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Sammanfattning
Sweco upprättade 2015-04-22 en rapport som utgjorde en komplettering till en
tillståndsansökan avseende ombyggnad av Stensjö dämme m.m. och anpassad
tappning, för att förebygga skador av hög vattenföring i Mölndalsån, daterad 2013-03-11.
Rapporten gav svar på en rad frågor som uppkom under domstolsförhandlingen och
remisstiden. Det huvudsakliga arbetet bestod i upprättandet av möjliga regleringsmodeller
för Stensjön – Rådasjön, baserade på regleringsstrategier för olika delar av året. Därtill
analyserades förutsättningarna för att upprätta en regleringsmodell för hela
Mölndalsåsystemet.
Under den fortsatta handläggningen av målet har förnyade synpunkter från myndigheter
och organisationer inkommit, vilka här besvaras vad avser hydrologiska, hydrauliska och
tekniska aspekter. Den tidigare upprättade rapporten förutsätts känd, varför denna
fokuseras på nu framkomna synpunkter.
Regleringsprinciper och dimensionerande flödeskapacitet har behandlats igen och
förhoppningsvis gjorts mer klarläggande.
Remissmyndigheter har framfört att det är viktigt att Rådasjön överdäms på ungefär
samma sätt som tidigare även under vårvintern bl.a. för att främja gäddlek.
Regleringsstrategin har därför reviderats så att den reglering som tidigare använts under
vegetationsperioden utsträcks till att börja redan 1 februari. Under de månader under
vinterhalvåret då risken för översvämningar är som störst, november – januari, görs dock
ingen förändring av tidigare redovisad regleringsstrategi.
Ståloppet och dess urgrävning, med eller utan ett separat dämme i Rådasjöns utlopp, har
behandlats ytterligare, inklusive möjligheten att leda en del av vattnet från Rådasjön
genom en kanal längs Gunnebos parkering. Det senare skulle dock innebära orimliga
kostnader och sannolikt strida mot reservatsföreskrifter. Att det finns behov av urgrävning
av Ståloppet redovisas genom jämförelser mellan vattenståndet i Rådasjön vid ett
högflöde som 2006 med och utan förväntad klimateffekt för såväl urgrävning av Ståloppet
som ingen åtgärd alls. Resultaten visar att vattenståndet i Rådasjön blir 60 cm högre om
ingen urgrävning sker, vilket skulle ge oacceptabelt stora överdämningar. Marginalen mot
framtida översvämningar blir vidare så dålig att kvarvarande åtgärder i utloppet ur
Stensjön inte uppfyller MSBs kriterier för att vara bidragsberättigade.
Reglering baserad på Rådasjöns vattenstånd ger, vid vattenstånd i Rådasjön över
dämningsgränsen, något förhöjda vattenstånd i Stensjön, jämfört med dagens
förhållanden, där regleringen sker på Stensjöns vattenstånd. I gengäld kommer de största
överdämningarna av Stensjön som inträffar med dagens förhållanden att reduceras med
den nya regleringen. Genom att Stensjöns dämme i framtiden kommer att regleras på
vattenståndet i Rådasjön, så erhålls samma möjlighet till styrning av Rådasjöns
vattenstånd som om det även funnes ett dämme i Rådasjöns utlopp. Utbyggnad av ett
dämme i Rådasjön avråds bestämt.
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Rådasjön påverkar vattenståndet i Vällsjön genom bakdämning när Rådasjön blir
överdämd. Nivåskillnaden mellan sjöarna blir i storleksordningen 20 cm vid DG i
Rådasjön och minskar till ca 5 cm vid DG+50 cm. Denna skillnad gäller i slutfasen av en
överdämningsperiod i Rådasjön.
Vattenmyndigheten har gjort en klassning av vattenförekomsterna i Mölndalsån, varav
Rådasjön, Stensjön, Ståloppet och ån nedströms om Stensjön fram till sammanflödet
med Kålleredsbäcken berörs av nu föreslagna vattenarbeten och åtgärder i form av
ändrad reglering. Myndighetens klassning av hydrologisk regim har utförts som en ren
skrivbordsprodukt med förutsättningar som saknar all form av likhet med de faktiska
förhållandena. SMHI har sålunda i sitt uppdrag att ta fram beräkningsunderlag för
klassificeringen antagit att endast Östra Nedsjön är reglerad (för vattenkraftsändamål).
Övriga reglerade sjöar, västra Nedsjön, Härsjöarna, Landvettersjön och Rådasjön –
Stensjön förutsätts vara oreglerade och ha en och samma avbördningskapacitet. Att
endast en mindre reglering antas av SMHI ske längst upp i åsystemet ger till effekt att
nästan alla variationer i flöde som beror av regleringen utjämnas ner genom åsystemet.
Detta medför att vattenföringen i ån och vattenståndet i de nedre sjöarna Rådasjön –
Stensjön reagerar i stort sett som om hela Mölndalsån skulle vara oreglerad.
Beräkningarna på det faktiska reglerade åsystemet visar att de grova förenklingarna i
Vattenmyndighetens beräkningssätt leder till helt verklighetsfrämmande resultat.
Eftersom myndighetens klassning är verklighetsfrämmande, har Mölndals Kvarnby och
Mölndals Stad gjort en fullständig klassning grundad på historiska, faktiska förhållanden.
Beräkningarna visar att för vattendragen är statusen för enskilda parametrar som högst
Måttlig under nuvarande förhållanden, men Otillfredsställande beträffande
förändringstakten. Den sammanvägda klassen för kvalitetsfaktorn hydrologisk regim blir
därför Otillfredsställande. För sjöarna blir nuvarande status för hydrologisk regim Måttlig.
Med den nya reglering som nu avses genomföras blir det för sjöarna samma statusklass
beträffande hydrologisk regim som för nuvarande förhållanden, förutom för Rådasjön, där
den för vattenståndets förändringstakt ökar från Måttlig till God. För vattendragen sker
ingen förändring av statusklass för hydrologisk regim med den nya regleringen.
Det har ifrågasatts om inte den urgrävning av Ståloppet som ingår i ansökan kan ersättas
av förbättrad fördröjning av flöden uppströms Landvettersjön, eller genom att helt eller
delvis leda om Kålleredsbäcken genom Stora Ån ut till havet. Det förra förslaget är helt
orealistiskt, då det kräver stora konstlade ingrepp i naturen. Det senare alternativet skulle
kosta flera tiotals gånger så mycket som en urgrävning av Ståloppet och trots det inte
minska översvämningsriskerna uppströms om Kålleredsbäckens tillflödespunkt.
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Sammandrag av tidigare redovisade rapporter
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, samt 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 antagen 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. Avsikten är sålunda att den framtida regleringen ska
utformas så att det även framgent sker ekosystemskapande översvämningar under
vegetationsperioden på samma sätt som skett tidigare. Under icke högflödesperioder är
avsikten att Rådasjön året runt ska regleras inom regleringsgränserna 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 avbördningsförmåga som erhålls med de ansökta åtgärderna.
Den biologiska inventeringen runt Rådasjön har resulterat i slutsatsen att befintliga
biologiska värden kan behållas om det även i framtiden sker övervämningar upp till en
nivå motsvarande en överdämning med 25 cm relativt Stensjöns dämningsgräns under
vegetationsperioden. Av försiktighetsskäl för att säkerställa en oförändrad ekologisk
status i Rådasjön höjs dock nivån i regleringsmodellen till DG+30 cm. Förslaget är därför
att i framtiden styra tappningen från Stensjön på vattenståndsnivån i Rådasjön och att för
framtiden behålla/efterlikna Rådasjöns nuvarande vattenståndsvariationer under större
delen av året upp till 30 cm över Stensjöns dämningsgräns, samt under vintermånader
(nu reducerat till november – januari) upp till dämningsgränsen. Eftersom regleringen
sker på Rådasjöns nivå och till följd av urgrävningen av Ståloppet så kommer Stensjön att
under perioder med överdämning av Rådasjön få en något högre vattenstånd än vad som
nu är fallet. Stensjön är dock relativt okänslig för dessa små extra överdämningar som de
minskade fallförlusterna geom ett urgrävt Stålopp innebär, se vidare kap.5.3.3.

5 (40)
2016-02-01
ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR KAPACITETSFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER FÖR MÖLNDALSÅN FRÅN
RÅDASJÖN TILL KVARNBYFALLEN

GC p:\1331\1321069\000\10 arbetsmtrl_dok\ansökan, komplettering 16-01-25\komplettering 2 till mmd 160201_redigerbar.docx

Om ett separat dämme vid Rådasjöns utlopp kombineras med en urgrävning av Ståloppet
enligt i målet ingivet förslag så blir det samma sänkning av strömhastigheterna i olika
delar av Ståloppet, förutom i dämmets närområde, som vad enbart en urgrävning utan ett
dämme medför. Därtill blir det mycket konstlade strömförhållanden runt dämmet med en
mer eller mindre kraftig vattenstråle ut från dämmet under normaltdriftsförhållanden. Ett
separat dämme i Ståloppet är enbart kostsamt och underhållskrävande och fyller ingen
rimlig funktion.
En regleringsmodell har tagits fram som baseras på vattenstånd och tappning från
Stensjöarna, samt, efter kalibrering av fallförluster genom Ståloppet, beräknade
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 noterat den ändrade regleringen
men inte tagit hänsyn till densamma så här långt. Det kommer dock att ske en
anpassning av modellen till ändrade flöden från Landvettersjön när principerna för
reglering av Landvettersjön har fastlagts.
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+30 cm. Regleringen baseras
på medelvärdesbildning av tidigare års samband mellan vattenstånd och
tappning upp till denna nivå.



Under vintermånaderna 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, varigenom en magasinsvolym tillskapas som kan bemästra
en stor tillrinning.

Av dessa steg ingår de två första i den redan tidigare i målet föreslagna
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+3 cm i Rådasjön under vegetationsperioden
och upp till DG under vinterperioden jämfört med tidigare förhållanden. När ovan
redovisade vattenståndsnivåer överskrids, eller vid prognos från SMHI om ett kommande
högflöde, bryts det normalt använda sambandet mellan vattenstånd och tappning.
Sjöarna förtappas istället och sänks till en sådan nivå att de klarar att magasinera den
ökade tillrinningen i så stor utsträckning att det flöde som tappas vidare är mindre än
gränsen för det flöde som nedre Mölndalsån (Mölndals centrum och Göteborg) klarar
utan översvämningar.
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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 runt Landvettersjön 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
Landvettersjön 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 samordnad regleringsstrategi
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 nedströms
belägna sjöarna och riskerna för översvämningar längs ån. I en samordnad reglermodell
kan under sådana förhållanden en överstyrning ske från Rådasjön, så att tappningen från
Nedsjöarna vid behov dras ner och, om så behövs, ända till mintappning. Härsjöarna kan
regleras på likartat sätt som Nedsjöarna och förslag på börkurvor har tagits fram.
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 samt mot vattenbrist, men ändock vidmakthålla dagens
ekologiska 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+30 cm 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 relativt respektive sjös
dämningsgränser 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.
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2

Inledning
Denna rapport är en ytterligare komplettering till Swecos rapport, ”Hydrologisk och
Hydraulisk utredning” i tillståndsansökan gällande ombyggnad av Stensjö dämme mm.
och en anpassad tappning, för att förebygga skador av hög vattenföring i Mölndalsån.
Swecos rapporter är daterade 2013-01-25 och kompletteringen 2015-04-22.
Rapporten ger svar på en rad frågor som uppkommit under det fortsatta
remissförfarandet. Det huvudsakliga arbetet består i revidering av tidigare upprättad
regleringsmodell för Stensjön – Rådasjön med en annan uppdelning mellan sommar- och
vinterreglering, samt med beräkning av ett antal parametrar beträffande flöde i olika delar
av Mölndalsån och vattenstånd i Rådasjön och Stensjön i ett klassificeringssystem för
sjöar och vattendrag enligt föreskrifter från Havs- och vattenmyndigheten, HVMFS
2013:19.
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.
Därtill har i nya remissyttranden framförts önskemål om att vattenstånd över nuvarande
dämningsgräns ska eftersträvas under vårvintern för att främja främst gäddlek.
Den nya remissomgången har även visat på nödvändigheten att ytterligare 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, ska uppnås.
Därtill har ett antal alternativa utföranden för att undvika framtida översvämningar
framförts, vilka besvaras i denna rapport.
Besvarandet av specifika frågor från remissmyndigheterna framgår av kap.8 i denna
rapport

3

Stensjön-Rådasjön – Regleringens hjärta

3.1

Regleringsprinciper och dimensionerande flödeskapacitet
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
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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 nödvändiga.
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 vidimerat att
de åtgärder för vilka tillstånd nu söks uppfyller myndighetens krav för att vara
bidragsberättigade.
Samtliga hittills utförda åtgärder långs ån har anpassats till flöden upp till 30% högre 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 sjös dämningsgräns.
Avbördningskapaciteten från Stensjön avses höjas genom att den befintliga
utloppskanalen kompletteras med en ledning ner till Grevedämmet. Detta höjer
kapaciteten vid sänkningsgränsen (SG) från mindre än 4 m 3/s till 15 m3/s och vid
dämningsgränsen (DG) från 11 m3/s till nästan 25 m3/s. Grevedämmet byggs därtill om
för att klara 25 m3/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 efter utbyggnad med
eller utan tappning på vägen förbi Mölnlycke fabriker, 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
90 km2. Rådasjön har dessutom ett eget oreglerat avrinningsområde om ca 27 km 2. 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.
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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 Långenäsvägen, som sträcker sig
utmed fabrikens södra sida, används som kompletterande vattenväg vid extremt höga
flöden.
Idag är fallförlusten mellan Rådasjön och Stensjön nära 0,2 m vid DG i Stensjön och fullt
öppet dämme, motsvarande ett flöde av 11 m 3/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
än DG+0,7 m för att tappa ur Rådasjön ett flöde av 24 m 3/s, medan motsvarande
vattenstånd efter utförda åtgärder i Ståloppet är DG+1 cm. Vid nivån DG-0,3 m, som är
viktig med tanke på möjligheten att förtappa Rådasjön, får föreslagen åtgärd en kapacitet
av ca 18 m3/s att jämföra med knappt 8 m 3/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.
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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.
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.

4

Reviderad reglering av Rådasjön

4.1

Regleringens utformning
Den reviderade regleringsstrategin är utformad med huvudkriterierna; att minska
översvämningsriskerna, att bibehålla den värdefulla ekologiska miljön kring Stensjön och
Rådasjön genom praktiskt taget oförändrade vattenstånd under vegetationsperioden,
samt att även eftersträva oförändrade förhållanden under vårvintern och tidig vår.
Den modifierade regleringsstrategin bygger på samma principer för reglering under
sommar respektive vinter som tidigare redovisats, vilket innebär att olika
tappningsställare styr tappningsflödet under sommaren och vintern, se Figur 2. I den nya
regleringsstrategin räknas såväl vegetationssäsongen (mellan 1 april och 31 oktober)
som februari och mars till sommar, medan vintern endast omfattar 1 november – 31
januari.
Regleringsstrategin för olika vattenstånd i Rådasjön baseras på förutsättningar enligt:


Vid vattenstånd i Rådasjön under dämningsgränsen för Stensjön, är
målsättningen att så långt som möjligt efterlikna hittills utförd reglering. Genom en
statistisk analys av sambandet mellan vattenstånd i och tappning från Stensjön
har en medeltappningskurva för intervallet mellan sänkninggränsen och upp till
ca 20 cm under dämningsgränsen erhållits. Med hjälp av de kalibrerade
fallförlusterna genom Ståloppet och Stensjöns medeltappningskurva har en
motsvarande medeltappningskurva (samband mellan vattenstånd och tappning) i
Rådasjön beräknats. Den så erhållna kurvan har använts i regleringsmodellen för
vattenstånd under dämningsgränsen i Rådasjön under hela året med små
justeringar närmast dämningsgränsen för såväl vegetations- och
vårvinterperioderna som vinterperioden.



Över dämningsgränsen i Rådasjön bygger regleringsstrategin på förutsättningen
att det under vegetationsperioden och vårvintern ska ske överdämningar av
Rådasjön med samma frekvens som idag upp till 25 cm över dämningsgränsen.
Under den del av vinterperioden, november – januari, som normalt medför den
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största risken att för samhället skadliga översvämningar inträffar är det däremot
nödvändigt att undvika medvetna överdämningar. Därför utnyttjas under
november - januari den ökade tappningskapaciteten till att hålla nere
vattenståndsnivån i Rådasjön och Stensjön, jämfört med tidigare förhållanden, för
att minska översvämningsrisken.
I Figur 2 har vidare redovisats den ökade tappningskapacitet för Rådasjön som erhålls
redan genom urgrävningen av Ståloppet (streckad, grön kurva). Av diagrammet framgår
att de tappningsställare som används i regleringsmodellen är så anpassade att den
förbiledning som kommer att byggas från Stensjön till Grevedämmet inte behöver
användas så länge som regleringen följer dessa kurvor. Vid behov av förtappning till följd
av en SMHI-prognos om ett kommande högflöde, liksom vid högre vattenstånd än
tappningskurvornas definierade nivåområden, måste dock förbiledningen vid Stensjöns
utlopp sättas i drift.
Vintertappningen har 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. En sådan
beräkningsrutin har utvecklats men ännu inte integrerats i huvudmodellen.

Figur 2. Grundläggande tappningsställare för Rådasjön under ”sommar” och vinter.

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 dämningsgräns i Stensjön, då Rådasjön saknar lagakraftvunnen
dämningsgräns.
Under vegetationssäsongen arbetar regleringsmodellen med en grundläggande
tappningsställare från sänkningsgränsen (SG) till en bra bit ovanför dämningsgränsen,
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DG+30 cm. Under vintersäsongen arbetar modellen med en annan tappningsställare från
SG till DG+2 cm.
Tappningsställarna har samma utseende upp till DG-0,15 m. Under denna nivå har data
använts för att finna sambandet mellan vattenstånd i och tappning från Stensjön räknat
som medelvärde (en statistiskt framtagen medelvärdeskurva) under de senaste ca 30
åren. Detta för att så långt möjligt efterlikna nuvarande regleringsförhållanden. Samtidigt
erhålls som underlag för regleringen ett direkt samband mellan vattenstånd i sjön och
flöde ut ur sjön liknande det som gäller för oreglerade sjöar. För högre vattenståndsnivåer
används dagens tappningskapacitet vid fullt öppet dämme i Stensjön, vilket är ett villkor i
gällande vattendom, när dämningsgränsen överskrids. (Framtida regleringsstrategi
bygger på förutsättningen att vid vattenstånd över dämningsgränsen i Stensjön ska minst
det flöde tappas som idag är möjligt med fullt öppna luckor.)
Under vegetationsperioden ökas tappningen något jämfört med dagens förhållanden vid
fullt öppet dämme i Stensjön från något under DG till DG+25 cm, där tappningen
sammanfaller. För att få en mjuk övergång till större tappning vid ytterligare högre
vattenstånd i Rådasjön används denna grundkurva ända upp till DG+30 cm innan
tappningen ökas ytterligare.
Av ekologiska skäl har även vintertappningen anpassats efter nuvarande
regleringsförhållanden upp till ca DG-10 cm. Därefter ökas tappningen kraftigare upp till
strax över DG. Vid ytterligare vattenståndshöjningar byter programmet tappningsställare,
varigenom tappningen ökas ytterligare för att sänka 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 tappningsställarens övre gräns, vilket innebär DG+30 cm under
vegetationssäsongen och DG+2 cm 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 vinterperiod redovisas i rapport daterad 2015-04-22.

4.2

Simuleringsresultat
I Figurerna 3 och 4 redovisas resultaten av tappningsmodelleringen som jämförelse
mellan de vattenstånd som ”uppmätts” (beräknade baserat på vattenstånd i och tappning
från Stensjön samt kalibrerad fallförlust i Ståloppet) under simuleringsperioden och de
som beräknats med de valda tappningsställarna för Rådasjön.
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Figur 3. Jämförelse mellan uppmätta och beräknade vattenstånd med valda tappningsställare för
Rådasjön under ”sommar”, 1/2-31/10, och ”vinter”, 1/11-31/1 medel, 80- och 20-percentil.(sommar
4 och vinter avser den tappningsmodell som slutligen har valts)

Figur 4. Jämförelse mellan uppmätta och beräknade vattenstånd med valda tappningsställare för
Rådasjön under ”sommar”, 1/2-31/10, och ”vinter”, 1/11 – 31/1, max, medel, min samt 90- och 10percentil.
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Av diagrammen framgår att bytet till sommarreglering redan 1 februari medför att de
vattenstånd som historiskt inträffat och som erhålls med den nya regleringen är i stort
desamma upp till 90 – percentil när gäddleken börjar i mars och regleringen ger även
vattenståndstoppar upp till 30 cm över DG. Avvikelsen i vattenståndsnivåer under den
helt dominerande delen av året kommer därför att bli liten mellan hittills utförd reglering
och nu föreslagen. Det tjänar även påpekas att eftersom Rådasjön kommer att regleras
efter fasta tappningsställare, dvs. med ett givet samband mellan vattenstånd och utflöde
ur sjön så efterliknar den nya regleringen i högre grad naturliga förhållanden än den
reglering som hittills utförts. En genomgång av de simulerade vattenstånden under
nästan 30 år visar att under tiden 1/2 – 31/10 behöver den nya ledningen från Stensjön
inte vara öppen under mer än 1 % av tiden. Motsvarande förhållanden 1/11 – 31/1 är
knappt 20 %.
Observera att i dessa simuleringar används den historiska tillrinningen till
Stensjön/Rådasjön som indata vid beräkningarna. Det innebär att det simulerade
resultatet liksom i tidigare regleringsmodeller gäller om de sjöar, Nedsjöarna, Härsjöarna
och Landvettersjön, som ligger uppströms om Rådasjön, regleras på det sätt som har
gällt fram till för endast några få år tillbaka. När regleringen av dessa sjöar har fastlagts
behöver den nu redovisade regleringen av Rådasjön justeras. I annat fall kommer
överdämningarna av Rådasjön att öka i frekvens och varaktighet jämfört med nuvarande
förhållanden.
Vid risk för mycket stora flöden enligt prognos från SMHI, eller vid snabba
flödesförändringar i Mölndalsån, måste den ordinarie regleringen brytas och en
förtappning utföras som så långt möjligt reducerar risken för översvämningar. Ett exempel
på hur en sådan reglering kan gå till redovisas i Swecos kompletteringsrapport daterad
2015-04-22.

5

Åtgärder i Ståloppet
Remissmyndigheter och andra parter har ifrågasatt omfattningen och utförandet av
urgrävningen av Ståloppet. Av yttrandena synes det framgå att det huvudsakligen är
fråga om den ca 60 m korta kanal som utgör utlopp ur Rådasjön som utgör det egentliga
problemet och som av de som ifrågasatt urgrävningen anses ha stort skyddsvärde.

5.1

Ingen urgrävning av Ståloppet i hela dess sträckning mellan Rådasjön och
Stensjön
Tidigare redovisad utredning angående behov av kapacitet i Ståloppet redovisas
återigen.
Regleringsberäkningar har även genomförts med förutsättningen att ingen urgrävning
utförs i Ståloppet, dvs. den frågeställning som rests av remissinstanser.
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
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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. Om det föreligger risk för att regleringsdammarna översvämmas måste
det dock ske störttappningar, större än nu använda dimensionerande flöde på 25 m 3/s,
med nya översvämningar som följd i Kvarnbyområdet och utmed nedre Mölndalsån.
Utan föreslagna åtgärder i Ståloppet 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 föreslagna 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 5 (förtydligat utdrag ur
Figur 1) visas den kurva som motsvarar maximal tappningskapacitet från Rådasjön vid
olika vattenstånd.

Avbördningskapacitet Stensjön/Ståloppet
100

Nivå relativt DG [cm]
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Rådasjön med befintligt Stålopp
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Figur 5. Maximal avtappningskapacitet ur Rådasjön vid olika vattenstånd om Ståloppet ej grävs ur
respektive om det grävs ur. Därtill maximal tappningskapacitet från ett utbyggt utlopp från Stensjön.

Vid risk för extrema flöden måste möjligheten till maximal avtappning utnyttjas. I
Figurerna 6 och 7 redovisas resultaten om denna möjlighet hade kunnat utnyttjas under
hela november och december 2006.
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Figur 6. Vattenstånd i Rådasjön med alternativ vinterreglering (från 1 november), med åtgärder i
Ståloppet, för översvämningstillfället 2006.

Figur 7. Vattenstånd i Rådasjön för översvämningstillfället 2006 ökat med 30 % ytterligare tillrinning
under hela december månad och med alternativ vinterreglering och åtgärder i Ståloppet.

Om däremot inga åtgärder utförs i Ståloppet minskar tappningkapaciteten vid förtappning
kraftigt, vilket höjer 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 jämförbar 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 för förhållandena under 2006 (jämför
figurerna 6 och 8 resp. 7 och 9), såväl med som utan förväntad klimateffekt.
För det fall att Ståloppet inte grävs ur kommer det att krävas att Stensjön inför högre
flöden regleras ner till sänkningsgränsen och att de båda vattenvägarna ut från Stensjön
hålls helt öppna under hela högflödesförloppet, samt att regleringen i åsystemet i övrigt är
helt optimal. Vid ett flöde motsvarande år 2006 kommer det trots dessa åtgärder att bli
kraftiga överdämningar i såväl Rådasjön som Landvettersjön, med risker för
översvämningar i Mölnlycke samhälle och Mölnlycke fabriker som följd. Detta samtidigt
som nivån i Stensjön under högflödesperioden knappt kommer upp till dämningsgränsen
till följd av de stora fallförlusterna genom Ståloppet. Tappningen ut från Stensjön måste
därtill ligga nära 25 m 3/s under ett antal dygn. Marginalen mot att kunna reducera flödet
ut från Stensjön när flödet från den oreglerade Kålleredsbäcken ger stort bidrag till flödet i
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nedre Mölndalsån minskar/försvinner, vilket 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 högre 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. Detta eftersom utförande av övriga åtgärderna inte ger tillräckligt stor
tappnings- och magasineringseffekt för att motstå framtida översvämningar.
Sammantaget kan fastslås att de åtgärder som utförts i Landvettersjöns utlopp och de
ansökta åtgärderna i utloppet från Stensjön inte blir i balans med varandra såvida inte
Ståloppet mellan Rådasjön och Stensjön utvidgas i enlighet med ansökan.

5.2

Kompletterande kanal genom Gunneboområdet
Det har framförts synpunkter på att det borde utredas om det inte det är möjligt att bygga
en kompletterande kanal från Rådasjön genom Gunneboområdet. I Figur 10 nedan
redovisas en sådan kompletterande kanal. Förutsättningen för kanalen är att nedströms
del av Ståloppet grävs ur enligt förslag, men att den ca 60 m långa kanalen vid utloppet
ur Rådasjön, som i sig är en konstlad kanal som har grävts ur i olika omgångar genom
århundradena, inte i detta alternativ berörs alls. En kompletterande kanal ger då ett
tilläggsflöde till det delflöde som då fortfarande rinner genom det ordinarie utloppet ur
Rådasjön. Den kanal som behöver byggas blir hela ca 1100 m lång och sträcker sig
delvis genom Gunnebo kulturreservat. För att få samma totala fallförluster genom denna
del av Ståloppet som erhållas enligt liggande förslag, krävs till följd av den långa kanalen,
1100 m jämfört med 60 m, en mycket stor sektion. Erforderlig bottenbredd blir 15 m och
bredden vid markytan blir nästan 30 m i de låglänta delarna av kanalen och hela 40 m
där kanalen skulle korsa befintlig väg mellan Mölndal och Pixbo.
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Figur 10 Alternativ kanal genom Gunneboområdet för att avlasta utloppet ur Rådasjön
Kostnad för kanal och bro har inte beräknats, då denna skulle bli orimligt hög.

5.3

Reglering av Rådasjön i ett separat dämme

5.3.1 Dämme i Ståloppets inlopp
Kostnaden för den av HaV efterfrågade dammen med klaffar av slusstyp har redan
redovisats av Sweco, då det som Hav kallar för slusstyp är det som dammkonstuktören
benämner planluckor, se rapport daterad 2015-04-22.
Syftet med ett dämme i Rådasjöns utlopp skulle vara att det skulle kombineras med en
urgrävning av Ståloppet till den dimension som den i målet ansökta. Argumentationen
från Havsmyndigheten tolkas så att de reglerbara luckorna endast ska användas när
vattenståndet i Rådasjön blir så högt som DG +25 á 30 cm, åtminstone under perioden
1/2 - 31/10. Vid högre vattenståndsnivåer eller vid behov av förtappning ska dämmet
kunna öppnas fullt och därvid skulle fallförluster genom hela Ståloppet inte bli större än
med de ansökta åtgärderna.
För att vattenståndsskillnaderna mellan Rådasjön och Stensjön under alla
flödesförhållanden, förutom under högflöden, ska fortsätta att vara desamma som under
dagens förhållanden, krävs det med dessa förutsättningar att den helt dominerande delen
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av fallförlusten i Ståloppet tas i ett strypt utlopp genom den nya dammen. För att uppnå
denna fallförlust genom dammen krävs att den fria genomströmningsarean endast blir ca
8 m2 stor. Detta kommer då att medföra att det vid höga vattenstånd i Rådasjön blir en
kraftig stråle genom öppningen av dammen med en hastighet av i storleksordningen 2
m/s. Detta medför att dämmet inte kan passeras i uppströms riktning av varken svagare
simmande fiskar, eller migrerande djur, liksom knappast heller av kanoter, roddbåtar eller
mindre motorbåtar. Den kraftiga strålen medför att hela utloppskanalen från Rådasjön blir
en mer eller mindre artificiell vattenstrålezon, se Figur 11.
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. Det innebär att vattenhastigheterna nedströms den utloppskanal i
vilken dämmet skulle byggas blir desamma som enligt ansökan såväl med som utan
dämme. Detta eftersom vattenströmningen i övriga delar av ett urgrävt Stålopp inte
påverkas av ett eventuellt dämme.

Figur 11. Strömningsutseende i Ståloppet med ett dämme.

Utbyggnad av ett dämme i Rådasjön avråds således bestämt.
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5.3.2 Vandringsväg för fisk och migrerande organismer
För att det ska vara möjligt med fiskvandring förbi det av HaV förespråkade dämmet i
Ståloppet i den miljö mellan Rådasjön och Stensjön med redan idag långsamt flytande
vatten, 0 – 0,5 m/s, krävs det att det byggs ett omlöp förbi dammen. De stora
nivåvariationerna i Rådasjön är i sig en komplikation. Svårare är dock de topografiska
förhållandena, på vänstra sidan (i strömriktningen) av utloppskanalen finns en hög
bergrygg och på den högra sidan en längsgående ås. Den nya kanalen kommer att fylla
ut området mellan dessa. Anläggandet av ett omlöp skulle därför kräva mycket
omfattande schaktningsarbeten, alternativt sprängning i en hög bergklack
Av topografiska skäl går det således inte att bygga ett omlöp. En fisktrappa skulle kunna
vara en möjlighet, men kräver att den har flera olika intag för att bemästra de stora
nivåvariationerna i Rådasjön.

5.3.3 Reglering av Rådasjön i Stensjöns utlopp
Idag sker all reglering av vattenståndet i Rådasjön genom dämmet i Stensjöns utlopp.
Under normala flödesförhållanden är skillnaden i vattenstånd mellan sjöarna liten, endast
några få cm. Vid DG i Stensjön ökar skillnaden till ca 0,10 m, samtidigt som flödet ut från
Stensjön endast är 11 m 3/s. Vid ett vattenstånd av ca DG+0,3 m i Stensjön ökar förlusten
till ca 0,20 m. Problemet idag är inte i sig fallförlusterna mellan Rådasjön och Stensjön
utan den bristande tappningskapaciteten för det samlade systemet Rådasjön - Stensjön.
När kapaciteten i Stensjöns utlopp byggs ut ökar fallförlusterna genom Ståloppet i sin
nuvarande form till oacceptabel nivå. Eftersom 80 % av magasineringskapaciteten ligger i
Rådasjön räcker inte kapaciteten till även om Stensjöns båda utlopp, kanal och ledning,
hålls helt öppna, se Figur 9.
Rådasjön kan dock i framtiden regleras med hjälp av dämmet i Stensjön med full
styrningsmöjlighet på samma sätt som om det även funnits ett dämme i Rådasjön.
Önskade vattenstånd i Rådasjön bestäms genom att styrningen av dämmet i Stensjön i
framtiden sker på aktuellt vattenstånd i Rådasjön i stället för som idag på vattenståndet i
Stensjön.
Den effekt som uppkommer av att regleringen sker på Rådasjöns nivå och att de framtida
fallförlusterna genom Ståloppet blir väsentligt lägre än nuvarande förhållanden är att
vattenståndet i Stensjön kommer att ligga på en högre nivå jämfört med idag under
perioder då Rådasjön av ekologiska skäl tillåts stiga över DG. Å andra sidan kommer det
inte att bli så höga överdämningar i framtiden som nu ibland inträffar. I Figur 12 redovisas
sambanden mellan vattenstånden i Stensjön före och efter utbyggnad med nu föreslagen
reglering.

repo001.docx 2012-03-29

22 (40)
2016-02-01
ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR
KAPACITETSFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER FÖR
MÖLNDALSÅN FRÅN RÅDASJÖN TILL KVARN BYFALLEN

GC p:\1331\1321069\000\10 arbetsmtrl_dok\ansökan, komplettering 16-01-25\komplettering 2 till mmd 160201_redigerbar.docx

Figur 12. Jämförelse mellan uppmätta och beräknade vattenstånd med valda tappningsställare för
Stensjön under ”sommar”, 1/2-31/10, och ”vinter”, max, medel, min samt 90 och 10-percentil.

Observera att nuvarande reglering sker utan något fast samband mellan vattenstånd och
tappning medan nu föreslagen reglering gör det. Detta medför att framtida reglering bättre
efterliknar utflödet från en oreglerad sjö, förutom under de kortare perioder då tillflödet är
så stort att det finns behov av att förtappa sjöarna. Användandet av förbigångsledningen i
Stensjöns utlopp behövs endast motsvararande 1 % av tiden under 1/2 – 13/10 och
knappt 20 % under perioden 1/11 – 31/1. Av Figur 12 framgår även att det under
sommaren inte blir högre vattenstånd än idag, varken för de högsta vattenstånden eller
90-percentil. Under hösten kommer medelvattenståndet att bli något lite högre (följer en
fast avbördningskurva utan neddragning av vattenståndet som utförs idag som en extra
marginal mot högflöden), liksom de medelhöga vattenstånden motsvarande 90-percentil.
Skillnaden är dock inte större än ca 5 cm. Därtill undviks de allra högsta
överdämningarna av Stensjön.
Bortsett från dämpningen av de allra högsta vattenstånden under november till och med
januari så kommer den framtida regleringen av Stensjön att i hög grad efterlikna
nuvarande förhållanden.

6

Rådasjöns påverkan på vattenståndet i Vällsjön
En undersökning av Vällbäcken, bäcken från Vällsjön till Rådasjön, har utförts genom
sektionering vid befintliga trummor under väg och järnväg samt en gångbro nära
Vällsjöns utlopp, liksom i ett större antal punkter mellan dessa byggobjekt. I dessa
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sektioner ligger den högsta tröskelnivån ca 0,15 m under DG i Stensjön vid GC-bron nära
utloppet ur Vällsjön och ca 0,2 m under DG strax uppströms om korsningen med
järnvägen.
Vid vattenstånd i Rådasjön omkring DG och samtidigt stor naturmarksavrinning blir det
fallförluster mellan sjöarna som ger ett förhöjt vattenstånd i Vällsjön relativt Rådasjön på
väl över 0,2 m. I Figur 11 redovisas en flygkartering över Vällsjön och Rådasjön. Vid detta
tillfälle var vattenståndet i Rådasjön DG-0,27 m medan motsvarande nivå i Vällsjön är
DG+0,18 m, dvs. en nivåskillnad på 0,45 m.

Figur 13. Översikt över Vällsjön och Rådasjön enligt utförd flygscanning
Avrinningsområdet runt Vällsjön är relativt litet med stora nivåvariationer och utan
magasinering i mindre sjöar, varför tillrinningsförloppet går betydligt snabbare efter ett
kraftigt höst-/vinterregn än för det stora tillflödet till Rådasjön, där tillrinningen sker
långsammare genom de stor avstånden i de oreglerade områden ända upp till
Nedsjöarna och Härsjöarna och utjämningen i den mellanliggande Landvettersjön. I
slutet av längre översvämningsperioder kommer därför vattenståndsskillnaderna mellan
Vällsjön och Rådasjön att minska. Detsamma gäller ju högre vattenståndet är i Rådasjön.
Under slutet av den första högflödesperioden i månadsskiftet mellan november och
december 2015 gjordes en inmätning av vattenstånden i Rådasjön och Vällsjön, (201512-02). Vattenståndet i Rådasjön var då DG+0,49 m och vattenståndet i Vällsjön
DG+0,53 m. Vid mycket stora överdämningar av Rådasjön under flera dagar fås således
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en bakdämning upp i Vällsjön som i slutet av överdämningsperioden endast ger en
nivådifferens mellan sjöarna på i storleksordningen 0,05 m.
Sammanfattningsvis visar utredningen att vid vattenstånd under DG är påverkan från
Rådasjöns vattenstånd på Vällsjön liten eller obefintlig vid åtminstone nivåer under DG0,1 m i Rådasjön. Från DG och uppåt minskar vattenståndsskillnaden succesivt från 0,2
m eller mer till ca 0,05 m vid en överdämning av Rådasjön till DG+0,5 m. Dessa uppgifter
gäller den senare delen av högflödesperioder, då avrinningen från Vällsjöns
avrinningsområde har minskat väsentligt. Under den tidigare delen av högflödesperioder
är skillnaden större, om än svår att kvantifiera utan en kontinuerlig uppföljning av
vattenståndet i Vällsjön.

7

Klassificering av vattenförekomster enligt förskriften HVMFS 2013:19

7.1

Nuvarande klassning enligt Vattenmyndigheten
Vattenmyndigheten har gett SMHI i uppdrag att utföra en beräkning, som man får anta av
en översiktlig karaktär, av vissa hydrologiska kvalitetsparametrar för vattenförekomster i
Mölndalsåns avrinningsområde enligt föreskrifter från HaV, HVMFS 2013:19.
SMHI har utfört dessa beräkningar baserat på de generella hydrologiska förhållanden
som tagits fram för olika avrinningsområden i hela Sverige och som t.ex. redovisas i olika
form i VISS. SMHI har därvid inte beaktat var reglering sker i åsystemet. Dock har
förutsatts att det sker en reglering av Östra Nedsjön (dämme saknas och reglering sker i
Västra Nedsjön) för vattenkraftsändamål. Övriga sjöar nedströms, Västra Nedsjön,
Landvettersjön, Rådasjön och Stensjön har således förutsatts sakna reglering, dvs. ha
vattenstånd som varierar naturligt med sjöns avtappningsförmåga. Sjöarna är i
verkligheten reglerade med dämningsgränser som är fastlagda i gällande domar.
För att kunna beräkna vattenstånd och flöde ut ur en oreglerad sjö krävs att det finns ett
känt samband, en avbördningskurva, mellan vattenstånd och utflöde. I brist på uppgifter
om faktiska avbördningskurvor för de olika sjöarna har SMHI för samtliga sjöar i
Mölndalsåsystemet använt sambandet Q=7.5 x w2, där w är vattendjupet över tröskeln i
sjön. Detta är en avbördningsformel som SMHI använt mer eller mindre generellt för hela
Göta älvs avrinningsområde för sjöar där regleringen inte är känd.
Det av SMHI använda sättet för att beräkna de efterfrågade hydrologiska
kvalitetsparametrarna blir en skrivbordsprodukt som saknar all form av
verklighetsförankring för Mölndalsån. Det medför att resultatet är felaktigt och direkt
missvisande jämfört med de faktiska förhållandena. SMHIs sätt att endast använda sig av
någon form av reglering i Östra Nedsjön och att för övriga sjöar nedströms, Västra
Nedsjön, Landvettersjön, Rådasjön och Stensjön använda en och samma formel för ett
naturligt sjöutlopp, får till följd att praktiskt taget all reglering dämpas ut längs
vattendraget. Följden blir att vattenståndet i de nedre sjöarna, Rådasjön och Stensjön,
och flödet i ån i anslutning till dessa sjöar, fungerar som om hela Mölndalsåns
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vattensystem var praktiskt taget oreglerat och statusen enligt klassningssystemet blir
därmed följaktligen hög.

7.2

Klassning med verkligt dataunderlag, dvs. Kvarnbyns dokumenterade data

7.2.1 Vattenförekomster som berörs av föreslagna å tgärder
Vattenförekomsterna med sjöarna Rådasjön och Stensjön och åsträckorna Ståloppet och
nedströms om Stensjön fram till sammanflödet med Kålleredsbäcken, benämt utloppet ur
Stensjön, ingår i de som påverkas av utbyggnaden av flödeskapacitet och ändrad
reglering.
Mölndalsån uppströms om Rådasjön skulle kunna påverkas genom de förändringar som
föreslås för regleringen av Rådasjön. De låglänta delar längs ån nära dess mynning i
Rådasjön ingår dock redan i den analys som omfattar alla våtmarker runt Rådasjön.
Mölndalsån genom Mölnlycke samhälle kommer att få en förbättrad kapacitet genom
urgrävning av ån från Massetjärn, nära Mölnlycke fabriker och utloppet från
Landvettersjön, ner till den vägbro som avslutar den del av samhället där ån omges av
bebyggelse på båda sidor och där våtmarken börjar. Åtgärderna ingår i ett annat
domstolsmål, där MMD gav tillstånd och MMÖD inte gav prövningstillstånd. Ärendet
ligger nu för slutligt avgörande i Högsta domstolen. Dessa åtgärder ska således inte
behandlas i detta mål. Regleringsrätten för Landvettersjön innehas av ägaren till
Mölnlycke fabriker, vilket gör att Kvarnbyn inte har laglig rätt att styra det flöde som
kommer från Landvettersjön.
Den sträcka av Mölndalsån genom Mölnlycke som ska grävas om, omfattar sträckan från
1 till 5 på Figur 14.
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Figur 14. Åomgrävningen i Mölnlycke omfattar delen 1 – 5, dvs. med centrumbebyggelse på ömse
sidor om ån

I Mölndalsån uppströms Rådasjön är det vid högre flöden endast den nedre delen av ån
inom våtmarksområdet som påverkas direkt av vattenståndet i Rådasjön. En bit
uppströms i ån och innan den kommer in i det bebyggda området uppströms om punkt 5,
övergår vattenståndet i ån i stället till att styras av strömningsförlusterna i ån genom s.k.
naturligt vattendjup. Detta gäller såväl om vattenståndet i Rådasjön ligger högre än det
naturliga eller lägre. Innan punkten 5, räknat nedströms ifrån, har vattendjupet anpassat
sig till det naturliga som gäller för det aktuella flödet, se beräknade vattenståndsprofiler i
Figur 15.
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Figur 15. Vattenståndsnivåer längs Mölndalsån från Rådasjön och upp till Massetjärn
Slutsatsen av denna analys är att det finns inga motiv att i denna utredning även
inkludera vattenförekomsten uppströms Rådasjön. Detta eftersom det våtmarksområde
som finns i nedre delen av ån närmast Rådasjön ändock ingår i de våtmarksområden
som värderas i vattenförekomsten Rådasjön.
7.2.2 Underlag
I HVMFS 2013:19, anges att ”I första hand ska historiska mätdata som beskriver de
hydromorfologiska funktionerna och strukturerna före de mänskligt framkallade
förändringarna användas för att beskriva referensförhållandena.”
Rådasjön och Stensjön har under flera århundranden reglerats för att kunna tjäna som
vattenmagasin för kvarndrift, vattenkraftverk m.m i forsarna i Mölndals kvarnby. Redan i
slutet av 1600-talet fanns det minst 35 anläggningar i drift. För att åstadkomma reglering
och skapa magasin har dämme och utloppskanal anlagts i Stensjöns utlopp. Det är idag
oklart hur ån såg ut på sträckan från Stensjön till Grevedämmet. Sannolikt var åbotten i
nivå med den mark som nu omger den urgrävda och stensatta kanalen, vilken grävdes ur
för att skapa ett större möjligt regleringsintervall i Stensjön. I Ståloppet låg botten i
utloppet från Rådasjön med stor sannolikhet på den nivå som idag utgör omgivande mark
till den grävda kanalen. Efter sänkningen av Stensjön uppkom efter hand behov att öka
den aktiva regleringsvolymen genom att kunna sänka av även Rådasjön, där det
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egentliga vattenmagasinet ligger. Det medförde att det grävdes en kanal i utloppet från
Rådasjön. Kanalsektionen har ökats i olika omgångar och senast under 1950-talet. Därtill
har ytterligare grävningar utförts i delar av sträckan nedströms om kanalen på ett likartat,
men mindre omfattande sätt, jämfört med vad som nu ansöks om.
Det saknas naturligt nog mätdata från historisk tid. I analysen för klassificering av aktuella
vattenförekomster används därför de av SMHI använda avbördningsformlerna, dvs.
sambanden mellan vattenstånd och utflöde ur sjöarna, för att beräkna ”naturliga
förhållanden” i denna del av Mölndalsån.
Resultaten från de av SMHI använda ”naturliga” förhållandena för vattenstånd i Rådasjön
och flöde ut ur Stensjön redovisas i Figurerna 16 och 17. Vattenståndsnivån anges
relativt tröskeln i utloppet. Sammantaget visar kurvorna för vattenstånd på en något större
total variation, ca 1,85 m, än vad som hittillsvarande reglering medfört, ca 1,55 m.

Figur 16. Naturligt vattenstånd i Stensjön enligt SMHI

repo001.docx 2012-03-2914

29 (40)
2016-02-01
ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR KAPACITETSFÖRBÄTTRANDE
ÅTGÄRDER FÖR MÖLNDALSÅN FRÅN RÅDASJÖN TILL
KVARNBYFALLEN

GC p:\1331\1321069\000\10 arbetsmtrl_dok\ansökan, komplettering 16-01-25\komplettering 2 till mmd 160201_redigerbar.docx

Figur 17. Utflöde ur Stensjön såsom varande en sjö med naturligt utlopp (enligt SMHI)
Trots att den totala vattenståndsvariationen är 20 % högre än den faktiska blir max.flödet
under naturliga förhållanden hela 28 m3/s. Detta skulle ha medfört större översvämningar
år 2006 än vad som faktiskt inträffade. Naturliga förhållanden skulle således ge värre
förhållanden än de som nu befunnits otillräckliga för att säkerställa rimligt låga risker för
framtida översvämningar.
Under ”naturliga” förhållanden blir årlig medellågvattenföring 0,4 m 3/s, medan den med
det regleringsförslag som nu framtagits ökar till 0,6 m 3/s (vilket också är högre än vad
som det varit under de senaste 30 åren). Lägsta lågvattenföring under naturliga
förhållanden (trots den stora vattenståndsvariationen) är endast 0,07 m3/s, jämfört med
0,3 m3/s enligt nu föreslagen reglering, se Figur 18.

Figur 18. Lägsta årliga vattenstånd enligt uppmätta data samt med nu föreslagen
reglering
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Sammantaget visar jämförelsen mellan naturliga förhållanden och den reglering som
hittills skett och som kommer att förbättras genom de nu i målet ansökta åtgärderna att
en effektiv reglering är nödvändig både för att undvika samhällsfarliga översvämningar,
men även för att höja den av remissmyndigheterna eftersträvade högre lågvattenföringen.
7.2.3 Klassning av kvalitetsfaktorer för hydrologisk regim
Klassificeringsberäkningar har gjorts för historisk reglering, baserat på data från Mölndals
Kvarnby gällande vattenstånd i Stensjön och tappning vid Stensjö dämme, för åren 1985
till och med 2013. För att kontrollera om resultaten av klassningen är beroende av de
hydrologiska förhållandena under olika år har beräkningar utförts även för de senaste 10
och 5 åren. Det bör noteras att i föreskriften HVMFS 2013:19 anges att man om möjligt
ska göra beräkningen för en period om 10 år, men minst 1 år. Av de variationer i
klassningsresultat som redovisas i Bilaga 1 för perioder med minst 5 års längd framgår att
variabiliteten ökar med kortare kontrollperiod, dock utan att det förändrat
klassningsresultatet. Kontroll har dock gjorts för enstaka år med förhållanden som avviker
relativt kraftigt från normala förhållanden. Om sådana enstaka år används för klassning
kan resultatet bli i stort sett vad som helst från God till Dålig. I det följande förutsätts att
hela den tillgängliga perioden om 29 år används i klassificeringsberäkningarna.
Vattenstånd och därefter tillflöde till Rådasjön under den historiska mätperioden har
beräknats baserat på vattenstånd i och flöde ut ur Stensjön samt kalibrerade fallförluster i
Ståloppet. Detta har gett erforderliga data för att beräkna klassning av befintliga
förhållanden.
Klassningsberäkningar har vidare gjorts för modelleringsresultat från föreslagen ny
reglering efter utförd utbyggnad i enlighet med i målet ingivna handlingar. Den nya
regleringen medför att den till stor del efterliknar en naturlig sjös funktion. Detta genom att
modellen, liksom en naturlig sjö, använder sig av en avbördningskurva för att beskriva
sambandet mellan vattenstånd och utflöde under helt dominerande del av tiden.
Regleringen efterliknar naturliga förhållanden under 99 % av tiden under perioden 1/2 –
31/10 och 81 % av tiden under övriga 3 månader, eller 95 % av tiden räknat på hela året.
Spännvidden i nivåvariationer är dock mindre än för SMHIs ”naturliga” förhållanden.
Under övrig tid görs en högflödesreglering med relativt små avvikelser från nuvarande
förhållanden under 4 % av tiden och en mer avvikande reglering med en större
förtappning under endast 1 % av tiden, räknat som medelvärde över nästan 30 år.
De i HVMFS 2013:19 angivna formlerna innehåller uppenbara felaktigheter i två av de
beräkningar som avser hydrologisk regim. Det har inte varit möjligt att få besked från
någon ansvarig person om hur formlerna i verkligheten ska se ut. Sweco har därför tolkat
andemeningen med formlerna efter bästa förstånd, vilket redovisas i sammanställningen
av beräkningsresultaten i Bilaga 1.
7.2.4 Klassningsresultat
Vattenmyndigheten/SMHI har använt felaktiga grundförutsättningar i sin beräkning av de
hydrologiska kvalitetsparametrarna med reglering endast av en sjö längst upp i
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åsystemet, Östra Nedsjön, och med samma avbördningsformler/-kapacitet för samtliga
sjöar utan någon hänsyn till lokala förhållanden, ger helt missvisande resultat. Befintliga
förhållanden har därför vad avser hydrologiska parametrar beräknats att med mycket god
marginal falla inom den högsta klassen, Hög. En klassningsberäkning med såväl de
nuvarande faktiska förhållandena som även framtida förhållanden, innebär en kraftig
ändring av klassningen för dessa vattenförekomster.
Generellt för klassningen gäller att flödena i Ståloppet och ut ur Stensjön är mycket
likartade och får generellt samma klassning. Detta till följd av att en så dominerande del
av magasinskapaciteten ligger i Rådasjön samt att Stensjön nästan helt saknar eget
avrinningsområde. På samma sätt blir därför skillnaden mellan Rådajön och Stensjön
mycket liten. Ur klassningssynpunkt kan därför vattendragen respektive sjöarna
behandlas parvis, förutom för parametern specifik rörelseenergi i vattendrag.
För att bättre förstå den stora skillnaden mellan resultaten från klassningen enligt
Vattenmyndigheten/SMHI och de faktiska förhållandena har jämförelser gjorts genom
studier av uppritade kurvor. Vad som är uppenbart är att de ”naturliga” förhållandena som
anges i VISS ger som resultat att flöden och vattenstånd varierar i högst begränsad
utsträckning inom de olika årstiderna i Rådasjön och Stensjön. I verkligheten varierar
tillflödet till Rådasjön, som styr dessa förhållanden, mycket kraftigare i tiden. De
storskaliga förhållandena är givetvis desamma, men det finns i verkligheten en väsentligt
större andel av kortare variationer i tillflödet till Rådasjön än vad den kraftigt utjämnade
”naturliga” tillrinningen ger.
Den reglering som nu sker i Stensjön och som även i framtiden kommer att ske, måste ta
hänsyn till förändringar som uppkommer till följd av varierande tappningar från
Nedsjöarna, Härsjöarna och Landvettersjön. Regleringen av dessa sjöar fyller flera
funktioner som att minska risken för översvämningar, säkerställa vattenförsörjningen i
kommunerna Mölndal och Göteborg och inom kort även Härryda, ge rimliga vattenstånd
ur natursynpunkt, liksom för friluftsliv, under olika årstider, mm.
Vattendragen
Klassificering av status för specifik rörelseenergi beräknas för vattendrag med växelvis
naturlig respektive mänskligt påverkad åfåra en uppdelning i olika delsträckor med
separat klassning för varje delsträcka och därefter en viktning med hjälp av varje
delsträckas längd relativt den totala längden. För Ståloppet erhålls på det sättet klassen
Måttlig. Hur Ståloppet såg ut innan den första urgrävningen utfördes för flera hundra år
sedan är oklart, men klassningen för befintliga förhållanden blir Måttlig eller möjligen God.
Generellt sett är skillnaden ur klassningssynpunkt ingen eller ringa. I Mölndalsån
nedströms Stensjön görs ingen förändring. Skulle en jämförelse göras med enbart
nuvarande förhållanden skulle klassen bli Hög. I verkligheten har dock den ursprungliga,
naturliga åfåran förändrats längs i stort sett hela sträckan under de senaste
århundradena genom kanaliseringar genom industriområden, varför klassen för
nuvarande och framtid förhållanden torde vara Dålig eller i bästa fall Otillfredsställande.
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För volymsavvikelse blir såväl nuvarande som framtida klass, Måttlig medan den för
flödets förändringstakt blir Otillfredsställande. Skälet till den senare låga klassen är den
stora differensen mellan de ”naturliga” synnerligen kraftigt utjämnade flödesvariationerna
och de faktiska med väsentligt fler mindre variationer, vilket ökar den summering i totala
mängden vattenståndsändringar som fås enligt den angivna formeln. För åren 1994,
2001 och 2006 erhölls en förändringstakt enligt nuvarande reglering på -23%, 47%
respektive 13% och för framtida reglering -34%, 20% respektive 1%, dvs. en mycket stor
variation mellan de olika åren. Kontrasten till den befintliga, felaktiga klassningen som
anger beräkningsvärden på 0 resp. 1 % och därmed klassen Hög blir mycket markant.
En analys av tillrinningen enligt SMHIs ”naturliga” tillrinning och den faktiska enligt
mätningar visar periodvis på relativ stora skillnader även under längre perioder, t.ex. var
tillrinningen enligt SMHI 5,8 m 3/s jämfört med uppmätt 5,1 m3/s under februari – april
1994 och för mars en skillnad från 8,0 m 3/s till 6,0 m3/s.
För vattenståndets förändringstakt är klassgränserna så vida att klassen blir Hög, såväl
för befintliga förhållanden som för framtida.
För vattendragsfårans form anges en värdering, ”väsentlig avvikelse”, som är vansklig att
tolka. I sämsta fall blir klassen Måttlig, eller i annat fall God och denna gäller såväl för
nuvarande förhållande som framtida i Ståloppet, medan den i Mölndalsån nedströms
Stensjön i bästa fall är Otillfredsställande.
Sammantaget för vattendragen blir klassen för såväl befintligt som med framtida reglering
Otillfredsställande med avseende på hydrologisk regim att jämföras med
Vattenmyndighetens missvisande Hög.
Sjöarna
För sjöarna blir klassningsresultatet generellt bättre. För vattenståndsvariationer fås
klassen Måttlig, såväl för befintliga förhållanden som med ny reglering. Sjöarna dämpar
en del av variationerna i tillflöde, där klassen var lägre. Tolkningen av den använda
formeln i punkten 6.2, som saknar sort är förbryllande, eftersom klassningen som
redovisas i VISS anges i meter. Det föreligger även en viss osäkerhet beträffande formeln
i punkt 6.3 som i sitt uttryck i föreskriften innebär att värdet ska bli identiskt med noll. Den
klassning som utförts för såväl nuvarande som framtida förhållanden beträffande
punkterna 6.2 och 6.3 är därför osäkra fram till dess HaV har reviderat HVMFS 2013:19.
För övriga klassningar erhåller såväl nuvarande som framtida reglering klassen God,
förutom att den nuvarande regleringen av Rådasjön får klassen Måttlig att jämföras med
God för framtida reglering.
Liksom för vattendragen medför de felaktiga förutsättningarna vid myndighetens
klassning att resultatet genomgående blir Hög, vilket även för sjöarna blir helt
missvisande för bra värde med avseende på hydrologisk regim.
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8

Direkta frågor i avgivna yttranden

8.1

Havs- och vattenmyndigheten
Punkt 3. Flexibiliteten att översvämma sådana marker går förlorad om man ska dämma
ända nere från Stensjöns utlopp jämfört med Ståloppet.
All reglering vid Stensjöns utlopp kommer att utföras baserat på vattenstånd i och även
periodvis på tillrinning till Rådasjön vid eventuellt larm om kommande högflöden.
Härigenom finns full flexibilitet. Att regleringen sker någon kilometer från Rådasjöns
mynning saknar i detta fall betydelse. Oavsett vilket har i kap.5 ett stort antal frågor
behandlats som berör reglering eller inte i Ståloppet.
Punkt 4. Ingen tydlig kostnads-/nyttokalkyl av reglerbara klaffar av slusstyp vid Ståloppet
jämfört med att utföra all reglering vid Stensjön har presenterats
Det tjänar påpekas återigen de slutsatser som redovisats i tidigare genmäle: Det finns
ingen kostnads-/nyttoanalys att utföra. Alla kostnader för ett dämme i Ståloppet är rena
tilläggskostnader utan någon som helst positiv effekt på kostnaderna för
kapacitetsförbättringar nedströms Stensjön. Därtill är ett dämme med reglerbara klaffar av
slusstyp, vilket HaV önskar ska utredas, redan utrett och befunnits direkt olämpligt i en
horisontell kanal, se utlåtande från Swecos luckexpert i Bilaga 3 i Swecos rapport daterad
2015-04-22.
Punkt 5. Det är fortfarande något oklart hur betydelsefull sprängningen av Ståloppet är för
att minska översvämningsproblematiken. Det är………..
Det är helt korrekt att en förbättrade avbördningseffekt kan uppnås om endast utloppet ur
Stensjön byggs ut. Dock, eftersom det samlade magasinet till 80 % ligger i Rådasjön, är
det helt avgörande att även Ståloppet grävs ur. Effekten av enbart en utbyggnad i
Stensjöns utlopp ger bara 1/3 av den effekt på möjligheten till förtappning av Rådasjön
som uppnås om utbyggnad sker enligt i målet ingivna handlingar. Studera lämpligen
Figurerna 1 och 5 samt kap. 3.6 ”Reglering av Rådasjön vid mycket stora flöden” och
kap. 3.7 ”Inga åtgärder i Ståloppet”. Av dessa kapitel framgår att det inte i framtiden med
förvänade klimateffekter kommer att gå att klara mycket höga flöden utan allvarliga
översvämningar, såväl uppströms som nedströms om Rådasjön – Stensjön, dvs. värre än
de som inträffade 2006, om inte Ståloppet grävs ur.
MSB, som ansvarar för skydd av samhällsviktiga funktioner, kräver därtill att nu
föreslagna åtgärder ska utföras för att åtgärderna ska vara bidragsberättigade. Detta
belyser denna myndighets syn på allvaret med de nuvarande otillräckliga skydden mot
stora översvämningar.

8.2

Gunnebo vänner
Punkt 1. Vad kommer att hända med fågellivet intill Gunnebo bro framför allt under
vintertid.
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Urgrävningen under bron kommer att medföra att det blir en lägre vattenhastighet i den
stråle av vatten från Ståloppet som kommer ut i Stensjön. Detta innebär att det isfria
området som bildas i inloppet till Stensjön minskar i storlek, men dock inte försvinner.
Som en kompensation kommer under stränga vintrar med isläggning av omgivande
vattenområde en anläggning som ger luftbubbelridåer, för att hålla en öppen vak, att vara
i drift under isperioden.

Punkt 2 och 3. Barnbadet vid Stensjön och vid Strandvägen kommer att försvinna när
vattenståndet höjs med 25 cm.
Vattenståndet under sommaren kommer inte att höjas. I Figur 12 redovisas vattenståndet
i Stensjön under hela året. Av denna framgår att det endast under den mycket regnrika
junimånaden 1987 var så stor tillrinning till Stensjön att den steg långt över
dämningsgränsen. Notera dock att med den nya regleringen skulle vattenståndet i sjön
det året varit lägre än med nuvarande förhållanden.

Punkt 4. Hur går det med strömstaren vid Stensjöns utlopp mot Grevedämmet
Med den reglering som nu föreslås och efter urgrävningen av Ståloppet så behöver den
nya ledningen från Stensjöns utlopp till Grevedämmet endast användas under de
perioder som det krävs en förtappning av Rådasjön – Stensjön eller vid mycket stor
tillrinning. Det innebär att under perioden 1/2 – 31/10 kommer allt vatten ut från Stensjön
att rinna i den ordinarie kanalen upp till ett flöde av ca 14 m 3/s under 99 % av tiden.
Under perioden 1/11 – 31/1 kommer minst 11 m3/s att rinna i kanalen när vattenståndet
ligger på dämningsgränsen och ännu större vid högre vattenstånd. Under denna period
rinner allt vatten i kanalen under mer än 80 % av tiden. Under de 20 % av tiden som
ledningen är i drift kommer luckorna i det nya Stensjö dämme vara fullt öppna och så
mycket vatten släpps därvid i kanalen som den har kapacitet att avbörda vid aktuellt
vattenstånd i Stensjön.
Något problem för strömstaren att finna sig tillrätta i kanalen kommer därför inte att
uppkomma till följd av utbyggnaden av en kompletterande ledning ner till Grevedämmet.

Punkt 5. Hur går det med de gamla byggnaderna vid Kvarnfallet
En stor del av skälet för utbyggnaden vid Stensjöns utlopp och Ståloppet är att
säkerställa att det vid mycket hög tillrinning till Rådasjön och Stensjön ska vara möjligt att
utjämna flödet genom magasinering i sjöarna och på det sättet undvika farligt höga flöden
genom Kvarnfallet och nere i Mölndals centrum och Göteborg. Hela systemet med
förtappning av vatten med rimligt högt flöde i ån nedströms Stensjön och magasinering i
sjöarna när högflödestillrinningen kulminerar är en bärande princip i det nya
regleringssättet när nu ansökt utbyggnad har genomförts.
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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 kommer att minska. Med dagens
förhållanden blir flödena vid vattenstånd över dämningsgränsen okontrollerade genom att
vattendomen föreskriver att dämmet då ska vara fullt öppet.

8.3

Mölndalsåns vattenråd
Punkt 1. Överdämningar under perioden november – mars.
Sweco har gjort en förnyad analys av risken för mycket stora översvämningar. För att
möta önskemålet om även överdämningar under vårvintern/tidig vår har en förnyad
regleringsberäkning utförts där sommarperioden börjar redan 1/2. Detta eftersom risken
för mycket stora flöden från början av februari är betydligt mindre än under månaderna
november – januari. Förutsättningen för att en sådan reglering ska vara acceptabel ur
säkerhetssynpunkt är dock att utbyggnaden av flödeskapaciteten i Stensjöns utlopp och i
Ståloppet utförs enligt gällande förslag, att SMHIs system med förvarning av stora flöden
fungerar på ett tillfredsställande sätt och att möjligheten till förtappning utnyttjas fullt ut vid
larm om kommande stora flöden på det sätt som redovisats i tidigare genmäle.

Punkt 2. Planerade åtgärder i Ståloppet och alternativ kanal genom Gunnebo parkering
Frågor beträffande åtgärder i Ståloppet och en ny kanal genom Gunnebos parkering har
behandlats i kap.5.

Punkt 3. Påverkan på Vällsjön
Frågan har beaktats. Det finns mycket riktigt en sådan påverkan vid överdämningar av
Rådasjön. Storleken på dämningseffekterna genom Vällbäcken upp till Vällsjön redovisas
i kap.6.

Punkt 4. Alternativa lösningar med fördröjningar längre uppströms i Mölndalsåns
vattensystem liksom avledande av vatten mot Frölunda från Kålleredsbäcken bör också
belysas och utredas.
Möjligheterna att fördröja vattnet uppströms om Landvettersjön är synnerligen små.
Avdunstningen från skog och mark är närmast försumbar under perioden november –
mars, vilket gör att denna faktor kan försummas. Återstår våtmarker eller reglerbara
magasin. Beträffande våtmarker gäller problemet att dessa under de kritiska perioder då
det är högflöden är fyllda till brädden och släpper iväg flödet som från en naturlig sjö. En
viss magasinering sker givetvis genom att vattenståndet i våtmarken/sjön stiger innan
avbördningskapaciteten blir lika stor som tillrinningen.
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Tillrinningen till Landvettersjön har studerats i ett examensarbete och genommätningar av
undertecknad. Under högflödesperioder under sen höst och blöt vinter rinner mer än
hälften av nederbörden av under 2 – 3 dygn efter nederbördsdygnet och tillrinningen
uppgår till ca 0,5 m3/s per mm nederbörd under det flödesrikaste dygnet. Under
sommaren fungerar våtmarker som effektiva magasin och marken suger över huvud taget
upp nästan hela nederbörden, mindre än 10 % av nederbörden når Landvettersjön, se
Figur 19.
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Figur 19 Tillrinningshydrografer för Landvettersjön
Enda möjligheten att på ett effektivt sätt få till fördröjningar av flödet uppströms Rådasjön,
förutom den utjämning som redan sker i Landvettersjön, är att bygga stora, reglerbara
magasin som sammanlagt bör ha en yta av betydligt mer än 1 km2, men helst dubbelt så
stort. Möjligheten att skapa så stora sjöytor i Mölndalsåns dalgång begränsas dock av
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bebyggelse utmed ån och därtill torde det ur natur- och miljösynpumkt inte vara rimligt att
dämma bort den idag meandrande ån och istället skapa stora reglermagasin som fylls
med vatten vid nederbörd och däremellan får sjunka ner till dagens meandrande å.
Att begränsa urgrävningen av Ståloppet och som kompensation för detta bygga stora
reglerade magasin i ådalen uppströms om Landvettersjön kan inte vara någon miljövinst.
För övrigt skulle en sådan fördröjning samtidigt medföra att de riktigt kraftiga
överdämningarna av Rådasjön under november – januari, som efterfrågas av
Vattenrådet, då samtidigt försvinna.
Att leda om Kålleredsbäcken har tidigare övervägts. Undertecknad har således
rekommenderat Mölndals kommun att inte bebygga den sträcka utmed Söderleden som i
så fall skulle behövas som ett framtida reservat för en eventuell vändning av
Balltorpsbäcken att tillsammans med delar av Kålltorpsbäckens flöde ledas väster ut till
Stora ån och därmed vidare genom Sisjöområdet till Välen. Idag har det dock skett en
viss utbyggnad i Göteborg utmed ån som hindrar eller kraftigt försvårar en sådan
utbyggnad. Skulle därtill hela Kålleredsbäckens flöde ledas västerut så skulle kostnaden
bli mycket hög till följd av att ett stort antal broar behöver byggas om, förutom en
omfattande urgrävning på en sträcka av ca 8 km.
Problemet med Kålleredsbäcken är att det saknas sjöar inom avrinningsområdet. Det
enda område som skulle kunna användas för fördröjning är dessutom det låglänta
område inom vilket det finns ett stort handelscentra med IKEA m.fl. varuhus, varför några
realistiska alternativ till fördröjning inte finns.
Högflödet i Kålleredsbäcken är i sig inget problem under förutsättning att det finns
magasinsvolym tillgängligt i Landvettersjön, Rådasjön och Stensjön under det upp till ca 1
dygn som högflödet i Kålleredsbäcken varar. Klassiska översvämningar i nedre
Mölndalsån från Mölndals centrum och nedströms in i Göteborg är när Stensjön och
Rådasjön till följd av en tidigare regnig period ligger en bra bit över DG och flödet ut ur
sjöarna därför är oreglerat, samtidigt som det blir ett stort högvattenflöde i
Kålleredsbäcken. Att omleda Kålleredsbäcken räddar visserligen nedre Mölndalsån, men
den ger en högst begränsad effekt när det gäller att skydda fastigheter och
samhällsviktiga funktioner i Mölndalsån uppströms om Mölndalsåns sammanflöde med
Kålleredsbäcken.
För en kostnad som är flera 10-falt gånger större än för urgrävningen av Ståloppet skulle
nedre Mölndalsån således kunna skyddas, medan dagens problem nästan helt kvarstår
från Kvarnbyfallen och uppströms i Mölndalsån.

8.4

Naturskyddsföreningarna i Härryda och Mölndal
Eftersom Naturskyddsföreningen synes i stort har varit tillskyndaren av Vattenrådets
synpunkter, så har deras synpunkter om överdämningar i sjöarna, annan avledning av
vatten från Rådasjön, åtgärder för fördröjningar och omledning av Kålleredsbäcken till
Stora ån redan avhandlats. Dock kan påpekas att den fördröjningseffekt som

repo001.docx 2012-03-2914

39 (40)
2016-02-01
ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR KAPACITETSFÖRBÄTTRANDE
ÅTGÄRDER FÖR MÖLNDALSÅN FRÅN RÅDASJÖN TILL
KVARNBYFALLEN

GC p:\1331\1321069\000\10 arbetsmtrl_dok\ansökan, komplettering 16-01-25\komplettering 2 till mmd 160201_redigerbar.docx

Naturskyddsföreningen önskar sig uppströms om Rådasjön skulle kräva synnerligen
omfattande tekniska lösningar för att ha avsedd effekt.
Beträffande isens betydelse för att lyfta bort infrusen vegetation på strandängar så torde
denna effekt erhållas även i framtiden med den förändring i regleringssystem som nu
föreslås. Observera dock att det redan idag endast är mindre än var 3:e år som
vattenståndet i Rådasjön någon gång under vinterhalvåret ligger mer än ca 20 cm över
DG. Att det uppkommer mycket höga vattenstånd i Rådasjön och Stensjön beror ju på att
det är en mycket stor tillrinning till följd av kraftiga regn innan frostperioden sätter in.
Innan sjöarna sedan hinner frysa till av någon betydelse har nivån i sjöarna sjunkit
betydligt, varför effekter på nivåer på åtminstone ett par dm över DG försvinner.
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