i Rådasjön och 

Stensjön 
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RÅDASJÖN

Objekt Antal objekt DG± (medel) DG± (min) DG± (max)

(m) (m) (m)

Gräs (tuvtåtel) 3 0,09 0,05 0,16

Lav (medel) 3 0,18 0,12 0,27

Lav (min) 3 0,01 -0,01 0,04

Mossa (träd) 2 0,18 0,14 0,22

Träjon 3 0,01 -0,04 0,06

14 0,09 -0,04 0,27

Högsta minimi- resp maximivärden

STENSJÖN

Objekt Antal objekt DG± (medel) DG± (min) DG± (max)

(m) (m) (m)

Gräs (tuvtåtel) 2 0,01 -0,01 0,03

Lav (medel) 3 0,09 0,02 0,14

Lav (min) 3 -0,01 -0,06 0,02

Mossa (träd) 2 -0,12 -0,19 -0,04

Starr (Övre) 5 -0,25 -0,32 -0,18

15 -0,05 -0,32 0,14

Högsta minimi- resp maximivärden
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Bilaga 5. Samrådsdokument 











ALRUTZ’  ADVOKATBYRÅ  AB 
                       
                      STOCKHOLM 

4335/1 

    

 

 

 

 

Följande myndigheter och intresseorganisationer har fått 

skriftlig samrådsinformation inför ansökan i mål M 900-13: 

 

 

1. Trafikverket 

2. Naturvårdsverket 

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

4. Havs- och vattenmyndigheten 

5. Kammarkollegiet 

6. Räddningstjänsten Stor-Göteborg 

7. Mölndals Naturskyddsförening 

8. Sportfiskarna Region Väst 

9. Göteborg Vatten 

10. Mölndals stad 

11. Rådasjöns Stensjöns Fiskevårdsområdesförening 

12. Mölndalsåns Vattenråd 

13. Göteborgs kommun och Härryda kommun har fått 

information     såsom fastighetsägare 

 

 



2014-11-20 

 

 

 

Fastighet Ägare Adress 

Sjövalla 1:3 Janet Rose-Marie Persson Eklanda Lund 54 B lgh 1001 

431 49 Mölndal 

Sjövalla 1:28 Janet Rose-Marie Persson Eklanda Lund 54 B lgh 1001 

431 49 Mölndal 

Sjövalla 1:30 Anna Betty Cederqvist 

Thomas Simon Olof Cederqvist 

John Halls väg 7 

431 36 Mölndal 

Sjövalla 1:44 Föreningen Sjövalla Strand UPA Östra Brovaktaregatan 40 

431 36 Mölndal 

Sjövalla 1:53 Kjell Malmquist 

Britta Marina Malmquist 

Nötåsberget 19 

431 36 Mölndal 

Sjövalla 1:58 Rolf Nilsson 

Inga Nilsson 

Jaktstugan Boråsvägen 18 

431 36 Mölndal 

Sjövalla 1:61, 1:63 och 

1:221 

Linda Maria Basset Redovisningscentret Schroeder 

Ekonomivägen 3 

463 33 Askim 

Sjövalla 1:101 Tomas Gregor Axén 

Anna Cecilia Stööp Axén 

Sjöstigen 15 

431 36 Mölndal 

Sjövalla 1:148 Hanna Josefin Ulfsbäcker 

Bengt-Erik Ingemar Bengtsson 

Rådavägen 28 

431 36 Mölndal 

Sjövalla 1:149 Gunnel Maria Palmgvist Rådavägen 30 

431 36 Mölndal 

Sjövalla 1:161 Nils Ove Tjäder 

Annika Charlotte Tjäder 

Sjövalla Klint 8 

431 36 Mölndal 



2014-11-20 

 

 

 

Sjövalla 1:165 Jamila El Abed Karlberg 

Lars Martin Karlberg 

Sjövalla Klint 10 

431 36 Mölndal 

Sjövalla 1:166 Anne Lisbeth Margareta Maxén Chesalba CH-7050 Arosa 

Schweiz 

Sjövalla s:1, 1:4, 1:29, 

Gunnebo 1:27, 

Stensjön 1:66 mfl 

Mölndals stad Mölndals stad 

431 82 Mölndal 

Pixbo 1:272 John Per Inge Helmfridsson 

Lena Maria Boman 

 

Gjutaregatan 4B 

417 57 Göteborg 

Kindbogården 1:1, 

Pixbo 1:1 mfl 

Härryda kommun Härryda kommun 

435 80 Mölnlycke 

Styrmannen 1 Mölndals Roddklubb Tobias Johansson 

Hammarvägen 168 

421 65 Västra Frölunda 

Pionen 1 Fastigheten Mölndal Pionen 1 Conpharm AB 

Korsgatan 3 

411 16 Göteborg 

Stensjön 1:38 Staten Trafikverket 781 89 Borlänge 

Stensjön 1:44 Fastigheten Mölndal Pionen 1 Conpharm AB 

Korsgatan 3 

411 16 Göteborg 

  



2014-11-20 

 

 

 

Segelbåten 1 Mats Nordlund 

 

Skolkovo Tech 100, Novaya Str. 

Skolkovo Moscow Region 

143025 Ryssland 

Segelbåten 1 Laura Nordlund John Halls väg 9 

431 36 Mölndal 

Kanoten 1 Karin Christina Balmér 

Sven Peter Balmér 

Östersnäsvägen 16 

431 36 Mölndal 

Kanoten 2 Anneliese Viola Olsson 

Johan Mattias Olsson 

Östersnäsvägen 18 

431 36 Mölndal 

Kanoten 3 Klas Emil Ronstrand 

Ingrid Elisabet Stenhagen 

Östernäsvägen 20 

431 36 Mölndal 

Kanoten 5 Dan Håkan Svensson 

Vivi-Ann Elisabet Svensson 

Östernäsvägen 24 

431 36 Mölndal 

Kanoten 6 Lars Renberg Östernäsvägen 26 

431 36 Mölndal 

Kullbäckstorp s:17 

(delägande fastigheter 

Kullbäckstorp 2:5, 2:7, 

2:8, 2:14 och 2:15) 

Härryda kommun Härryda kommun 

435 80 Mölnlycke 

Kullbäckstorp s:17 

(delägande fastighet 

Kullbäckstorp 2:2) 

Roger William Öjerdal Mölndalsvägen 17 

435 42 Mölnlycke 

 

Kullbäckstorp s:17 

(delägande fastighet 

Kullbäckstorp 2:2) 

Ann-Christine Irene Marie Öjerdal Kyrkebyn Kyrkbacken 

660 40 Segmon 

 

  



2014-11-20 

 

 

 

Nyttjanderättshavare 

Pixbo 1:1 

Langenbackens 

samfällighetsförening 

 

 

 

Tomas och Monica Fransson 

Banvägen 20 

435 43 Pixbo 

Nyttjanderättshavare 

Pixbo 1:1 

Skogsbo samfällighetsförening 

 

Eva Bengtsson 

Banvägen 62 

435 43 Pixbo  

 

Gunnebo 1:30 AB SKF 

Miljöchef Ulf Andersson 

HK 3-4 

 

415 50 Göteborg 

Nyttjanderättshavare 

Stensjön 1:66 

 

Paywall AB 
(Stensjö center) 

Erlingsvägen 6 

417 29 Göteborg 
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Till:  Louis Vasseur     Avs:  Mölndals Roddklubb 

 Alrutz Advokatbyrå AB     c/o Niclas Anderson 

        Primulavägen 12 

435 31 Mölnlycke 

Mobil: 0707- 370 561 

niclas.anderson@dbschenker.com 

 

Synpunkter med anledning av 
förestående justering av vattendomar 
Rådasjön och Stensjön 

Mölndals Roddklubb (org.nr. 85200–3826) är fastighetsägare till Styrmannen, 60 årig arrendator av 

Åran 2 samt nyttjanderätt till Åran 1. Dessutom har Mölndals Stad upplåtit de delar av fastigheterna 

Gunnebo 1:27, Åran 1:1 och Sjövalla 1:214 som erfordras till uppehållande av roddbanan. 

Risker vid ny vattendom och förändrade regleringar: 

Skador på byggnader och fastigheter 
Vi har haft betydande skador på kajen till följd av variationer av vattennivån. Högvatten hotar även 

båthuset som kan innebära framtida sättningar och andra skador på egendomen. 

 

mailto:niclas.anderson@dbschenker.com
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Lågvatten och konsekvenser på roddbanan 
I Rådasjön finns en stor spridning av växtligheter pga. övergödning, ett lägre vattenstånd tillåter en 

utbredning av vassbältet vilket vi redan ser idag med utbredning i roddbanan, både i startområdet 

och vid södra kanten vid badplatsen i Gunnebo. 

Förebyggande åtgärder 
Med anledning av risk för skador på egendom och verksamhet i samband med förestående nya 

vattendomar vill Mölndals roddklubb att följande beaktas och att erforderliga åtgärder tas för att 

säkra våra intressen som är av stor allmännyttig betydelse: 

 

1. Förstärkt erosionsskydd vid fastigheterna Åran 1 och 2 samt Styrmannen. 

2. Ev. Invallning vid Åran 1 och Åran 2. 

3. Dräneringsskydd bla. i form av pumpar vid Styrmannen. 

4. Skrapning av botten vid badplatsen av de delar som påverkar roddbanan. 

5. Skrapning av botten i Fridhemsviken av de delar som upptas av roddbanan.   

 

 

Med bästa hälsningar 

 

Niclas Anderson 

Ordförande Mölndals Roddklubb 

 

21 december 2014, Mölndal 
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Miljöförvaltningen 

 
  1(2) 

 
Besöksadress Postadress Telefon/fax E-post/webb 
Stadshuset Mölndals stad 031-315 10 00 (vx) miljo@molndal.se 

Göteborgsvägen 11-17 431 82 Mölndal 031-27 01 14 (fax) www.molndal.se 

Elisabet Rex, 031-315 17 14 

 

 

 

 

 

 

 

Yttrande över kompletterande samråd enligt miljöbalken för 
åtgärder för att förebygga skador av höga vattenföringar i 
Mölndalsån, Mölndals stad  

 

Bakgrund 

Mölndals Kvarnby och Mölndals stad avser att justera ansökan, i det pågående 

målet M 900-13 vid Mark- och miljödomstolen i Vänersborg, för prövning 

avseende bland annat ändrad reglering i Rådasjön och Stensjön. Syftet med 

ansökan är att skapa förutsättningar för begränsning av samhällsskadliga 

översvämningar i centrala Mölndal och i Mölndalsån genom Göteborgs stad.  

 

I synpunkter på den tidigare ansökan har det framkommit att de vanligen 

återkommande överdämningar som förekommer i framförallt Rådasjön, har haft 

en ekologisk värdeskapande betydelse. Tappningsplanen i tidigare ansökan har 

därför ifrågasatts, eftersom den skulle innebära mindre överdämningar av låglänta 

stränder.  

 

Föreliggande justering av ansökan syftar till att de ekosystemskapande 

överdämningarna bibehålls, så långt som möjligt, samtidigt som de 

samhällsskadliga översvämningarna ska kunna bemästras. För att möjliggöra detta 

justeras tappningsplanen främst under vegetationsperioden. Detta innebär 

samtidigt att det blir nödvändigt att mer regelbundet höja vattenståndet i Stensjön.  

 

Miljöförvaltningen i Mölndals stad har, den 2013-12-18, lämnat yttrande över den 

ursprungliga ansökan till Vänersborgs Tingsrätt.  

 

  

Alrutz´advokatbyrå AB 

Louis Vasseur 

Box 7493 

103 92 Stockholm 
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Miljöförvaltningen 
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Besöksadress Postadress Telefon/fax E-post/webb 
Stadshuset Mölndals stad 031-315 10 00 (vx) miljo@molndal.se 

Göteborgsvägen 11-17 431 82 Mölndal 031-27 01 14 (fax) www.molndal.se 

Synpunkter  
Justeringen av tappningsplanen välkomnas då den bedöms innebära att de 

ekologiska förutsättningarna bättre bibehålls och därmed minskar påverkan på 

växt- och djurlivet. Det är dock viktigt att tydligt beskriva de ekologiska effekter 

som trots justeringen kan tänkas uppkomma. 

 

 

     

Miljöförvaltningen 

 

 

 

Per Kaarle   Elisabet Rex 

Miljöchef   Kommunekolog 

 

Beslutet är taget med stöd av punkt M.7.1 i delegeringsordning faställd av 

miljönämnden, Mn § 113/2013. 

 

 

Kopia till 

Tekniska förvaltningen 

 

 











 

 

 

Naturskyddsföreningen i Härryda   2014-12-14    

c/o Michael Nilsson 

Näsetvägen 16      435 39 Mölnlycke   Tel:031-989363  

 

Mölndals stad/Mölndals kvarnby 

c/o Alrutz advokatbyrå 

Stockholm 

 

 

Angående kompletterande samråd i ärende Mål M 900-13 : 

Mölndals stad och Mölndals kvarnbys ansökan om tillstånd för anpassad tappning för att 

förebygga skador av höga vattenföringar i Mölndalsån i Mölndals stad m.m. 

 

Naturskyddsföreningen i Härryda har givits tillfälle att ge synpunkter på utsänt kompletterande 

samråd i ovan rubricerade ärende. Naturskyddsföreningen har granskat samrådshandlingen och 

anser att det tyvärr är svårt att utifrån de mycket fåtaliga uppgifter som finns med i samrådet kunna 

ge så mycket kommentarer. Av samrådet framgår i stort sett enbart att sökanden planerar att ändra 

ansökan så att ”Ekosystemskapande överdämningar av Rådasjön under vegetationsperiod kan med 

justerad tappningsställare ske i motsvarande omfattning som förekommit under en lång följd av år”.  

 

Det saknas i underlaget uppgifter kring vad detta innebär för Rådasjö- Stensjöområdets miljö och 

natur. Det åligger sökanden att visa på åtgärdernas miljökonsekvenser och effekter. Vi anser att detta 

inte har skett och att sökanden bör komplettera sitt kompletterande samråd med en redovisning 

kring miljöeffekterna för Rådasjö- Stensjöområdet och dess närmiljö. Det bör även visas på kartor 

vilka områden som kommer att översvämmas/torrläggas  under ”vegetationsperiod” och vilka 

områden som inte längre kommer att översvämmas utanför denna period.  Vi är oroade för 

effekterna för minskade oversvämningar även utanför ”vegetationsperioden”. Vegetationsperiod bör 

även definieras. Viktigt att visa hur områdets olika arter påverkas, liksom själva naturreservatet. 

 

I övrigt har vi noterat att övriga frågor som vi tagit upp i tidigare yttranden i ärendet och vid mark- 

och miljödomstolens möte i januari 2014 inte har beaktats i detta kompletterande samråd. Detta 

trots att sökanden vid miljödomstolens möte i januari lovade att samtliga då inkomna synpunkter 

skulle beaktas. Vi ser fram mot ett kompletterande samråd före det att Mölndals stad och Mölndals 

Kvarnby går vidare med sin förändrade ansökan till mark- och miljödomstolen. 

 

 

För Naturskyddsföreningen i Härryda   

 

 

Michael Nilsson     

Ordförande  

Tel:031-989363




     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjölyckan 6│416 55 Göteborg 

Telefon 031-401740 │Fax 031-407135│E-post goteborg@sportfiskarna.se 

www.sportfiskarna.se/goteborg 

2014-12-26 sid 1 (1) 

 

Sportfiskarnas synpunkter på Mölndals kvarnby och Mölndals 

stads justering av ansökan i det pågående målet M 900-13. 

 

Sportfiskarna vill lämna följande synpunkter på ärendet Dnr 4335/1. 

 

Sportfiskarna anser det är viktigt att de båda sjöarna uppnår en god ekologisk status enligt 

kraven i Vattendirektivet och att åtgärder som planeras i vattensystemet inte påverkar fisk eller 

ekologisk status negativt. 

För de arter som anpassat sig till perioder med hög vattennivå är det viktigt att detta får fortgå på 

ett så naturligt sätt som är möjligt i ett reglerat vatten. Många av de fiskarter som finns i 

vattensystemet är beroende av översvämmade svämplan för sin reproduktion.   

 

Niklas Wengström, Sportfiskarna 

 

 

 

 



Ärendenummer  Dokumentdatum  

TRV 2014/91047 2014-12-15 

Ert ärendenummer Sidor 

4335/1 (mål M 900-13) 1(1) 

 

Trafikverket 

Samhälle Region Väst 

405 33 Göteborg 

Besöksadress: Kruthusgatan 17 

 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Per Stenerås 

Samhällsbehov 

Direkt: 010-123 16 09 

per.steneras@trafikverket.se 
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Alrutz' Advokatbyrå AB 

Att: Louis Vasseur (louis.vasseur@alrutz.se) 

Stockholm 

Kopia till: 

Bo Lannblad, Underhåll 
Stina Farje, Underhåll 
Diariet - avslut 

Kompletterande samråd - Lagligförklarande av 
Stensjö dämme, Mölndals kommun 

Trafikverket har tagit del av informationen avseende justering av ansökan rörande 

lagligförklaringen av Stensjö dämme (mål M 900-13 vid mark- och miljödomstolen) och 

vill framföra följande synpunkter. 

Ärendet 

Ansökan avser bl.a. ändrade vattenhushållningsbestämmelser för Stensjön-Rådasjön. 

Syftet är att skapa förutsättningar för att begränsa samhällsskadliga översvämningar i 

centrala Mölndal och Mölndalsån genom Göteborgs stad.  

Den i ansökan föreslagna tappningsplanen har fått kritik från flera remissinstanser. De 

överdämningar som idag förekommer utmed Rådasjöns stränder skapar nämligen 

förutsättningar för viktiga ekologiska system. Justeringen av ansökan tolkar Trafikverket 

framförallt innebära följande; 

 För Stensjön begärs tillstånd att höja dämningsgränsen med 23 cm. 

 Det blir fler överdämningar av Rådasjön än tidigare aviserats. 

Påverkan på Trafikverkets anläggningar 

Järnvägen Kust till kustbanan som används för både person- och godstrafik passerar på 

bro över Mölndalsån nedströms det aktuella området. Kust till kustbanan är utpekad som 

riksintresse för kommunikation enligt miljöbalken 3 kap 8 §. För mer information se t.ex. 

www.trafikverket.se/riksintressen.  

Förändringar i vattenföringen nedströms dämmet får inte medföra ökad erosion som 

skadar de stöd som järnvägsbron vilar på. Den som vill ändra förutsättningar måste 

utreda konsekvenserna av förändringarna. 

Sammantagen bedömning 

Trafikverket förutsätter att det säkerställs att det inte blir några konsekvenser för ovan 

nämnda järnvägsbro. 

 

Med vänliga hälsningar 

Per Stenerås 

Samhällsplanerare 

http://www.trafikverket.se/riksintressen


Hej Alf! 
 
Har du någon mer detaljerad information rörande justeringarna av tappningsställaren och på 
vilket sätt dessa skulle kunna motverka de mycket stora ekologiska nackdelarna med den 
tänkta regleringen? 
En höjning av Stensjöns nivå vintertid kommer också att innebära isläggning i Ståloppet. 
Tidigare förslag om att hålla rännan öppen med pumpar kräver energi och underhåll. Sådana 
utgifter är de första man kommer att dra ner på. Tekniska lösningar är dessutom alltid 
opålitliga. 
 
mvh 
 
Leif 
 
Leif Lithander 
Naturvårsdsintendent 
Göteborgs Naturhistoriska Museum 
 
Doktorand 
Institutionen för biologi och miljövetenskaper 
Göteborgs universitet 
 
Tel. 010 4414246 
Mobil. 070 6027 883 
  



Hej 
Jag skulle gärna vilja läsa samrådshandlingarna. Elektronisk form är helt OK. Om de är 
mycket omfattande så sänd bara det väsentligaste. För att kunna bedöma vad angivna nivåer 
innebär vore jag tacksam för någon form av referens i verkligheten t.ex pegeln vid Stensjöns 
utlopp. 
Hälsningar 
Peter Balmér 
Östersnäsvägen 16 
SE-43136 Mölndal 
tel 031 278124 
mobil 0702 197500 
  



Havs- och vattenmyndigheten överväger att yrka att domstolen förordnar SMHI som hydrologiskt 
sakkunnig i detta mål. Detta då det handlar om svåra bedömningar av olika åtgärders hydrologiska 
och därmed ekologiska påverkan. Särskild fokus bör då ligga på behov och inverkan av en sprängning 
och muddring av det ur naturvårdssynpunkt känsliga Ståloppet och föreslagen regleringsstrategis 
inverkan på grundvattenområdena och den hyporheiska zonen vid strandområdena. Detta för att 
kunna göra en välgrundad bedömning av olika alternativs påverkan på de ekologiska värdena i 
naturreservatet och Ståloppet. 
  
Havs- och vattenmyndigheten skulle uppskatta om Sökanden kunde tillstyrka ett sådant förordnande 
för att få den nationella expertisens bedömning i frågan. Myndigheten ställer därför frågan: 
  
Kan sökanden tillstyrka ett sådant förordnande? 
  
Mvh 
  
Niklas Egriell 

Utredare 

Avdelningen för havs- och vattenförvaltning 

Havs- och vattenmyndigheten 

Tel. 010-698 60 86 

  



Hej Alf! 
 
Kontaktar dig med anledning av kungörelsen om kompletterande samråd avseende 
ändringar i Mölndals Stads och Mölndals Kvarnbys ansökan om ändrat handhavande 
av regleringen av Stensjön och Rådasjön m.m. (Mark- och miljödomstolen, 
Vänersborgs tingsrätt, mål nr M 900-13). 
 
Vi företräder ju som bekant Grevedämmets finans AB i ärendet. Jag undrar 
därför om det finns något skriftligt samrådsunderlag i den nu aktuella delen 
som vi kan få ta del av? 
 
Med vänlig hälsning 
 
My Karlsson 
 
WISTRAND 
 
MY KARLSSON 
BITRÄDANDE JURIST / ASSOCIATE 
 
Direct +46 31 771 21 63 
Mobile +46 701 47 80 12 
my.karlsson@wistrand.se<mailto:my.karlsson@wistrand.se> 
 
Wistrand Advokatbyrå 
P.O. Box 11920 
SE-404 39 Göteborg 
Sweden 
Visiting address 
Lilla Bommen 1 
Tel +46 31 771 21 00 
Fax +46 31 771 21 50 

www.wistrand.se<http://www.wistrand.se> 

  

mailto:my.karlsson@wistrand.se%3cmailto:my.karlsson@wistrand.se


Från: naturvardsverket@naturvardsverket.se 
[mailto:naturvardsverket@naturvardsverket.se]  
Skickat: den 21 november 2014 12:15 
Till: Louis Vasseur 
Ämne: NV-05101-13: Dnr: 4335/1 (M 900-13) Mölndals Kvarnby och Mölndals stad - 
lagligförklaring av Stensjö dämme vid Stensjöns utlopp och nedanförliggande 
Grevedämmet med mera 
 
Naturvårdsverket avstår från att lämna synpunkter i rubricerat ärende. 
 
Detta e-postmeddelande är skickat via Naturvårdsverkets dokument- och 
ärendehanteringssystem. 
Om du svarar på meddelandet bör du inte ändra avsändaradress eller ämne. 
 
 
Hälsningar 
 
 
DANIEL DIXNER 
------------------------------------------------------- 
NATURVÅRDSVERKET 
 
BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm 
POST: 106 48 Stockholm 
TELEFON: 010-698 10 00 
INTERNET: www.naturvardsverket.se 

Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet 

  

mailto:naturvardsverket@naturvardsverket.se
mailto:naturvardsverket@naturvardsverket.se
http://www.naturvardsverket.se/


Från: Ryen Pär [mailto:Par.Ryen@msb.se]  

Skickat: den 24 november 2014 13:10 

Till: Louis Vasseur 
Ämne: Angående kompletterande samråd i pågående målet M 900-13. 
  
Till Alrutz’ Advokatbyrå AB 
Att: Louis Vasseur 
  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har mottagit kompletterande samrådsunderlag 
enligt miljöbalken angående Mjölndals kvarnby och Mölndals stads avsikt att justera ansökan i det 
pågående målet M 900-13 vid mark- och miljödomstolen. 
  
MSB avstår från att yttra sig. 
  
Med vänlig hälsning 
Pär Ryen 
MSB:s dnr 2013-3022 
___________________________________ 
Pär Ryen 
Handläggare 
  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Enheten för farliga ämnen 
  
651 81 KARLSTAD 
Växel: 0771-240 240 
010-240 54 01 
  
E-post: par.ryen@msb.se 
www.msb.se 
 

mailto:Par.Ryen@msb.se
mailto:par.ryen@msb.se
www.msb.se
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