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Sammanfattning
Denna rapport är en komplettering till den tillståndsansökan gällande ombyggnad av
Stensjö dämme och anpassad tappning, för att förebygga skador av hög vattenföring i
Mölndalsån, daterad 2013-03-11. Rapporten ger svar på en rad frågor som uppkom
under domstolförhandlingen och remisstiden. Det huvudsakliga arbetet består i
upprättandet av möjliga regleringsmodeller för Stensjön – Rådasjön, baserade på
regleringsstrategier för olika delar av året, men därtill har förutsättningarna för att upprätta
en regleringsmodell för hela Mölndalsåsystemet analyserats.
En serie av åtgärder för att minska översvämningsriskerna längs Mölndalsån har
genomförts från nya regleringsregler för Nedsjöarna längst upp i systemet till Gårda
dämme längst ner. Kvar av åtgärder är nu endast de som ingår i denna ansökan, samt
åtgärder genom Mölnlycke samhälle för vilket tillstånd har erhållits. Därtill har ett
samordnat styr- och reglersystem för hela åsystemet tagits i bruk och styrningen sker från
en driftcentral i Göteborg.
Ur regleringssynpunkt utgör Stensjön – Rådasjön systemets hjärta. Tappningen därifrån
ska ske så att översvämningar såväl i nedre Mölndalsån som i Mölnlycke och Landvetter
så långt möjligt undviks, liksom ge en för olika intressen så optimal reglering som möjligt.
Tappningen från Rådasjön – Stensjön ges enligt ansökan en kapacitet så att det ska vara
möjligt att skydda samhällsintressen såväl uppströms som nedströms om dessa sjöar mot
skadliga översvämningar upp till en rimlig återkomsttid, mer än 200 år enligt dagens
förhållanden och ca 50 år efter klimatpåverkan i slutet av detta sekel. Rådasjön utgör hela
80 % av den gemensamma magasinsvolymen och sjön har därtill våtmarker belägna över
dämningsgränsen som för framtiden bör få behålla det ekosystem som tidvisa
översvämningar skapat (med dämningsgräns avses i denna rapport den hittills rådande,
dock ansöks nu om en höjning med 23 cm för att kommande överdämningar ska falla
inom lagfäst regleringsintervall). Avsikten är därför att den framtida regleringen ska
utformas så att det även framgent sker ekosystemskapande översvämningar under
vegetationsperioden på samma sätt som skett tidigare. Under såväl vegetations- som
vinterperioden är avsikten att Rådasjön ska regleras upp till dämningsgränsen på likartat
sätt som hittills.
För att uppnå önskad tappningskapacitet och magasineringsförmåga i Rådasjön –
Stensjön erfordras dels utbyggnad av tappningskapciteten från Stensjön, dels även att
fallförlusterna genom Ståloppet, förbindelsen mellan de båda sjöarna, sänks genom
sektionsökningar. Görs inte urgrävningen av Ståloppet tappar sjöarna ca 2/3-delar av den
ökade magasineringsförmåga som erhålls med de ansökta åtgärderna. Att bygga ett
separat dämme vid Rådasjöns utlopp förändrar inte strömningsförhållandena längre
nedströms i Ståloppet. Stensjön är relativt okänslig för de små extra överdämningar som
en reglering på Rådasjön och urgrävningen av Ståloppet medför. Ett separat dämme i
Ståloppet är enbart kostsamt och underhållskrävande och fyller ingen rimlig funktion.
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En regleringsmodell har tagits fram som baseras på vattenstånd och tappning från
Stensjöarna, samt, efter kalibrering av fallförluster genom Ståloppet, beräknade
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vattenstånd och tillrinning till Rådasjön. Regleringen sker på Rådasjön för att säkerställa
att de ekosystemskapande förhållandena i denna sjö behålls intakt. Bristfälliga data för
Landvettersjön gör att det inte är möjligt att i ett första skede ta hänsyn till de ändringar i
dess reglering som skett under senare år. Vi har således konstaterat den ändrade
regleringen men inte tagit hänsyn till densamma. Regleringen bygger därför på principen
att resultaten gäller under förutsättning att det inte sker någon ändrad reglering
uppströms Rådasjön.
Regleringsmodellen innehåller tre olika delar kopplat till årstid och flöden


Under vegetationsperiod eftersträvas likartade vattenståndsvariationer som under
tidigare år upp till en överdämning motsvarande DG+0,25 m. Regleringen
baseras på medelvärdesbildning av tidigare års samband mellan vattenstånd och
tappning upp till denna nivå.



Under vinterhalvåret eftersträvas likartade vattenståndsvariationer som under
tidigare år upp till dämningsgränsen. Regleringen baseras, liksom under
vegetationsperioden, på medelvärdesbildning av tidigare års samband mellan
vattenstånd och tappning upp till denna nivå.



Vid mycket stor tillrinning, eller prognos från SMHI om ett i tiden närliggande
mycket stort tillflöde till ån, ändras regleringen så att Rådasjön och Stensjön
förtappas på i stort sett så mycket vatten som den förbättrade
tappningskapaciteten medger.

Av dessa steg ingår de två första i den nuvarande regleringsmodellen för Rådasjön. Den
tredje har testats och använts, men ännu inte integrerats i själva regleringsmodellen.
Resultaten av regleringen visar att det går att få en likartad variation i vattenstånd upp till
DG+0,25 m under vegetationsperioden och upp till DG under vinterperioden jämfört med
tidigare förhållanden. Med modulen för mycket stora flöden säkerställs att sjöarna
förtappas på ett sådant sätt att de klarar att magasinera tillrinningen utan att ett större
flöde tappas vidare än vad nedre Mölndalsån klarar utan översvämningar.
Efter utbyggnaden av dämmet vid Landvettersjöns utlopp liksom av vattenvägarna uppoch nedströms om dämmet kan sjön numera regleras så att inte så stora överdämningar
som tidigare inträffar. Risken för översvämningar reduceras därigenom väsentligt. Den
ändrade regleringen, som är i linje med vad som bör eftersträvas i framtiden, innebär att
ett större flöde släpps vidare nedströms vid högflöden, dock att det vid riktigt stora flöden
även fortsättningsvis sker en magasinering i Landvettersjön som ungefär motsvarar
förhållandena i Rådasjön – Stensjön.
För att få full effekt av en reglering av Rådasjön behöver en samlad reglering för
Mölndalsåns reglerade sjöar tas fram. För Nedsjöarna har redan en sådan
regleringsmodell etablerats som med börvärden för vattenstånd och tappning som
varierar under året optimerar regleringen efter de intressen som finns i sjöarna och i ån
nedströms. Det saknas dock idag under högflödesperioder en koppling till de nedre
sjöarna och riskerna för översvämningar längs ån. I en samlad reglermodell kan under
sådana förhållanden en överstyrning ske från Rådasjön, så att tappningen från
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Nedsjöarna vid behov dras ner och, om så behövs, ända till mintappning. Härsjöarna kan
regleras på likartat sätt som Nedsjöarna.
Ett grundläggande syfte med en samlad reglering är att få de nedre, mindre sjöarna,
Landvettersjön och Rådasjön – Stensjön, att samverka så att de så långt möjligt fungerar
som ett gemensamt magasin som skydd mot såväl översvämningar i deras närområde
som i nedre Mölndalsån och mot vattenbrist, men ändock vidmakthålla dagens
ekologoiska förhållanden i främst Rådasjön som har stora skyddsvärda arealer med
våtmarker. För att uppnå detta mål kommer Landvettersjön att samregleras med
Rådasjön på så sätt att vattenstånd och tappning från Rådasjön styr tappningen från
Landvettersjön.
Landvettersjön kommer att samvariera med Rådasjön på så sätt att vid vattenstånd upp
till DG + 0,25 m i Rådasjön under vegetationsperioden kommer vattenståndet i
Landvettersjön att hållas på låg nivå för att säkerställa det samlade nedre sjösystemets
förmåga till magasinering vid ett eventuellt kommande högflöde. Motsvarande sker under
vinterperioden när Rådasjön stiger upp mot dämningsgränsen. Under perioder med
mycket högt flöde får sjöarna stiga till ungefär likartade nivåer och därmed ta lika stor
börda att magasinera vatten som skydd mot översvämningar.
För att kompensera för ett större tillflöde från Landvettersjön under normala högflöden
kommer regleringsmodellen för Rådasjön att vid uppbyggnaden av en samlad reglering
för hela Mölndalsåsystemet ges något förändrade tappningsställare. Vid vattenstånd över
dämningsgränsen under vegetationsperioden och upp mot dämningsgränsen under
vinterperioden sker en anpassning så att ett något större flöde tappas från Rådasjön. Allt
för att frekvensen och varaktigheten av höga vattenstånd inte ska öka utöver tidigare
förhållanden.
Besvarandet av specifika frågor från remissmyndigheterna framgår av kap.8 i denna
rapport
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1

Inledning
Denna rapport är en komplettering till den tillståndsansökan gällande ombyggnad av
Stensjö dämme och anpassad tappning, för att förebygga skador av hög vattenföring i
Mölndalsån, daterad 2013-03-11.
Rapporten ger svar på en rad frågor som uppkom under domstolförhandlingen och
remisstiden. Det huvudsakliga arbetet består i upprättandet av möjliga regleringsmodeller
för Stensjön – Rådasjön, baserade på regleringsstrategier för olika delar av året.
Under remisstiden för miljömålet har framkommit önskemål om att regleringen av främst
Rådasjön i framtiden ska ske så långt möjligt likartat med regleringen den gångna 30årspeioden fram till 2013, främst genom att överdämningar av sjön ska ske under
vegetationsperioden även efter att tappningskapaciteten har förbättrats väsentligt. Detta
som en följd av att det i Rådasjön finns stora ytor med våtmarker belägna över
dämningsgränsen som för att även i framtiden kunna behålla sin nuvarande status
behöver bli översvämmade med någorlunda regelbundna intervall (med dämningsgräns
avses i denna rapport den hittills rådande, dock ansöks nu om en höjning med 23 cm för
att kommande överdämningar ska falla inom lagfäst regleringsintervall).
Remissomgångarna har även visat på nödvändigheten att förklara valet av
dimensionerande flöde för utloppet ur Stensjön och vilka förluster som kan accepteras i
Ståloppet. Detta för att målet om att så långt möjligt undvika framtida skadliga
översvämningar, såväl utmed nedre Mölndalsån från Mölndals centrum till Göta älv, som i
Mölnlycke, Mölnlycke fabriker och Landvetter samhälle kan uppnås.

2

Stensjön-Rådasjön – Regleringens hjärta

2.1

Översvämningsbegränsande åtgärder i Mölndalsån
SMHI har beräknat att det flöde som i december 2006 gav stora översvämningar längs
hela den av samhällen och städer bebyggda delen av Mölndalsån var en 50-årshändelse.
Vid det tillfället drabbades många fastigheter i Landvetter av vatten inne i husen, vatten
rann rakt igenom Mölnlycke fabriker, idrottshallen och omgivande område i Mölnlycke
drabbades av en mycket kraftig bakdämning från Rådasjön. Vattenståndet i Stensjön
kulminerade på 0,96 m över dämningsgränsen(DG) och Rådasjön låg mer än 1 m över
DG. Landvettersjön var lika överdämd. I nedre Mölndalsån översvämmades fastigheter,
tågtunnel, spårvägspår, gator m.m. under en period av 4 – 5 dagar. Kostnaderna för
översvämningen har beräknats till över 100 miljoner enbart i nedre Mölndalsån.
För att väsentligt förbättra Mölndalsåns kapacitet att ta emot stora naturmarksflöden har
en serie av åtgärder utförts:


Ändrade bestämmelser för tappning ur Nedsjöarna som innebär att flödet såväl
kan sänkas vid översvämningsproblem nedströms (medgavs redan av tidigare
vattendom) som ökas igen inom ett begränsat antal timmar
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Urgrävning av ån i Landvetter och invallning av fastighet



Urgrävning av utloppet ur Landvettersjön, inkl. en ny större bro



Kraftigt flödesförbättrat dämme vid Mölnlycke fabriker, inkl. rensning av kanaler
under fabriksbyggnaden och ett nytt nödutlopp ut på den väg som går utmed
fabriken



Rensning av hela nedre Mölndalsån till sin ursprungliga sektion enligt en gällande
förrättning



Ombyggnad av Gårda dämme till avsevärt förbättrad kapacitet



Kompletterande luckor i slussportarna vid Slussen (det andra utloppet i den
förgrenade Mölndalsån)

Vidare har miljödom nyligen erhållits för urgrävning genom Mölnlycke samhälle och
utbyggnad planeras ske inom kort.
Därtill har ett kontroll- och prognossystem tagits fram. Detta medför att vattenstånden i
samtliga större sjöar registreras tillsammans med beräknade flöden ut från sjöarna och
från flödesmätning i nedre Mölndalsån. Dämmena i Nedsjön, Stora Härsjön,
Landvettersjön och Stensjön regleras nu från en driftcentral i Göteborg av personal från
Park- och naturförvaltningen. Till sin hjälp för regleringsbeslut har de förutom
vattendomar och börvärden för Nedsjöarna, även prognoser från SMHI om förväntade
flöden i åns olika delar.
Det som idag saknas är utbyggnaden av flödeskapacitet från Stensjön och Rådasjön.
Därtill planeras för en datoriserad regleringsmodell för hela Mölndalsåsystemet för att
erhålla en samlad styrning av hela åsystemet. Tillsammans med flödesprognoser från
SMHI ger detta en möjlighet att optimera styrningen av hela systemet för att så långt
möjligt undvika framtida översvämningar, samtidigt som råvattenförsörjningen säkerställs
och att sjöarna och flödet ut från dessa så långt som möjligt kan anpassas efter önskade
ekologiska förhållanden, liksom för friluftslivets behov.
Ur regleringssynpunkt utgör Stensjön – Rådasjön systemets hjärta. Tappningen därifrån
ska ske så att översvämningar såväl i nedre Mölndalsån som i Mölnlycke och Landvetter
så långt möjligt undviks. Detta kräver att en stor del av tillrinningen tidvis magasineras i
dessa båda sjöar, liksom i Landvettersjön. Förutsättningen för en sådan magasinering
under högflödesperiod är dock att sjöarna kan förtappas med god kapacitet, dvs. att
tappningskapaciteten även vid relativt låga vattenstånd i sjöarna är god. I annat fall fylls
sjöarna upp utan möjlighet att tappa mer än ett högst begränsat flöde.
Samtliga åtgärder för att så långt möjligt översvämningssäkra Mölndalsån har nu utförts
eller kommer inom kort att utföras. Kvar att åtgärda finns således erforderliga
kapacitetshöjningar i Stensjöns och Rådasjöns utlopp. En kedja blir aldrig starkare än
dess svagaste länk, varför denna dessa kapacitetshöjningar är mycket angelägna.
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2.2

Dimensionerande flödeskapacitet
Dimensionerande flöden ut ur Stensjön och fallförluster genom Ståloppet har tidigare
redovisats i ”Hydrologisk och hydraulisk utredning” i ansökan till mark-och miljödomstolen
(MMD). Förutsättningarna bör dock ytterligare förtydligas. SMHI har beräknat att för
3
oreglerade förhållanden skulle 100-årsflödet ut ur Rådasjön uppgå till 34 m /s.
I den tidigare rapporten har redovisats att utloppen ur Stensjön bör ha en flödeskapacitet
3
av 15 m /s vid sänkningsgränsen (SG) för att medge möjlighet att sänka av sjön inför ett
3
högflöde. Vid dämningsgränsen (DG) bör motsvarande kapacitet vara ca 25 m /s.
Strömningsförhållandena i Kvarnbyfallen bedöms bli relativt kritiska om flödet överskrider
3
25 m /s, dvs. det föreligger då risk för skador att döma av erfarenheten vid
3
översvämningen 2006, då flödet var något över 23 m /s. Inom ramen för detta projekt
förstärks vattenvägarna ner till Kvarnbyfallens början för att utan egentliga problem klara
3
ett flöde av 25 m /s.
MSB har hittills gett bidrag till de ombyggnader som skett och har även meddelat att
bidrag kan erhållas för detta projekt när det finns en lagakraftvunnen miljödom på
utbyggnaden. Myndigheten kräver dock att de åtgärder som utförs ska medge flöden utan
risk för översvämning som inkluderar effekten av klimatförändringar. De har accepterat
den utredning som motsvarar vad denna ansökan till MMD innefattar.
Trafikverket anger i sina anvisningar för broar och trummor att dessa ska dimensioneras
för ett 50- alternativt 100-årsflöde, multiplicerat med en klimatfaktor på 1,25. Detta utan
att vattnet når upp till brons underkant, dvs. fortfarande med en god marginal mot att
själva bron med dess vägbana blir översvämmad.
I detta projekt har beräkningar utförts för ett mycket stort flöde, 1,3 x (flödet 2006).
Faktorn 1,3 motsvarar förväntad klimateffekt enligt SMHI fram till år 2100. SMHI har
tidigare uppskattat att 2006 års flöde var ett 50-årsflöde, vilket innebär att ovan angivna
flöde då, år 2100, motsvarar ett 50-årsflöde. Beräkningarna visar att det bör vara möjligt
att kunna hantera även ett så stort flöde utan allt för stora översvämningsskador, dock att
de nedre sjöarna, Landvettersjön och Stensjön – Rådasjön, blir överdämda upp till 1 m
över DG. Högre dämning kan inte accepteras då dämmena i så fall blir översvämmade
och vatten rinner mer eller mindre okontrollerat ut ur sjöarna. I praktiken innebär detta att
vid nivåer väsentligt över DG, +0,7 m eller mer, och pågående högflöde, måste
3
tappningen från Stensjön av säkerhetsskäl höjas över 25 m /s.
Att ovan angivna högflöde inte på något sätt är ett orimligt stort flöde kan belysas av
följande: Trafikverket har i samband med höjdsättningen av tunnelöppningen utmed
Mölndalsådalgången på den kommande tågtunneln under Göteborg (Västlänken) anlitat
SMHI för att tillsammans med utredande konsulter välja dimensionerande flöde i
Mölndalsån. Eftersom skadorna på tågtunneln skulle bli mycket stora om det rann in
vatten i densamma har SMHI valt att använda ett flöde beräknat enligt samma principer
som används för dimensionering av utskoven i de stora kraftverksdammarna i Sverige för
att säkerställa att dammbrott inte inträffar till följd av överspolning av dammen. SMHI har
därvid tagit fram en regnserie på ca 10 dygn som är hypotetisk, men ändock bedöms som
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inte helt osannolik. Det flöde som på detta sätt beräknades för Stensjöns utlopp uppgår
3
3
3
till över 100 m /s (128 m /s år 2018 och 147 m /s år 2100). I en sådan situation finns
ingen möjlighet till en aktiv reglering. Översvämningarna skulle bli enorma. Att använda
så extrema flöden som dimensionerande för ett helt åsystem är inte rimligt. Åtgärderna
ska istället vara avvägda likartat längs hela åsystemet och enligt alla hittills utförda
åtgärder medföra att samhällen och städer längs ån ska vara skyddade mot för
samhällena skadliga översvämningar vid flöden upp till prognosticerade 50-årsflöden
under innevarande sekel, motsvarande mer än 200-årsflöde med dagens förhållanden.

2.3

Kapacitet i kritiska passager
Samtliga hittills utförda åtgärder långs ån har anpassats till flöden upp till 30% mer än
2006 års flöde. Detta kräver dock en mycket stor överdämning i såväl Stensjön –
Rådasjön som Landvettersjön. Dämmena vid Landvettersjön och Stensjön har därför
höjts respektive kommer att höjas till 1 m över respektive dämningsgräns.
Avbördningskapaciteten från Stensjön avses höjas genom att den befintliga
utloppskanalen kompletteras med en ledning ner till Grevedämmet. Detta höjer
3
3
3
kapaciteten vid SG från mindre än 4 m /s till 15 m /s och vid DG från 11 m /s till nästan
3
3
25 m /s. Grevedämmet byggs därtill om för att klara 25 m /s med marginal utan
översvämningar.
Av det samlade magasinet för Stensjön – Rådasjön ligger 80 % i Rådasjön. Det innebär
att praktiskt taget hela magasinet ligger i Rådasjön. Det är alltså förutsättningarna för att
förtappa Rådasjön, respektive dess kapacitet vid stora flöden som bestämmer den
effektiva magasineringsförmågan. I föreliggande ansökan till MMD har därför utloppet ur
Rådasjön dimensionerats så att förlusterna genom Ståloppet, vattenvägen mellan
Rådasjön och Stensjön, uppgår till ca 0,10 m vid full tappning, dvs. både kanal och
ledning i drift, från Stensjön såväl vid SG som DG.
Remissmyndigheter har ifrågasatt om det är nödvändigt att gräva ur Ståloppet, och frågar
om det går att reglera sjöarna så att en sådan urgrävning kan undvikas. Svaret ges i
Figur 1 nedan som redovisar tappningskapaciteten i Landvettersjön före och efter
utbyggnad, liksom tappningskapaciteten från Rådasjön med nu föreslagna åtgärder
respektive om kapacitetsutbyggnaden enbart utförs i Stensjöns utlopp.
Rådasjön ligger nedströms om Landvettersjön. Landvettersjön har ett oreglerat
avrinningsområde (nedströms Nedsjöarna, Härsjöarna med flera reglerade sjöar) på ca
2
2
90 km . Rådasjön har dessutom ett eget oreglerat avrinningsområde om ca 27 km . För
att det ska vara balans i tappningskapacitet krävs därför att Rådasjön, som mottar vatten
från såväl eget avrinningsområde som tappningen från Landvettersjön, har en större
kapacitet än Landvettersjöns dämme.
Vattenvägarna från Landvettersjön till Massetjärn har tidigare haft en begränsad kapacitet
med flertalet översvämningar av Mölnlycke Fabriker som följd. Kapaciteten är nu
förbättrad genom ett nytt reservutskov som innebär att Lågenäsvägen, som sträcker sig
utmed fabrikens södra sida, används som kompletterande vattenväg vid extremt höga
flöden.
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Idag är fallförlusten mellan Rådasjön och Stensjön nära 0,2 m vid DG i Stensjön och fullt
3
öppet dämme, motsvarande ett flöde av 11 m /s. Ståloppet har trånga sektioner som
begränsar kapaciteten väsentligt. Dessa återfinns huvudsakligen, dels i en ca 60 m lång
grävd kanal vid utloppet ut Rådasjön, dels vid inloppet i Stensjön. Av Figur 1 framgår att
om endast utloppet ur Stensjön åtgärdas kommer det att krävas ett vattenstånd av mer
3
än DG+0,7 m för att tappa ur Rådasjön ett flöde av 24 m /s, medan motsvarande
vattenstånd efter utförda åtgärder i Ståloppet är DG+0,1 m. Vid nivån DG-0,3 m, som är
viktig med tanke på möjligheten att förtappa Rådasjön, får föreslagen åtgärd en kapacitet
3
3
av ca 18 m /s att jämföra med knappt 8 m /s om Ståloppet inte grävs ur.

Figur 1. Jämförelse av kapaciteten vid utloppet ur Rådasjön och Landvettersjön före och efter
åtgärder, samt med och utan urgrävning av Ståloppet. Observera att nivån i Rådasjön anges i
förhållande till dagens DG för Stensjön (Rådasjön saknar fastställd DG).

Av kurvorna över avtappningskapacitet framgår att en utbyggnad av Stensjöns
tappningskapacitet tillsammans med ett outgrävt Stålopp endast ökar med ungefär 1/3 av
den kapacitetsökning som erhålls om också Ståloppet grävs ur enligt ansökan till MMD.
Därtill blir kapaciteten långt mindre än motsvarande tappningskapacitet från
Landvettersjön, när förhållandena enligt all hydrologisk rimlighet ska vara tvärt om, dvs.
det nedströms belägna utloppet ska ha större kapacitet än det uppströms belägna.
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Ett grundläggande problem med översvämningar som inträffat i historisk tid är att
Rådasjön haft en sämre avbördningskapacitet än Landvettersjön. Detta har medfört att
vid större tappningar från Landvettersjön har vattenståndet nedströms Mölnlycke fabriker
ökat så kraftigt genom bakdämning från Rådasjön att fabriken inte kunnat tappa så
mycket vatten från Landvettersjön som erfordrats för att undvika översvämningar. Görs
ingen urgrävning av Ståloppet kvarstår problemet, om än på en något högre flödesnivå.

3

Regleringsberäkningar

3.1

Målsättningar
Regleringsstrategin är utformad med två huvudkriterier; att minska
översvämningsriskerna och att bibehålla den värdefulla ekologiska miljön kring Stensjön
och Rådasjön.
Kapaciteten i både Ståloppet och utloppet ur Stensjö Dämme är mycket begränsad. Till
följd av den låga tappningskapaciteten har perioder med hög tillrinning inneburit att
vattenståndet har stigit över dämningsgränsen. Detta har skett relativt ofta även under
vegetationsperioden, varigenom den omkringliggande naturen och faunan har anpassat
sig efter dessa överdämningar. Därför är det viktigt att även den framtida regleringen
genererar sådana överdämningar under vegetationsperioden, trots att kapaciteten i
systemet väsentligt ökar i och med föreslagna och redan genomförda åtgärder varigenom
sådana översvämningar skulle kunna undvikas.
Regleringsstrategin är utformad för ge i stort sett oförändrade nivåvaraktigheter i
framförallt Rådasjön under vegetationsperiod. Överdämningar under vinterperioden är
mindre viktiga ur miljösynpunkt, vilket är gynnsamt eftersom de största flödena och
därmed största riskerna för översvämningar inträffar under vinterperioden. Samtidigt som
överdämningar önskas bibehållas är det viktigt att hålla nere vattenståndsnivåerna vid
tillfällen med stor långvarig tillrinning för att ha säkerhetsmarginaler mot ett möjligt
högflöde.
Målsättningen är således att så långt som möjligt efterlikna hittills utförd reglering vid
vattenstånd inom regleringsgränserna för Stensjön (statistisk analys av sambandet
mellan vattenstånd och tappning har gett en medelkurva för regleringsintervallet)
omräknat till motsvarande relation mellan vattenstånd och tappning i Rådasjön under
såväl vegetations- som vinterperioderna och därtill uppnå i stort sett oförändrade
dränkningsvaraktigheter över dämningsgränsen i Rådasjön under vegetationsperioden.
Perioder med mycket intensiv nederbörd inträffar typiskt sommartid. Vid dessa tillfällen
finns i regel magasineringsvolym tillgänglig i naturmarken och resulterande tillrinning blir
därför i relation till nederbördsvolymen och intensiteten blygsam. De intensiva regnen har
därtill normalt en relativt liten utbredning. Följaktligen är det inte de intensiva regnen som
orsakar de största översvämningsriskerna, utan istället de långvariga regnperioderna som
generellt förekommer under höst och tidig vinter. Detta gäller då avrinningsområdet för
Stensjön och Rådasjön innehåller en helt dominerande andel naturmark. Även för den
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nedre Mölndalsån har det historiskt skett översvämningar under vinterhalvåret, vilket dock
inte utsluter att det där kan vara mycket kritiskt med intensiva regn då den urbana miljön
innehåller stora arealer med hårdgjorda ytor som gör att avrinningen kan bli häftig.
Regleringsstrategin är övergripande utformad likvärdigt över året, men eftersom det
under sommar-/vegetationssäsongen är viktigt med kontrollerade överdämningar och det
under vinterperioden är viktigt att hålla nere nivån för att minska översvämningsrisken
görs förändringar inom året. Detta innebär att olika tappningsställare styr tappningsflödet
under vegetationssäsongen (mellan 1 april och 31 oktober) respektive vintersäsongen
(mellan 1 november och 31 mars). I en första simuleringsomgång har vintertappningen
anpassats så att vattenståndet i Rådasjön tillåts stiga upp till dämningsgränsen innan en
större avtappning påbörjas. Vid prognos från SMHI om mycket stora flöden måste dock
tappningen istället ökas betydligt jämfört med den normala vintertappningen för att öka
sjöarnas magasineringsförmåga och dämpa överdämningarna. En sådan beräkningsrutin
har utvecklats men ännu inte integrerats i huvudmodellen.

3.2

Underlagsdata för tillrinning
Data från Kvarnbyn med uppmätta vattenstånd för Stensjön och tappning vid Stensjö
Dämme med dygnsupplösning för perioden 1985 till och med 2010 utgör underlag för
regleringsmodelleringen. Emellertid finns inte äldre data för Rådasjöns vattenstånd.
En hydraulisk modell har tidigare upprättats över kanalen/vattendraget Ståloppet, mellan
Stensjön och Rådasjön. Med hjälp av nyare data, då vattenståndet på senare år har
mätts i Rådasjön, har denna modell kalibrerats. Därmed har det gjorts möjligt att beräkna
korresponderande vattenstånd i Rådasjön vid ett visst vattenstånd och tappningsflöde ut
ur Stensjön. På så vis har databasen för åren 1985 till och med 2010 kunnat
kompletteras med data för Rådasjöns vattenstånd. Vid dessa beräkningar har det
antagits att flödet genom Ståloppet är samma som det tappade flödet vid Stensjö
Dämme, eftersom det egna avrinningsområdet för Stensjön är mycket litet.
De historiska mätningarna fram till 2010 har sedan kompletterats med data från de nya
mätare som mäter nivån i både Stensjön och Rådasjön. Den använda databasen sträcker
sig därför från 1985 till och med 2013.
Tillrinningen har beräknats utifrån den enligt ovan upprättade databasen. Utifrån
vattenståndsförändringen och tappning vid Stensjö Dämme har tillrinningen till Rådasjön
beräknats baklänges. Tillrinningen innefattar då både oreglerat flöde från det egna
avrinningsområdet och tappningen från Landvettersjön.
Den upprättade tillrinningsdatabasen har sedan manuellt granskats för att korrigera fel,
där tillrinningen blivit orimlig eller okänd till följd av fel eller luckor i mätdatabasen för
Stensjöns vattenstånd och/eller tappning.
Regleringsmodelleringsberäkningarna utförs sedan med interpolerade data med ett
tidssteg av 6 h för att det inte ska bli för stora steg i vattenståndsförändring respektive
tillrinning till sjöarna mellan tidstegen.
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3.3

Programvara
Beräkningsmodellen är uppbyggd med hjälp av programvaran ”R” som erbjuder snabb
hantering och beräkning av stora datamängder. Modellen består av en programkod med
beräkningsrutiner som utförs i programvaran.

3.4

Regleringsstrategi och -modell
Regleringsstrategin är uppbyggd med olika tappningsställare för olika flödes- och
vattenståndssituationer samt innefattar en styrning för vegetationssäsongen och, i denna
ursprungliga version, en för vintersäsongen, dvs. ingen separat reglering vid prognos om
mycket stor tillrinning. Rådasjöns nivå är ur ekologisk synpunkt mest intressant och sjön
utgör därtill hela 80% av den totala sjöarean. Regleringen sker därför på Rådasjöns
nivå, istället för på Stensjöns nivå som vid nuvarande reglering. Dock anges
vattenståndet i Rådasjön relativt nuvarande DG i Stensjön, då Rådasjön saknar
lagakraftvunnen DG.
Under vegetationssäsongen arbetar regleringsmodellen med en grundläggande
tappningsställare från sänkningsgränsen (SG) till en bra bit ovanför dämningsgränsen
(DG+30 cm). Under vintersäsongen arbetar modellen med en annan tappningsställare
från SG till DG+2 cm. Tappningsställarna har samma utseende upp till DG-15 cm, och är
under den nivån framtagen genom att använda historiska data för medelvattenstånd
under olika delar av året med motsvarande medelflöde. Detta för att så långt möjligt
efterlikna nuvarande regleringsförhållanden. För högre vattenståndsnivåer görs
jämförelsen med dagens tappningskapacitet vid fullt öppet dämme i Stensjön, vilket är ett
villkor i gällande vattendom när dämningsgränsen överskrids. Tappningsställarna
redovisas i Figur 2.

Figur 2. Grundläggande tappningsställare för Rådasjön under vegetationsperioden och
vinterhalvåret.
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Under vegetationsperioden ökas tappningen något jämfört med dagens förhållanden vid
fullt öppet dämme i Stensjön från något under DG till DG+0,25 m, där tappningen
sammanfaller. För att få en mjuk övergång till större tappning vid ytterligare högre
vattenstånd i Rådasjön så används denna grundkurva ända upp till DG+0,30 m innan
tappningen ökas ytterligare. Denna tappningsställare kommer för vattenstånd över DG
behöva justeras till större tappning över DG jämfört med dagens förhållanden för att ta
hänsyn till en ändrad reglering av Landvettersjön som innebär minskad magasinering vid
måttligt stora flöden och därmed flera och större flödestoppar i tillrinningen till Rådasjön,
se vidare kapitel 5.
Av ekologiska skäl har även vintertappningen anpassats efter nuvarande
regleringsförhållanden upp till ca DG-0,1 m. Därefter ökas tappningen kraftigare upp till
strax över DG. Vid ytterligare vattenståndshöjningar byter programmet tappningsställare,
varigenom tappningen ökas ytterligare för att dra ner vattenståndet i Rådasjön och
därigenom öka magasinskapaciteten inför ett fortsatt högflöde.
Risken för ett riktigt stort flöde som kan medföra översvämningar ökar när naturen är
vattenfylld, vilket ger ett stort basflöde i ån. När nivån i Rådasjön når över den
grundläggande tappningsställaren, vilket innebär DG+30cm under vegetationssäsongen
och DG+2cm under vintersäsongen, kontrolleras om det är ett kortvarigt högflöde eller
om basflödet i ån är stort. Oavsett vilket så finns det anledning att sänka av sjöarna till en
lägre nivå för att möta ett eventuellt extra stort högflöde, dock att sättet för hur detta utförs
är beroende av flödestoppens storlek och varaktighet. Hur regleringen vid högflöde går till
i detalj, liksom flödesscheman för regleringen under vegetationsperiod och vinterhalvår
redovisas i Bilaga 1. Resultaten av simuleringen redovisas i Bilaga 2 tillsammans med
historiska tillflöden till Rådasjön.
Såväl för solitära flödestoppar som för höga basflöden gäller att vattenståndet sänks i
sjöarna till en rimligt låg nivå innan den ordinarie tappningsställaren, 1A, återigen styr
tappningen. Detta innebär att om vattennivån i Rådasjön genom tillrinningen ökar till över
den övre gränsen för tappningsställare 1A (DG+30 cm under vegetationssäsongen,
DG+2cm under vintersäsongen) så återgår regleringsstyrningen inte till den normala
tappningsställaren, 1A, förrän vattenståndet sjunkit under DG-20 cm och att tillrinningen
3
är måttligt stor, 11 och 9 m /s under vegetationsperiod resp. vinterhalvåret.

3.5

Simuleringsresultat
I Figurerna 3 och 4 redovisas resultaten av tappningsmodelleringen som jämförelse
mellan de vattenstånd som ”uppmätts” under simuleringsperioden och de som beräknats
med de valda tappningsställarna.
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Figur 3. Jämförelse mellan uppmätta och beräknade vattenstånd med valda tappningsställare för
Rådasjön under vegetationsperioden och vinterhalvåret, medel, 80- och 20-percentil.

Figur 4. Jämförelse mellan uppmätta och beräknade vattenstånd med valda tappningsställare för
Rådasjön under vegetationsperioden och vinterhalvåret, medel, 90-percentil och max.
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Observera att i dessa simuleringar används den historiska tillrinningen till
Stensjön/Rådasjön som indata vid beräkningarna. Det innebär att det simulerade
resultatet gäller om de sjöar som ligger uppströms om Rådasjön regleras på det sätt som
har gällt fram till för endast några få år tillbaka. Arbete med en ändrad reglering av
Nedsjöarna pågår. Avsikten är att Nedsjöarna ska hållas på en så kontrollerad nivå att
tappningen därifrån vid mycket stor tillrinning i hela åsystemet kan sänkas till
minimitappning medan högflödet pågår utan att dämningsgränsen riskerar att
överskridas.
En ytterligare begränsning för modellen är att Landvettersjön redan idag regleras på ett
sådant sätt att vid relativt stor tillrinning hålls nivån i sjön på en låg nivå, vilket skiljer sig
från tidigare förhållanden, då stora fallförluster i tilloppet till dämmet och bakdämning
nedströms fabriken förhindrade att en relativt låg nivå i sjön kunde upprätthållas. Efter
ombyggnad av dämmet och urgrävning av tilloppet till dämmet kan Landvettersjön dock
nu hållas på en lägre nivå. Härigenom ökar sjöns förmåga att magasinera vatten vid stora
tillflöden, samtidigt som den ökade tappningen till Rådasjön ökar dess förmåga att släppa
vattnet vidare. Tillrinningen till Rådasjön ökar därför under sådana perioder mer än vad
den gjort tidigare. Rådasjön kommer till följd av detta, om ingen förändring av nu
framtagen tappningsställare utförs, att i framtiden få väsentligt fler högflödesperioder än
vad förhållandet varit historiskt. Ett ökat antal översvämningar relativt nuvarande
förhållanden är till nackdel för alla andra intressen än möjligen de ekologiska.
Det finns två möjligheter att kompensera för ökade antal högflödesperioder under
vegetationsperiod.
Det ena alternativet är att denna regleringsmodell används för enbart en del av
vegetationsperioden för att uppfylla önskemålet att det sker översvämningar av våtmarker
i Rådasjön i samma omfattning som idag. Vilken del som används kan variera från år till
år för att täcka hela vegetationsperioden sett över en period av 3 – 4 år. Metoden kan
dock innebära en hel del arbeten för att i praktiken kunna uppfylla kriterierna för
överdämningar och blir inte heller helt naturligt ur flödessynpunkt.
Det andra alternativet är att förändra tappningsställaren för vegetationsperioden så att
mera flöde tappas vid nivåer över DG än vad den nu använda tappningsställaren anger
för att kompensera för det ökade flödet från Landvettersjön under högflödesperioder.

3.6

Reglering av Rådasjön vid mycket stora flöden
Den modell för reglering av Rådasjön under vinterperioden som har beskrivits ovan må
vara acceptabel även för höga flöden när den utförs på historiska data, dvs. när
flödesförloppet redan är känt. Den medför således att Rådasjön under vinterhalvåret får
fyllas upp ända till DG innan avtappningen ökas väsentligt, dvs. hela det tillståndsgivna
magasinet är fyllt och överdämning påbörjad. I en faktisk framtida regleringssituation med
en stor vattenuppfyllnad i naturen, som i början av december 2006, är det knappast
rimligt att med berått mod följa ovan redovisade vinterregleringsschema för högflöden.
Den regnmängd som gav den stora översvämningen var som dygnsregn betraktat inte på
något sätt extrem. Däremot var avrinningen från föregående regniga period ovanligt stor.
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Översvämningsperioden varade ungefär en vecka och med en så lång tidshorisont är det
knappast rimligt att utgå från att det inte kommer mer regn som ytterligare förstärker
översvämningen. De prognoser som SMHI lämnar ger därtill en relativt stor spännvidd i
förväntade flöden upp till en vecka framåt.
Av försiktighetsskäl måste det därför finnas ett alternativt regleringsschema för perioder
då tillrinningen är mycket stor och ytterligare regn riskerar att förvärra situationen
ytterligare. De tappningsställare som då används innebär att uppfyllnaden av Rådasjön
bryts på lägre nivå och att tappningen i princip utnyttjar den förmåga till förtappning som
3
de ansökta åtgärderna medger, dvs. tappning av 15 m /s vid DG-0,45 m och
3
maxtappningen 25 m /s vid DG+0,15 m, allt räknat på Rådsjöns vattenståndsnivå.
Modellen för högflöden har ännu inte integrerats i det generella reglersystemet bl.a. för att
det kan behövas övergångar mellan ordinarie reglering och denna högflödesreglering så
att det inte sker allt för abrupta ändringar i tappningen. Effekterna av denna reglering som
utnyttjar det utbyggda systemets fulla kapacitet har använts för att beräkna effekterna på
högflödet 2006 och ett flöde där klimateffekter är inkluderade, 1,3 x (flödet 2006).
Resultaten redovisas i Figur 5 och 6.

Figur 5. Vattenstånd i Rådasjön med alternativ vinterreglering (från 1 november), med åtgärder i
Ståloppet, för översvämningstillfället 2006.
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Figur 6. Vattenstånd i Rådasjön för översvämningstillfället 2006 ökat med 30 % ytterligare tillrinning
under hela december månad och med alternativ vinterreglering och åtgärder i Ståloppet.

Flödet under 2006 går att reglera ner till en svag överdämning, enligt resultatet i 4. I
praktiken blev dock Landvettersjön vid detta tillfälle överdämd med ca 1 m, varför
tappningen därifrån vid ett sådant tillfälle skulle ha ökats väsentligt och höjt vattenståndet
i Rådasjön. Å andra sidan ingår i tillrinningen till Landvettersjön ett flöde om ca 4 m³/s
från Nedsjöarna. I framtiden är dock avsikten att regleringen av Nedsjöarna i en sådan
situation styrs av förändringen av vattenstånd och flöde i Rådasjön. Tappningen
reduceras därvid till minimitappning i Nedsjöarna för att översvämningsskador nedströms
så långt möjligt skall undvikas.
En handräkning av förhållandena vid översvämningen i december 2006 utan och med ett
påslag av 30 % har redovisats i tidigare till MMD inlämnad rapport, ”Hydrologisk och
hydraulisk utredning”, se Figurerna 30 – 35 respektive 44. Vid denna beräkning
förutsattes att tappningen från Nedsjöarna drogs ner till minimitappning och att
Landvettersjön och Stensjön dämdes till ungefär samma nivå. Beräkningarna visade att
det 30 % förhöjda flödet från oreglerade avrinningsområden var så stort att vattenståndet
i Landvettersjön och Stensjön kulminerade mycket nära dammkrönen på respektive sjös
dämme. Vid ännu högre flöde krävs att tappningen från Stensjön av säkerhetsskäl ökas
3
utöver 25 m /s för att den nya dammen inte ska överspolas.
Beräkningarna med modellen enligt Figur 6, visar samtidigt hur viktigt det är att det sker
en samordnad reglering av hela åsystemet. Regleringen av Nedsjöarna och Härsjöarna,
med reduktion till minimitappning under en högflödesperiod, är av avgörande betydelse
för vilken sammanlagd kapacitet hela åsystemet får för att motstå riktigt stora flöden utan
mycket kostbara översvämningar.

3.7

Inga åtgärder i Ståloppet
Regleringsberäkningar har även genomförts med förutsättningen att ingen urgrävning
utförs i Ståloppet, dvs. den frågeställning som rests av remissinstanser.
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Mölndalsån hade före alla de åtgärder som utförts längs ån inga allvarliga
kapacitetsproblem under normala sommar- och vinterflöden, dvs. sådana som inträffar
mer eller mindre varje år upp till säg 5 - 10 års återkomsttid. Visserligen översvämmades
parkeringen vid Gunnebo lite då och då, i Landvetter trängde vatten in i källare, det fanns
tillfällen med tillbud vid Mölnlycke fabriker och vattennivån i nedre Mölndalsån steg upp
på enstaka gator. Alla de åtgärder som utförts och som planeras har som målsättning att
ge samtliga delar av åsystemet en flödeskapacitet så att översvämningsflöden som år
2006, ett av SMHI bedömt 50-årsflöde, ska kunna hanteras utan egentliga
översvämningsskador. Därtill ska samtliga åtgärder vara så anpassade att även efter
förväntade klimateffekter ska åsystemet kunna klara ett framtida 50-årsflöde utan att
regleringsdammarna översvämmas och det därför krävs skadliga störttappningar ner
genom Kvarnbyområdet och i nedre Mölndalsån med nya översvämningar som följd.
Utan föreslagna åtgärder begränsas möjligheten till förtappning av Rådasjön kraftigt,
eftersom flödeskapaciteten genom Ståloppet idag är liten vid låga vattenstånd. Som
exempel är kapaciteten efter åtgärder vid vattenståndet DG - 40 cm i Rådasjön ca 16
m³/s, medan den utan åtgärder enbart är ca 5,5 m³/s. Maxtappning om 25 m³/s erhålls vid
DG+17 cm med föreslagna åtgärder, mot istället DG+72 cm utan åtgärder.
Utan åtgärder i Ståloppet krävs i praktiken även under vanliga vintertoppflöden att
Stensjön sänks av till sänkningsgränsen och att tappningen anpassas efter vad som är
möjligt utan att Stensjön faller under SG. I Figur 7 (utdrag ur Figur 1) visas den kurva som
motsvarar maximal tappningskapacitet från Rådasjön vid olika vattenstånd.

Figur 7. Maximal avtappningskapacitet ur Rådasjön vid olika vattenstånd om Ståloppet ej grävs ur.

Då möjligheten att förtappa kraftigt minskar ökar det kulminerande vattenståndet vid
kraftiga nederbördstillfällen. Nedan redovisas simulerade resultat för slutet av 2006 utan,
Figur 8, och med klimateffekt, Figur 9, där beräkningen gjorts direkt jämförbart med de
beräkningar som utförts med den alternativa vinterregleringen för kraftiga högflöden.
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Figur 8. Vattenstånd i Rådasjön för översvämningstillfället 2006, med alternativ vinterreglering men
utan åtgärder i Ståloppet.

Figur 9. Vattenstånd i Rådasjön för översvämningstillfället 2006 med 30 % ytterligare tillrinning
under december månad, med alternativ vinterreglering men utan åtgärder i Ståloppet.

Beräkningarna visar att vattenståndet i Rådasjön kulminerar ca 0,6 m högre utan åtgärder
i Ståloppet jämfört med nu föreslagna åtgärder (jämför figurerna 8 och 5 samt figurerna 9
och 6).
Det innebär att om Stensjön vid högre flöden regleras ner till sänkningsgränsen genom
en så stor tappning som fallförlusterna genom Ståloppet medger så finns det en viss
rimlig möjlighet att klara ett flöde motsvarande år 2006, förutsatt att regleringen i
åsystemet i övrigt är helt optimal. Med klara menas förstås då att det kommer att bli
kraftiga överdämningar i såväl Rådasjön som Landvettersjön, med risker för
översvämningar i Mölnlycke samhälle och Mölnlycke fabriker som följd, medan nivån i
Stensjön knappt kommer upp till dämningsgränsen till följd av de stora fallförlusterna
3
genom Ståloppet. Tappningen ut från Stensjön måste därtill ligga nära 25 m /s under ett
antal dygn. Maginalen mot att kunna reducera flödet ut från Stensjön när flödet från den
oreglerade Kålleredsbäcken ger stort bidrag till flödet i nedre Mölndalsån minskar, vilket
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innebär att det finns uppenbar risk för översvämning i nedre Mölndalsån, såsom skedde
2006.
Effekten av redan utförda åtgärder i Mölndalsåsystemet kommer till en betydande del att
förfelas genom att totala kapaciteten i systemet sjunker till ett flöde något mer än år 2006,
men då fortsatt med översvämningsskador som följd.
Att avstå från att gräva ur Ståloppet är med tanke på risken för framtida översvämningar
ett vågspel. Ståloppet är den svagaste länken och bestämmer framtida flödeskapacitet.
De mycket kostsamma åtgärder som hittills utförts i övriga åsystemet får inte den effekt
för riskminimering av översvämningar som avsetts utan att även Ståloppet åtgärdas.
Om Ståloppet inte grävs ur medför större flöden än 50-årsflöden (dagens förhållanden)
kraftiga översvämningar och det saknas varje form av marginal mot framtida
flödesökningar till följd av klimateffekter. Att avstå från urgrävning av Ståloppet innebär
samtidigt att åtgärderna i Stensjön – Rådasjön inte uppfyller MSBs kriterier för att medge
statsbidrag för åtgärderna pga. för liten kapacitet att motstå översvämningar.
Sammantaget kan fastslås att de åtgärder som utförts i Landvettersjöns utlopp och de
ansökta åtgärderna i utloppet från Stensjön inte är i balans med varandra såvida inte
Ståloppet mellan Rådasjön och Stensjön utvidgas i enlighet med ansökan.

4

Åtgärder i Ståloppet med regleringsdamm

4.1

Effekter på regleringen
Remissmyndigheter har önskat att det utförs en utredning angående möjligheten att
reglera Rådasjön separat genom ett nytt dämme i utloppet ur Rådasjön. Syftet skulle vara
att regleringen i detta dämme skulle anpassas så att dagens fallförluster genom Ståloppet
skulle bli desamma som idag, trots den föreslagna urgrävningen av Ståloppet som
minskar fallförlusterna radikalt jämfört med nuvarande förhållanden.
Med hjälp av dämmet skulle fallförlusterna under den helt dominerande delen av tiden
bibehållas och därmed dagens skillnad i vattenstånd mellan Rådasjön och Stensjön. Efter
urgrävning av Ståloppet minskar t.ex. förlusterna vid dämningsgränsen i Stensjön och en
3
tappning av 11 m /s, motsvarande nuvarande kapacitet i Stensjöns utlopp, till endast ca 3
cm att jämföra med dagens förluster på nästan 20 cm. Med den ekosystemskapande
reglering som efterfrågats för vegetationsperioden skulle detta innebära att vattenståndet
i Stensjön endast skulle nå upp till ca DG+6 cm istället för DG+23 cm om ingen dämning
sker. Av detta må då förstås att remissmyndigheterna inte önskar mer än små
överdämningar i Stensjön, även om där också finns våtmarker som vattenfylls vid nivåer
över dämningsgränsen. Sammantaget medför detta att antalet översvämningar i
intervallet DG+6 cm till DG+23 cm minskar om ett dämme byggs i Ståloppet, De idag
mera sällan förekommande större överdämningar som kan inträffa under
vegetationsperioden skulle däremot försvinna genom att dämmet vid sådana stora
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tillflöden öppnas helt vid Rådasjöns utlopp för att begränsa fallförlusterna/nivåskillnaden
mellan sjöarna och medge en effektiv avsänkning av både Rådasjön och Stensjön.
Med ett dämme i Rådasjöns utlopp skulle översvämningar av delar av Gunnebos
parkering minska i omfattning under vegetationsperioden. Dock ligger parkeringen bitvis
så lågt att den börjar översvämmas innan Stensjöns nivå nått upp till dämningsgränsen,
varför delar av parkeringen ändå rimligen behöver höjas. Utförs ingen
ekosystemskapande överdämning av Rådasjön skulle dock vattenståndet i Stensjön och
Ståloppet kunna hållas så lågt att det inte blir någon översvämning av parkeringen under
vegetationsperioden, förutom vid extremt stora sommarflöden som 1987.
Vid högflöden skulle dämmet öppnas fullt ut för att medge förtappning av Rådasjön och
ge maximal tappningskapacitet när så erfordras. För att inte orsaka störttappningar
genom Ståloppet måste dock regleringen mellan delvis stängt dämme och fullt öppet ske
långsamt, utdraget över många timmar till i storleksordningen ett dygn.

4.2

Hydrauliska effekter i Ståloppet
De största fallförlusterna sker idag dels i den ca 60 m långa, grävda kanalen vid utloppet
ur Rådasjön och dels under den befintliga vägbron vid inloppet till Stensjön, liksom i det
uppgrundade området i sjön nära bron.
Om ett dämme skulle byggas i Rådasjöns utlopp förutsätts att det placeras i anslutning till
den längre gångbro som ska byggas på samma plats som den befintliga. För att ge
samma fallförluster mellan sjöarna som idag krävs att den helt dominerande fallförlusten
sker i den strypta öppningen i dämmet. Vid dämningsgränsen i Stensjön blir den area
2
som hålls öppen i dammen ca 8 m .
Strypningen medför att det bildas en stråle med en hastighet av närmare 2 m/s strax
nedströms om dämmet vid vattenstånd nära dämningsgränsen, dvs. väsentligt mycket
högre hastighet än i kanalen idag. Nedströms om dämmet bildas då strömvirvlar på ömse
sidor om utloppet. Strålen suger med sig vatten från dessa virvlar och minskar gradvis i
hastighet till den slutligen fyller ut hela kanaltvärsnittet, se Figur 10. Större delen av den
grävda kanalsträckan blir mer eller mindre påverkad av denna artificiellt genererade
stråle.
Strålen är så kraftig att det vid nivåer i Stensjön omkring och även relativt långt under
dämningsgränsen knappt går att passera dämmet uppströms med båt eller kanot. Att det
skulle ha en positiv effekt på fiskar och mindre organismer som försöker migrera torde
vara tveksamt. Det bör noteras att för fiskvägar i form av omlöp, som numera anses som
lämpligaste typ av fiskväg, eftersträvas att strömhastigheterna inte ska överskrida
3
0,5 m /s.
Utbyggnaden av ett dämme i Rådasjöns utlopp skulle enligt remissmyndigheterna
kombineras med den ansökta storleken på urgrävning inom hela längden på det ca
500 m långa Ståloppet inkl. urgrävningen av sandbanken i Stensjön där Ståloppet
mynnar. Det innebär att vattenhastigheterna nedströms den utloppskanal i vilken dämmet
skulle byggas blir desamma som enligt ansökan såväl med som utan dämme, eftersom
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vattenströmningen i övriga delar av ett urgrävt Stålopp inte påverkas av ett eventuellt
dämme.

Figur 10. Strömningsutseende i Ståloppet med ett dämme.

Skillnaden mellan en urgrävning av Ståloppet och dagens förhållanden blir liten i den
öppna sjöliknande delen av Ståloppet. Däremot minskar vattenhastigheten högst
märkbart jämfört med dagens förhållanden främst strax uppströms, under och direkt
nedströms bron på John Halls väg. Den uppenbara nackdelen med detta är att det under
vintrar med kraftig isläggning inte blir ett så stort öppet vattenområde som idag nedströms
bron, vilket utnyttjas av många olika fågelarter. Kommunen kommer därför som en
kompensation att under kraftigare isvintrar hålla ett liknande vattenområde med öppet
vatten med hjälp av luftbubbelaggregat.

4.3

Teknisk utformning av ett dämme i Ståloppet
Swecos luckexpert har utrett vad för typ av dämme som skulle kunna vara användbart i
en kanal med jämn botten. Utredningen återfinns i Bilaga 3. Enkla falsluckor har den
nackdelen att de ”stjäl” mycket av den fria arean i kanalen, samtidigt som luckfalsarna ger
kontraktionsfenomen och delar upp flödet i flera små strålar när luckorna är öppna. De
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extra fallförlusterna i ett sådant dämme gör att Ståloppet i övrigt bör grävas ur till ännu
större dimension. För att inte hanterandet av regleringen ska bli för arbetskrävande
behöver även detta dämme, liksom alla övriga dämmen i de större reglerade sjöarna,
förses med utrustning för fjärrstyrning. Detta medför att det krävs större och mer dyrbara
luckor för att få en bra funktion.
Förutom den kostnad som anges i rapporten (1,5-2 Msek) krävs en relativt komplicerad
grundläggning i det moränliknande bottenmaterialet. Detta kan medföra att det blir
vanskligt att slå en bärande och tätande spont för dammens tröskel.
Grundläggningskostnaden, tillsammans med tillkommande kostnader för elanslutning
m.m. och framtida underhåll, gör att en diskonterad kostnad av minst 5 miljoner för en
sådan damm kan förväntas. Därtill krävs tillkommande driftskostnader för regelbundna
inspektioner av dammen.
Eftersom Stensjön historiskt har varit kraftigt överdämt, att dessa större överdämningar
nu försvinner och översvämningsskador inte uppkommit i Stensjön, förutom vid själva
dämmet som höll på att undermineras vid översvämningen 2006, saknas egentlig grund
för att reglera utflödet ur Rådasjön med ett separat dämme.
Kostnads- och underhållsmässigt är det mycket billigare att istället höja en del av
parkeringen vid Gunnebo. Kostnaden för en höjning av den västra låglänta delen av
parkeringsområdet har uppskattats till 3,5 Msek. Dock kan övervägas om ombyggnaden
kapacitetsmässigt behöver omfatta så stor del av området. Därtill finns det möjlighet att
genom aktiv reglering sänka nivån i Stensjön och Rådasjön i samband med större
arrangemang på Gunnebo om så skulle önskas.
Utbyggnad av ett dämme i Rådasjön avrådes bestämt.

5

Ändrad reglering av Landvettersjön och påverkan från
Kålleredsbäcken
Innan urgrävningen och ombyggnaden av en bro uppströms Landvettersjöns dämme
utfördes uppkom det vid fullt öppna luckor en fallförlust i tilloppet på upp till 0,4 m vid
vattenstånd i sjön runt dämningsgränsen eller däröver. Vattenståndet mättes emellertid
nere vid dammen, varför nivåuppgifterna vid högflöden är helt felaktiga och rapporterade
vattenståndsnivåer ska därför adderas med upp till 0,4 m.
Landvettersjön hette ursprungligen Gröen; sjön som gror/växer snabbt. Landvettersjön
har ett eget oreglerat avrinningsområde som är mer än 3 gånger så stort som Rådasjöns.
Vattenståndshöjningarna i sjön går därför vid kraftig tillrinning snabbare än i Rådasjön om
inte tillrinningen möts med en aktiv reglering, vilket historiskt inte varit fallet. Lägre
hydraulisk kapacitet i det gamla dämmet än i det nu ombyggda dämmet och de stora
fallförlusterna i tilloppet från sjön, liksom bakdämning från Mölndalsån/Massetjärn
nedströms, var därtill faktorer som reducerade möjligheten att begränsa vattenståndet i
sjön.
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Generellt gäller, såväl innan utbyggnad av tappningskapaciteten i Rådasjön som efter, att
flödet till Landvettersjön bör ledas vidare till Rådasjön relativt snabbt för att i
Landvettersjön, med sitt stora egna avrinningsområde, ha kapacitet att ta emot och
magasinera vatten vid ett nytt högflöde.
Av Figur 11 och Figur 12 framgår att regleringsstrategin för Landvettersjön har ändrats de
senaste åren. Tidigare steg Landvettersjön till en högre eller lika hög nivå som Rådasjön.
Nu däremot tappas vattnet snabbare från Landvettersjön till Rådasjön som stiger
väsentligt högre än Landvettersjön. Härigenom ökar magasinskapaciteten i
Landvettersjön, samtidigt som det högre vattenståndet i Rådasjön innebär att kapaciteten
att tappa ur vatten ur Rådasjön - Stensjön ökar med det ökande vattenståndet. Detta är
mycket angeläget innan Rådasjön – Stensjön efter utbyggnad erhållit en
3
dimensionerande tappningskapacitet, 25 m /s, redan vid en nivå endast marginellt över
dämningsgränsen. På detta sätt blir hela det nedre sjösystemet, Landvettersjön och
Rådasjön – Stensjön, bättre förberett för ett eventuellt nytt högflöde.

Figur 11. Vattenståndsnivåer i Stensjön, Rådasjön(beräknade från flöde och tappning i Stensjön)
samt i Landvettersjön. Till avläst nivå i Landvettersjön ska adderas 0.3 – 0.4 m vid
högflödestopparna.
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Figur 12. Vattenståndsnivåer i Stensjön, Rådasjön och Landvettersjön mätta med mätare som ger
nivåer som är representativa för vattenståndet i respektive sjö.

Med den ekosystemskapande regleringen under vegetationssäsongen som nu har tagits
fram, liksom för normal vinterreglering, blir det allt mer angeläget att vattenståndet i
Landvettersjön hålls på låg nivå, dvs. nära dess sänkningsgräns, när Rådasjön medvetet
tillåts stiga relativt högt över dämningsgränsen, respektive upp till dämningsgränsen.
Först vid en större överdämning i Rådasjön under vegetationsperioden som riskerar att
ställa till problem runt sjön, är det lämpligt att Landvettersjön magasinerar mera vatten
och gradvis stiger till en nivå som ungefär motsvarar Rådasjöns.
I de simuleringsberäkningar som hittills utförts för Rådasjöns reglering har det inte funnits
tillräckligt med data, flöden och tillförlitliga vattenstånd, för att det ska vara möjligt att i
detta skede ta hänsyn till den ändrade regleringen av Landvettersjön. I praktiken innebär
detta att från nu och framåt kommer det att bli kraftigare flödestoppar till Rådasjön, såväl
under vegetationsperiod som under vinterhalvåret. Det innebär att frekvensen av
överdämningar och styrkan i dessa ökar inte minst under vegetationsperioden, om inga
förändringar görs i regleringsprinciperna/tappningsställarna, då målsättningen är att det
även i framtiden ska bli ungefär lika många ekosystemskapande överdämningar per
säsong som hittills.
Frekventare överdämningar av Rådasjön under sommarhalvåret är till nackdel för alla
intressen utom möjligen det ekologiska. Ett sätt att upprätthålla ungefär samma frekvens
av överdämningar är att tillämpa den nya vegetationsregleringen bara under en del av
vegetationsperioden och växla tidpunkten för denna mellan olika år. Ett lämpligare och ur
skötselsynpunkt smidigare sätt är att göra en anpassning av den tappningsställare som
styr vegetationsperioden så att mera vatten tappas i området omkring och över
dämningsgränsen. Hur en sådan kurva ska utformas kan inte fastställas förrän hela
Mölndalsåsystemet har kopplats ihop i en enda regleringsmodell.
Vid stora flöden i Kålleredsbäcken måste tappningen från Stensjön reduceras för att det
inte ska bli översvämning i nedre Mölndalsån. För tillflödet från Kålleredsbäcken, inkl.
3
Balltorpsbäcken, har SMHI beräknat 50-årsflödet till 10,5 m /s som dygnsmedeltillrinning
3
och ca 15 m /s som maxflöde. Med en klimatfaktor på 1,3 ger detta ett dygnsmedelflöde
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3

3

på nästan 14 m /s och maxflödet 19 m /s. Detta innebär en relativt kraftig reduktion i
tappningsmöjlighet vid Stensjö dämme under det dygn under vilket högflödet i
Kålleredsbäcken kulminerar. Denna negativa effekt har inte kunnat simuleras i modellen
för Rådasjöns reglering, men utgör samtidigt en begränsning i möjligheten att reglera
Rådasjön på det mest optimala sättet för Stensjön - Rådasjön.

6

En samlad reglering för hela Mölndalsån
Regleringsstudien i denna utredning är baserad på historisk tillrinning till Rådasjön och
Stensjön, så som den var 1985-2013. Beräkningsresultaten visar då vad vattenstånden
hade blivit med en alternativ reglering vid Stensjö Dämme och åtgärder i Ståloppet, men
med exakt samma reglering vid uppströms liggande, reglerade sjöar. För extremtillfällen,
som i december 2006, finns i själva verket potential till att ytterligare hantera och
reducera översvämningsriskerna längs ån, från Nedsjöarna till utloppet i Göta Älv.
Parallellt med denna utredning har Sweco även genomfört en regleringsutredning för
Nedsjöarnas framtida reglering. Grundanledningen till genomförandet av den utredningen
är att visa att det går att lagra vatten för att på ett säkert sätt kunna använda Nedsjöarna
som vattentäkt för Härryda kommun utan att nedströms belägna intressen, vattentäkter,
ekologi, översvämningar m.m. påverkas negativt utan istället snarare kan gynnas. En stor
vikt läggs vid att regleringen ska vara utformad för att minska översvämningsriskerna
nedströms. Detta sker dock utan att nedströms förhållanden är med i beräkningarna utan
endast genom att tappningen från Nedsjöarna reduceras gradvis när tillrinningen till
sjöarna är så stor att det kan bedömas bli problem längre nedströms i åsystemet.
Regleringsstudien av Nedsjöarna baseras på av SMHI beräknad tillrinning genom
jämförelse med flödena i Tväråns avrinningsområde som gränsar till Nedsjöarnas och
Härsjöarnas avrinningsområden. Erfarenhetsmässigt sker översvämningar när det
kommer ett djupt lågtryck in från väster som har en stor ariell utbredning och där
skillnaderna i nederbörd inom begränsade områden som Mölndalsåns och Tväråns
avrinningsområden är relativt liten. Simuleringen av tillrinningen till de olika sjöarnas egna
avrinningsområden bör därför, åtminstone i en första ansats, kunna beräknas med rimlig
noggrannhet baserat på det egna avrinningsområdets storlek. Eftersom simuleringen
främst används för att söka en optimal reglering som inte ger skadliga översvämningar
vid högflöden blir inte avdunstningen över sjöytorna något egentligt problem.
Uppbyggnaden av en sådan integrerad regleringsmodell för åsystemets alla större
reglerade sjöar har skissats, se Bilaga 4, men ännu inte utförts.
Erfarenheterna från regleringsstudierna för Nedsjöarna och för Rådasjön – Stensjön talar
för att en sådan regleringsmodell skulle vara till mycket stor hjälp i det praktiska arbetet
att fjärrstyra hela åsystemet. Redan idag utförs mätningar av vattenstånd i de reglerade
sjöarna och beräkningar av tappningen från desamma. Baserat på beräknade tappningar
och vattenståndsförändringar kan tillrinningen till de olika sjöarna beräknas. Detta ger
erforderliga indata för regleringsmodellen. De flödesprognoser som med täta intervall
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erhålls från SMHI kan antingen integreras i modellen eller användas för att manuellt gå in
och strypa tappningen från de övre sjöarna och förhandstappa de nedre sjöarna vid en
prognos om ett kommande stort tillflöde till ån.
Det rekommenderas att regleringen av Stensjö dämme i framtiden styrs enligt en
samordnad regleringsstrategi som innefattar samtliga regleringspunkter i Mölndalsån,
från Nedsjöarna ner till utloppet i Göta älv och som inkluderar även Kålleredsbäcken.

7

Erforderliga justeringar av tappningsställare för Rådasjön
Av redovisningen i kap. 5 framgår att Landvettersjöns reglering har ändrats sedan de
åtgärder som behövts för att öka tappningskapaciteten utförts. Åtgärderna och den
ändrade regleringen innebär att risken för lokala översvämningar i Landvetter och
Mölnlycke fabriker reducerats kraftigt, liksom delvis även i Mölnlycke samhälle.
Effekterna av den ändrade regleringen är främst att vatten inte magasineras i
Landvettersjön i någon betydande grad även vid relativt stor tillrinning. Detta innebär att
Rådasjön tillförs ett större flöde i samband med flödestoppar i tillrinningen. Den ökade
tillrinningen innebär att frekvensen av överdämningar under vegetationsperioden och
motsvarande frekvens för vattenstånd nära dämningsgränsen under vinterhalvåret ökat
betydligt. För att inte riskera flera överdämningar av Rådasjön, jämfört med tidigare
förhållanden, än de som erfordras för att behålla nuvarande ekosystemskapande
förhållanden behöver den framtagna regleringsmodellen revideras och kompletteras
enligt följande:


Under vegetationsperioden eftersträvas likartade vattenståndsvariationer som
under tidigare år upp till en överdämning motsvarande DG+0,25 m. Regleringen
baseras på medelvärdesbildning av tidigare års samband mellan vattenstånd och
tappning upp till ungefär dämningsgränsen. Däröver justeras tappningsställaren
för den ökade tillrinningen från Landvettersjön som dess nedjusterade
vattenstånd relativt tidigare förhållanden innebär till följd av nu föreslagen samlad
reglering av hela åsystemet.



Under vinterhalvåret eftersträvas likartade vattenståndsvariationer som under
tidigare år upp till dämningsgränsen. Regleringen baseras, liksom under
vegetationsperioden, på medelvärdesbildning av tidigare års samband mellan
vattenstånd och tappning upp till ca DG-0,2 m, där justering för ökad tappning
från Landvettersjön erfordras.



Vid mycket stor tillrinning, eller prognos från SMHI om ett i tiden närliggande
mycket stort tillflöde till ån, ändras regleringen så att Rådasjön och Stensjön
förtappas på i stort sett så mycket vatten som den förbättrade
tappningskapaciteten medger.

Den reviderade modellen upprättas med användande av avrinningsdata från SMHI på
sätt som redovisas i Bilaga 4. Med de data som sedan 2013 finns tillgängliga för alla
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reglerade sjöar i Mölndalsåsystemet kan modellen köras med tillförlitliga dag-för-dagdata.
För att för framtiden säkerställa att den valda modellen på bästa sätt efterliknar tidigare
vattenståndsvariationer i Rådasjön kan miljödomen lämpligen kombineras med ett villkor
om en prövotid om säg 3 år under vilken regleringens effekt på vattenståndet i Rådasjön
stäms av mot de hydrologiska förhållanden som varit rådande under prövotiden.

8

Övriga frågor
Det har i en remiss ifrågasatts om inte den nya regleringen av Rådasjön och Stensjön
innebär att det kommer att bli fler och större flöden ner genom Kvarnbyfallen än vad det
varit hittills. Bortsett från den generella risken för mer regn vintertid och större avrinning
till följd av klimateffekter är svaret att den förbättrade regleringsmöjligheten istället gör att
frekvensen för riktigt stora flöden ut ur Stensjön, som idag är okontrollerade pga. att
luckorna i dämmet ska hållas öppna vid vattenstånd över dämningsgränsen, kommer att
minska.
Svar på Havs- och Vattenmyndighetens frågor
Punkt 4. Ingen tydlig kostnads-/nyttokalkyl av reglerbara klaffar av slusstyp vid Ståloppet
jämfört med att utföra all reglering vid Stensjön har presenterats.
Svar - Oavsett om det byggs ett dämme i Ståloppet eller ej kommer all reglering av det
gemensamma regleringsmagasinet Stensjön - Rådasjön att ske i Stensjöns utlopp. Det
utbyggnadsalternativ och den kostnad som hela utloppssystemet, från Stensjön till
Kvarnbyfallens övre del, är baserat på är att det ska vara möjligt att tappa så stort flöde
som möjligt utan översvämningsskador i Kvarnbyfallen eller nere i nedre Mölndalsån.
Det finns således ingen kostnads-/nyttoanalys att utföra. Alla kostnader för ett dämme i
Ståloppet är rena tilläggskostnader utan någon som helst positiv effekt på kostnaderna
för kapcitetsförbättringar nedströms Stensjön. Därtill är reglerbara klaffar av slusstyp
direkt olämpliga i en horisontell kanal, se Bilaga 3.
Punkt 5. Det är fortfarande något oklart hur betydelsefull sprängningen av Ståloppet är för
att minska översvämningsproblematiken. Det är ju främst vid låga flöden som skillnaden i
fallförlust var markant och så låga flöden borde inte vara troliga när det är fara för
översvämningar som kan skada höga samhälleliga värden. 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.
Svar - Frågan bygger på en fullständig missuppfattning. Det erfordras över huvudtaget
ingen sprängning, utan enbart grävning i hela Ståloppets längd. Därtill beträffande
hydrauliken; strömningsförluster i ett rör ökar med kvadraten på
strömningshastigheten/flödet. I en kanal där vattendjupet ökar längs kanalen fås inte ett
lika tydligt samband. Oavsett vilket, innebär dock de fysikaliska lagarna att ju större
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vattenhastighet/flöde, desto större fallförluster. Nedan redovisas som ett exempel en
tabell över fallförluster genom Ståloppet utan urgrävning och med urgrävning enligt
ansökan vid ett vattenstånd i Stensjön motsvarande dämningsgränsen. Det högsta flödet
motsvarar maximal tappning efter utbyggnad av Stensjöns utlopp och det lägsta
medelvattenföringen.
Fallförluster i Ståloppet, cm, vid befintlig dämningsgräns i Stensjön
3

3

3

3

Flöde, m /s

24 m /s

10 m /s

4 m /s

Utan urgrävning

68

18

2

Med urgrävning

10

3

Differens i fallförlust

58

15

0,3
2

Ingen av de åtgärder som hittills utförts i Mölndalsån har utförts för att det skulle
förekomma några problem vid låga flöden. Alla åtgärder syftar till att på ett rimligt sätt
minimera riskerna för framtida översvämningar, så också åtgärderna i Ståloppet.
Nedan i Figur 13 (samma som Figur 7) redovisas den kapacitet som erhålls för tappning
ur Rådasjön om Ståloppet inte grävs ur.

Figur 13. Maximal avtappningskapacitet ur Rådasjön vid olika vattenstånd om Ståloppet ej grävs ur.

För att erhålla den i figuren redovisade tappningskapaciteten krävs det att vattenståndet i
3
Stensjön hålls på sänkningsgränsen vid flöden ända upp till 15 m /s, trots att
vattenståndet då i Rådasjön ligger 0,1 m över dämningsgränsen. Att reglera Stensjön på
detta sätt, dvs. stadigt ligga på sänkningsgränsen torde inte vara miljömässigt önskvärt
och tar fullständig bort möjligheten att inför en högflöde förtappa Rådasjön, där 80 % av
magasineringskapaciteten i Rådasjön-Stensjön ligger. Först vid en nivå av mer än 0,7 m
över dämningsgränsen nås den önskade dimensionerande maxtappningen. Skulle
kapaciteten i Stensjön ökas till säg 30 m³/s så blir det stora översvämningsskador såväl i
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Kvarnbyfallen som inte minst i nedre Mölndalsån att liknas vid översvämningen år 2006.
Samtidigt måste vattenståndet i Rådasjön stiga till ca 1,2 m över dämningsgränsen för att
uppnå denna kapacitet. Detta innebär bakdämning upp till Mölnlycke samhälle och
Mölnlycke fabriker med svåra översvämningar som följd.
Se även Figur 1 i denna rapport. Av denna framgår att enbart en utbyggnad i Stensjöns
utlopp endast ger 1/3 av den kapacitetshöjning som erhålls om såväl Stensjöns utlopp
som Ståloppet byggs ut.

Svar på Länsstyrelsens fråga
En fördjupad analys bör göras angående åtgärdernas omfattning i Ståloppet. Kan man
uppnå målsättningen att förhindra skadliga översvämningar med mindre omfattande eller
inga åtgärder i Ståloppet?
Svar - Alternativt med ingen utgrävning av Ståloppet har behandlats ovan i svaret till
HAV. En mer begränsad urgrävning av Ståloppet har utretts och övervägts, men bedömts
mindre lämplig då den begränsar Rådasjön magasineringsförmåga, se Bilaga 2 till
”Hydrologisk och hydraulisk utredning”.
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