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1. Tidigare redovisning
Miljökonsekvensbeskrivning avseende ansökan om tillstånd för kapacitetsförbättrande åtgärder för
Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen daterad 2013-02-26 har kompletterats vid flera tillfällen
och föreliggande rapport utgör en fjärde komplettering.
komplettering nr 1 (2013-10-09)
Komplettering nr 2 (2014-01-08
Komplettering nr 3 (2015-04-20)

2. Innehåll i föreliggande rapport
Föreliggande rapport innehåller i huvudsak kommentarer och förtydligande som syftar till att belysa
frågor som uppkommit under det fortsatta remissförfarandet, dvs. i första hand sedan april 2015
(Engdahl och Ericsson 2015). De remissmyndigheter och organisationer som haft synpunkter och
uttryckt oro för olika frågeställningar är främst Havs- och Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västra
Götaland, Mölndalsåns Vattenråd, Naturskyddsföreningen i Härryda och Gunnebo vänner.
För full förståelse för innehållet i denna rapport förutsätts den tidigare rapporten från 2015-04-20
(Engdahl och Ericsson 2015) vara känd. Några förändringar och förtydliganden punktas nedan:
• Vinterperiodens omfattning har reducerats till tre månader, november, december och januari,
jämfört med tidigare fem månader, november-mars (Göransson och Larsson 2016).
• I de fall där vattenstånd relaterat till DG nämns i denna rapport, avser DG dagens dämningsgräns
vid Stensjö dämme.
• I denna rapport anges högsta vattenstånd som medges under vegetationsperioden efter planerade
åtgärder till DG +30 cm. Naturens behov enligt tidigare utredning har angetts till DG +25 cm. Den
extra marginal på 5 cm som tillförs beror på att tappningsställaren medger DG +30 cm (Göransson
och Larsson 2016).
• Fiskvägar vid Stensjö dämme och vid norra grenen i Grevedämmet kommer att anläggas, dvs. de är
inte latenta.
Det bedöms finnas ett behov av att redogöra för resonemang av mer naturvetenskaplig karaktär,
som ligger till grund för hur olika mekanismer påverkar strandekosystemen i sjöar och vattendrag.
Avsnittet redovisas under rubriken ”Strandekosystem i sjöar och vattendrag” nedan.
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3. Inledning
Som tidigare nämnts är det överordnade syftet med de åtgärder som planeras att minska risken för
översvämningar som utgör fara för samhället och dess infrastruktur, samt att säkerställa hög
råvattenkvalitet och dricksvattenförsörjningen. Under år 2014-2015 har det arbetats med att hitta
lösningar som så långt som möjligt tillgodoser de olika intressen som kan beröras av planerade
åtgärder, inte minst gäller detta naturmiljön.
Det samarbete mellan hydrologer och ekologer som har resulterat i en lösning som tillgodoser både
naturmiljöns behov av höga vattenstånd och ökad säkerhet mot samhällsfarliga översvämningar
bedöms ha varit mycket lyckat. Lösningen kan sägas vara en kompromiss, där naturens behov har fått
styra vilka vattenstånd och dränkningsvaraktigheter som är viktiga att uppnå och upprätthålla, men
där de högsta vattenstånden under vinterperioden, dvs. under november, december och januari
reducerats för att minska riskerna för samhällsskadliga översvämningar. I stort är den hydrologiska
regimen mycket lik den regim som präglat sjöarna de senaste 30 åren. Det skall dock betonas att den
långt gångna hänsyn som tas till naturmiljön med fortsatt förekommande vattenstånd betydligt
ovanför nuvarande dämningsgräns, medför en något ökad risk för skadliga översvämningar relativt
tidigare förslag.
Flera förordningar relaterar till översvämningsrisker och hur de problemen, som idag är mycket
angelägna, skall hanteras. Exempel är EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, som trädde i kraft
år 2000 och nu är införlivat i svensk lagstiftning, främst i Vattenförvaltningsförordningen (SFS
2004:660). Ett av de övergripande målen i förordningen formuleras som: ”Lindra effekter av torka
och översvämningar”. Ett annat exempel där mer konkreta mål och riskbedömningar har gjorts är
utifrån Europeiska Unionens direktiv 2007/60/EG om bedömning och hantering av
översvämningsrisker som har implementerats i svensk lag genom översvämningsförordningen (SFS
2009:956). En av de farhågor och risker som identifieras och som berör naturmiljön är den ökade risk
för tillförsel av kemikalier och miljögifter till vattendrag, sjöar och kustområden som kan följa av
stora översvämningar, t.ex. från förorenade områden och/eller av verksamheter som hanterar
miljöfarliga ämnen och som är belägna på sådana platser att utsläpp riskeras vid större
översvämningsincidenter. Av ovanstående följer att de åtgärder som planeras är mycket angelägna,
inte minst i perspektiv av råvattenkvalitet och dricksvattenförsörjning.
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4. Strandekosystem i sjöar och vattendrag
I de strandnära ekosystemen i sjöar och vattendrag uppträder vegetationen i zoner, till stor del
bildade av de störningar som varierande vattenstånd och olika dränkningsvaraktigheter ger upphov
till (Winkler och Peintinger 2013) (Wilcox och Nichols 2008) (Casanova och Brock 2000) (Keddy 2010)
(Jansson m.fl. 2000) (Ström m.fl. 2012) (Gurnell m.fl. 2007). Detta ger upphov till ett flertal olika
habitat, ofta med hög biologisk mångfald.
Våtmarksekologisk forskning har visat att varaktigheter för olika vattenstånd som uppkommer under
vegetationsperioden är en avgörande faktor för sammansättningen av växtarter, dvs. är en mycket
viktig del av de ekologiska processer som styr zonering av vegetation (Winkler and Peintinger 2013)
(Ström m.fl. 2012) (van Eck m.fl. 2006) (muntl. Börje Ekstam, Linnéuniversitetet). Under vegetationsperioden när växter är fotosyntetiskt aktiva är de mer känsliga för översvämning bl.a. beroende på
växtens gasutbyte med omgivningen (Ström m.fl. 2012). Vinterperioden anses i detta avseende vara
av betydligt mindre betydelse (muntl. Börje Ekstam, Linnéuniversitetet). Viktiga processer som stör
strandekosystemen under vinterperioden utgörs främst av olika isprocesser (Ström m.fl. 2012).
Vattenregimen i en sjö eller i ett vattendrag kan alltså beskrivas som en ekosystemskapande process
med förmåga att utveckla och bibehålla olika vegetationstyper vid olika höjdnivåer. Det innebär
också att alla vattenstånd som uppkommer under vegetationsperioden inom ramen för en
vattenregim kan vara viktiga. Förutsättningen för att ett visst vattenstånd skall kunna utgöra en viktig
ekosystemskapande process t.ex. genom att hålla borta terrester vegetation och bevara typisk
strandvegetation beror dock i hög grad på hur ofta det vattenståndet uppkommer och hur länge det
varar, dvs med vilken återkomsttid och dränkningsvaraktighet det sker (Ström m.fl. 2012) (Jansson
m.fl. 2000) (Rivaes m.fl. 2015).

5. Strandekosystem vid Rådasjön och Stensjön
För att förstå strandekosystemens behov av vattenstånd som är av högre magnitud och därför
uppträder mer sällan, har en utredning i Rådasjön och Stensjön gjorts, som utförligt redovisats i
komplettering nr 3 från april 2015 (Engdahl och Ericsson 2015). Syftet med utredningen var att hitta
de övre gränser, för vattenstånd som har liten ekologisk betydelse på grund av långa återkomsttider
och/eller korta dränkningsvaraktigheter. Sådana vattenstånd uppträder alltså för sällan eller varar för
kort tid för att kunna utgöra ekosystemskapande processer. Att ta reda på vilka nivåer som detta
gäller, är givetvis viktig information för framtagande av tappningsställare (Göransson och Larsson
2016), (Engdahl och Ericsson 2015) som skall tillgodose strandekosystemens behov upp till dessa
vattenståndsnivåer. Av utredningen framgår att det finns en tydlig samstämmighet mellan de
observationer och inmätningar som gjorts på flera platser i strandhabitaten runt Rådasjön och
Stensjön och beräknade återkomst-tider för olika vattenstånd baserat på historiska data, med
uppgifter för återkomsttider från litteratur och vetenskapliga artiklar (Malm Renöfält m.fl 2015)
(Jansson m.fl. 2000) (Rivaes m.fl. 2015).
Eftersom de åtgärder som planeras syftar till att minska risken för samhällsfarliga översvämningar
innebär det att de högsta vattenstånden i Rådasjön kommer att begränsas. Det innebär däremot inte
att höga vattenstånd inte längre kommer att uppkomma. Under vegetationsperioden (februarioktober) sker mycket små förändringar jämfört med tidigare och vattenstånd över dämningsgränsen,
upp till DG +30 cm kommer fortsatt att finnas kvar i minst samma omfattning som tidigare. Det är
framför allt under vinterperioden som översvämningsriskerna är som störst och det är följaktligen
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också då som de högsta vattenstånden i Rådasjön och Stensjön historiskt har registrerats.
Vinterperiodens högre risk för svåra översvämningar sammanfaller dock med naturmiljöns lägre
behov och mindre ekologiska nytta av högre vattenstånd, vilket gör att ekosystemeffekterna av att
begränsa de högsta vattenstånden under vintern blir små. Under den nya period som nu utgör vinter,
dvs de tre månaderna november, december och januari, medges vattenstånd upp till
dämningsgränsen DG +2 cm, som i perspektiv av Rådasjöns medelvattenstånd definitivt är ett högt
vattenstånd med en översvämmad strand. Noterbart är också att beräkningar av ”avvikelser i
sommar- och vintervattenstånd” enligt de hydromorfologiska bedömningsgrunderna i Havs- och
Vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19 (Havs- och Vattenmyndigheten 2013), visar på
oförändrad status och parametern försämras således inte efter planerade åtgärder (se Bilaga 1) samt
(Göransson och Larsson 2016).
Strandekosystemen i Rådasjön och Stensjön kommer således även i framtiden att tillföras höga
vattenstånd både under vegetationsperioden och under vintermånaderna för att de habitat som är
viktiga för biologisk mångfald skall bibehållas. Vattenregimen baserat på tappningsställare efterliknar
så långt som möjligt nuvarande regleringsförhållanden, men ett direkt samband erhålls dessutom
mellan vattenstånd i sjön och flöde ut ur sjön, liknande det som gäller för oreglerade sjöar. Därvidlag
blir den reglering som utförs med tappningsställare mer naturlik än den tidigare hydrologiska
regimen. Detta visas också av resultatet från beräkningar av parametern ”vattenståndets
förändringstakt” enligt de hydromorfologiska bedömningsgrunderna i HVMFS 2013:19, där status i
Rådasjön bedöms förbättras (se Bilaga 1) samt (Göransson och Larsson 2016).

6. Kommentarer och förtydligande kopplat till inkomna yttranden
6.1. Klassning och bedömning av status i fyra vattenförekomster enligt vattendirektivet
Arbetet med att redovisa klassningar och bedömningar av status utgör ett efterfrågat underlag med
syfte att möjliggöra bedömningar, om- och hur de åtgärder som planeras påverkar aktuella
vattenförekomster enligt vattendirektivet. Materialet består av övergripande klassningar och
bedömningar av ekologisk och kemisk status, men också klassningar och bedömningar av samtliga
biologiska, fysikalisk-kemiska, hydromorfologiska och kemiska kvalitetsfaktorer och parametrar enligt
EU’s ramdirektiv för vatten, dvs. det som benämns som vattenförvaltningen i Sverige. Havs och
Vattenmyndigheten har tagit fram föreskrifter som anger de kriterier som gäller vid klassning av
specifika kvalitetsfaktorer och parametrar, HVMFS 2013:19 (Havs- och vattenmyndigheten 2013).
Utifrån resultaten har bedömningar också gjorts av hur ”icke försämringskravet” efter genomförda
åtgärder uppfylls. Allt material redovisas i Bilaga 1.
De fyra vattenförekomsterna består av två sjöar, Rådasjön och Stensjön, samt två
vattendragssträckor, Ståloppet och Mölndalsån nedströms Stensjön till och med Kålleredsbäckens
inflöde. Den övergripande ekologiska statusen idag, klassas som måttlig av Vattenmyndigheten i alla
fyra vattenförekomsterna. Enligt motsvarande bedömningar som nu utförts, bedöms den ekologiska
statusen som måttlig idag och fortsatt måttlig efter genomförda åtgärder. Bedömningarna av
ekologisk status efter planerade åtgärder baseras på resultaten som visar att ”icke
försämringskravet” uppfylls för samtliga ingående biologiska, fysikalisk-kemiska och
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer och parametrar (Bilaga 1). Motsvarande gäller också för kemisk
status (Bilaga 1). Effekterna av planerade åtgärder bedöms således, i perspektiv av vattendirektivets
intentioner och krav på miljökvalitet, bli mycket små. Resultatet är överensstämmande med de
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resonemang som förts om betydelsen av olika vattenstånds återkomsttider och varaktigheter för de
olika akvatiska miljöerna och strandekosystemen, samt de bedömningar som gjorts avseende
effekter på habitat och arter.

6.2. Råvatten
Tillgången på råvatten av god kvalitet är en mycket viktig faktor att beakta. Som nämnts flera gånger
tidigare är Rådasjön en betydande råvattentäkt för både Mölndals och Göteborgs Stad med
vattenuttag på ungefär 10 miljoner m3 per år. Klimatförändringar med bland annat ökad nederbörd,
översvämningar, varmare vatten och sämre råvatten innebär stora utmaningar för att säkra
tillgången på bra dricksvatten. Dessa utmaningar kräver förebyggande strategiskt samordning mellan
flera aktörer för att säkerställa bra dricksvatten i framtiden (Livsmedelsverket 2016).
Livsmedelsverket gjorde 2012 en riskvärdering av förekomsten av parasiten cryptosporidium i
dricksvatten (Lindqvist m.fl. 2013). Bakgrunden till riskvärderingen är de stora dricksvattenburna
sjukdomsutbrotten orsakade av Cryptosporidium hominis i Östersund 2010 och Skellefteå 2011, när
uppskattningsvis 47 000 personer drabbades. En av frågorna som utreddes var hur risken påverkas av
extrema händelser, t.ex. om kraftiga regn och översvämningar leder till att råvattnet förorenas. Enligt
utredningen kan sådana händelser leda till 5-100 gångers haltökning av cryptosporidium i råvatten
och därmed ökad risk för sjukdom med parasiten via dricksvatten (Lindqvist m.fl. 2013). En översikt
av WHO (2009) visar att halten cryptosporidium (oocystor) kan vara 10-100 gånger högre i ytråvatten
vid extrema händelser kopplat till kraftigt regn, än under normala förhållanden.
De åtgärder som planeras säkerställer det kvantitativa behovet av råvatten från Rådasjön. En
kvalitativ förbättring följer av den minskade risken för förekomst av sjukdomsalstrande
mikroorganismer och parasiter, då de högsta vattenstånden, framför allt vintertid reduceras.

6.3. Översvämningar, strandekosystem, habitat och fauna
De grunda områdena runt Rådasjön utgör viktiga livsmiljöer för bl.a. fisk, groddjur och bottenfauna.
De olika arterna och gruppernas livsmiljöer består av habitat, som bildas genom olika processer som
t.ex. vågskvalp, isrörelser och inte minst varierande vattenstånd. Vegetationens zonering styrs av
varierande vattenstånd och olika dränkningsvaraktigheter under vegetationsperioden (se avsnitt
”Strandekosystem i sjöar och vattendrag” ovan) och skapar på det sättet olika habit för djur och
växter (Keddy 2000). Dessa processer kommer fortsatt att ske i Rådasjön utan förändring. Effekten av
att de högsta vattenstånden inte längre uppkommer, dvs högre vattenstånd än 30 cm ovanför
dämningsgränsen under vegetationsperioden, innebär inte förlust av habitat eftersom de
vattenstånden historiskt har skett så sällan och med en sådan kort dränkningsvaraktighet.
Återkomsttiden för ett sådant vattenstånd i Rådasjön uppgår till mer än 4 år och varaktigheten till
endast ett fåtal dagar. Detta är för lång återkomsttid för att hålla borta terrester vegetation och
bevara typisk strandvegetation, vilket framgår av flera artiklar i avsnitt ovan. Starrzonen som finns i
Fridhemsviken har t.ex. bildats genom att de vattenståndsnivåer som nått upp till zonens övre gräns
uppträtt med tillräckligt kort återkomsttid och stor varaktighet för att kunna bibehålla habitatet.
Efter genomförda åtgärder kommer samma vattenstånd att uppträda med samma återkomsttid och
varaktighet vilket innebär att habitatet bevaras.
En förutsättning för att t.ex. groddjur skall kunna leka i ett habitat är att tillgången på vatten säkras
under en tillräckligt lång och bestämd period (april-juni). Det innebär att habitat med vattenstånd
9

med dränkningsvaraktigheter på endast några dagar, inte kan utgöra en lekplats för arten. Vid de
fältbesök som tidigare gjorts runt sjöarna påträffades grodyngel i flera olika vattenansamlingar eller i
tillrinnande mindre vattendrag i strandnära områden. I samtliga fall var vattensamlingarna dock
beroende av ytligt grundvatten och inte av översvämmande sjövatten.
Motsvarande gäller för grunt lekande fiskarter som t.ex. gädda. Gäddan gynnas av höga vattenstånd
under lekperioden samt förekomst av vegetationsrika grunda vikar. I Rådasjön och Stensjön har höga
vattenstånd, minst upp till nuvarande dämningsgräns, inträffat i stort sett årligen under gäddans
lekperiod. Dessa förhållanden kommer inte att förändras efter genomförda åtgärder.
Tappningsställaren medger dessutom på ett naturligt sätt vattenstånd 30 cm över nuvarande
dämningsgräns under gäddans lekperiod.
I Rådasjöns och Stensjöns vattenstrand (litoral) har den rådande och den framtida regleringen en
försumbar negativ påverkan på bottenfauna och undervattensvegetation. Detta eftersom litoralen är
en stabil miljö med avseende på vattentillgång. Dessa förhållanden kommer inte att förändras efter
genomförda åtgärder.
Sammantaget är översvämningar mycket viktiga för de strandnära ekosystemen i Rådasjön och
Stensjön. Den utredning som gjorts har dock visat att översvämningar som överstiger DG +25 cm inte
förekommit tillräckligt ofta för att ha haft någon större betydelse, varken för habitat eller enskilda
arter. Planerade åtgärder kommer därför inte att innebära förändringar i sjöarnas habitat och
strandekosystem. De bedömningar som gjorts visar också en god samstämmighet med resultaten
från bedömningar av status enligt Vattendirektivet/Vattenförvaltningen (Bilaga 1). Resultatet av det
arbetet visar att ”icke försämringskravet” uppfylls för samtliga parametrar och kvalitetsfaktorer,
såväl de biologiska, fysikalisk-kemiska, hydromorfologiska och kemiska.

6.4. Hyporheiska zonen och ytligt grundvatten
Det förekommer ett antal olika definitioner av begreppet ”hyporheiska zonen”. I huvudsak beror det
på skillnader i olika akademiska discipliners synsätt och beröringspunkter. Mycket enkelt uttryckt kan
man säga att den hyporheiska zonen utgörs av botten i vattendrag och sjöar där yt- och grundvatten
möts (Figur 1).

Figur 1. Principskiss av den hyporheiska zonens läge i ett vattendrag
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Den hyporheiska zonen i litteraturen nämns som en viktig dynamisk ekoton gränsyta mellan
grundvatten- och ytvattenmiljöer. Zonen har också beskrivits som en analogi till tidvattnets
dygnsfluktuationer i oceaner, snarare än att beskrivas som en statisk linje (Williams 1989) Zonen
anses spela en väsentlig roll kopplat till olika funktioner i ekosystem, främst i vattendrag och floder
(Palmer 1993). Det är också från sådana miljöer som det i huvudsak finns uppgifter från
undersökningar och forskning. Förståelsen för hyporheiska zonens ekologi och näringsvävar anses
vara liten och de flesta studier är gjorda med avseende på bottenfauna i källfloder i skogsmiljö,
arktiska och alpina miljöer eller miljöer i ökenområden (Smith 2005).
Ett flertal fysiska och kemiska faktorer påverkar vilka typer av organismer som förekommer i den
hyporheiska zonen, samt deras utbredning och ekologiska funktion. Konstant mörker är en påtaglig
fysisk faktor som i stort bestämmer organismernas biotrofiska strategier, samt storlek och form på
habitaten (Gibert m.fl. 1994). Miljöerna är fattiga på energi och faunan har generellt långsam
metabolism med långa livsstadier och livscykler och intervallen för reproduktion är långa (Smith
2005). Organismer i den hyporheiska zonen har visat sig utgöra ett brett spektra av olika grupper
med olika livsstrategier där en del arter tillbringar hela livscykeln i hyporheiska zonen. Andra arter
förekommer där enbart i larvstadiet, i skydd från ytvattnets predatorer.
Längs långgrunda stränder i Rådasjön finns våtmarksområden med utströmmande grundvatten
(Nolbrant 2011). Habitaten har noggrannare beskrivits i tidigare kompletteringar, men påtagligt är
den goda tillgången på ytligt grundvatten som är en förutsättning för att habitaten vid Rådasjön
bildas och bibehålls (Engdahl och Ericsson 2015). Kombinationen av yt- och grundvatten ger
förutsättning för uppkomst av hyporheiska zoner, som i Rådasjön ständigt förändras, dvs är
dynamiska, beroende på varierande vattenstånd i sjön och det ytliga grundvattnets nivåer och
rörelser.
Förhållanden mellan ytligt grundvatten och sjövatten har bidragit till att skapa de strandnära habitat
som idag finns vid Rådasjön. Höga vattenstånd upp till dämningsgränsen har nära nog inträffat varje
år under senaste 30-årsperioden och den hyporheiska zonens utbredning har varierat och följt
uppkomna vattenstånd. Strandhabitaten har i utredning visat sig ha behov av vattenstånd upp till
DG+25 cm under vegetationsperioden. Högre vattenstånd som uppkommit har inträffat alltför sällan
för att påtagligt bidra till habitatbildning. Motsvarande gäller för den hyporheiska zonen. Vattenstånd
med längre återkomsttider och med varaktigheter på endast enstaka dagar, bedöms inte kunna
medföra att gränszonen mellan sjövatten och ytligt grundvatten utvecklar vare sig kvalitativt eller
kvantitativt viktiga strukturer och funktioner med stor betydelse för omgivande habitat. Den
generellt långsamma metabolism, långa livsstadier och livscykler som faunan uppvisar i den
hyporheiska zonen indikerar också att sådana tillfälliga händelser är av mindre ekologisk vikt. Efter
planerade åtgärder kommer den den hydrologiska regimen fortsatt att tillgodose naturens behov av
alla vattenstånd upp till DG +30 cm i Rådasjön med minst samma återkomsttid som idag. Därmed
bedöms inte heller den hyporheiska zonen påverkas negativt. I det perspektivet bedöms det heller
inte finnas behov av att klarlägga den hyporheiska zonens exakta utbredning och läge.

6.5. Vattenstånd under november-januari - isprocesser
I tidigare rapport (Engdahl och Ericsson 2015) samt i avsnitt i denna rapport, har betydelsen av
översvämningar som uppkommer under vegetationsperiodens diskuterats. Under
vegetationsperioden när växter är fotosyntetiskt aktiva och tillväxten är stor, är de mer känsliga för
översvämningar bl.a. beroende på växtens gasutbyte med omgivningen (Ström m.fl. 2012). Det
innebär att det är under denna period som habitat utvecklas genom zonering av vegetation i
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Rådasjöns strandmiljöer. Vinterperioden anses i detta avseende vara av liten ekologisk betydelse
(muntl. Börje Ekstam, Linnéuniversitetet). Viktiga processer som stör strandekosystemen under
vinterperioden utgörs främst av olika isprocesser (Ström m.fl. 2012). Översvämningar under
vinterperioden kan också ha en något gödande inverkan på berörda strandområden och viss
betydelse för transport av frön från sjö till översvämningsmark.
Bedömningar av status avseende Rådasjöns hydrologiska regim har gjorts enligt föreskrifter från
Havs- och Vattenmyndigheten HVMFS 2013:19 (Havs- och Vattenmyndigheten 2013).
Bedömningarna avser förutom den övergripande bedömningen för kvalitetsfaktorn ”hydrologisk
regim”, även bedömningar av ”vattenståndsvariation i sjöar” och ”avvikelse i sommar- eller
vintervattenstånd”, samt ”vattenståndets förändringstakt i sjöar” (Bilaga 1). För dessa
kvalitetsfaktorer/parametrar har platsspecifika hydrologiska data använts för att beräkna olika
algoritmer/formler som föreskriver vilken status som skall gälla. Resultatet av beräkningarna visar att
det inte för någon av ovanstående kvalitetsfaktorer/parametrar innebär någon försämring i status
efter genomförandet av planerade åtgärder, dvs inte heller för den parameter som beskriver
”avvikelse i sommar- eller vintervattenstånd”. Resultatet visar alltså att de hydrologiska förändringar
som uppkommer under vinterperioden är så små att de inte blir märkbara enligt föreskrifterna
(HVMFS 2013:19).
Som nämnts i tidigare rapporter (Engdahl och Ericsson 2015) kan påverkan av stränder och
vegetation ske genom olika isprocesser. Kombinationen av stark vind och frisk is kan ge
isförskjutningar när som helst under vintern, där vegetationen beroende på vattenstånd vid
isläggning skalas bort. Isförskjutning kan även uppstå till följd av temperaturväxlingar vid ringa
snötäcke. Islyft är en annan isprocess, som vid vattenståndshöjning kan påverka vegetationen. För att
islyft skall kunna verka krävs dock marktjäle och öppna strandområden inåt land.
Det har uttryckts oro över att framtida hydrologiska regim skall medföra en försämring när det gäller
ispåverkan på strandekosystemen i Rådasjön, främst beroende på att de högsta vattenstånden
minskas i magnitud och återkomsttid under vinterperioden. Vår bedömning är att under framtida
isvintrar kommer ovanstående isprocesser också att påverka Rådasjöns stränder, sannolikt med små
skillnader jämfört med idag. Detta stöds också av de beräkningar och bedömningar av status som
gjorts enligt vattendirektivet, se ovan och Bilaga 1. Höga vattenstånd upp till dämningsgränsen
kommer fortsatt att uppkomma i Rådasjön under november-januari och från och med februari
månad kommer vattenstånd betydligt över dämningsgränsen att medges. Påtagligt är också att
isläggning sällan eller aldrig sker vid överdämningar i samband med mycket regn och höga
vattenflöden. Vid sådana förhållanden har också den tidigare regleringsambitionen varit att få ut
vattnet från Rådasjön-Stensjön så fort som det är möjligt. Det som sannolikt är den mest
betydelsefulla faktorn avseende ispåverkan, är det framtida klimatet och de förändringar som
bedöms uppkomma, där isvintrar verkar bli alltmer sällsynta företeelser.

6.6. Fiskvägar vid Stensjö dämme och Grevedämmet
Inom ramen för kompensatoriska åtgärder kommer anläggning av fiskvägar att medges vid Stensjö
dämme och vid norra grenen i Grevedämmet. Anläggning av fiskvägar kommer att öka möjligheten
för akvatiska organismer att passera de idag partiella vandringshindren enligt ovan, vilket är positivt.
Därmed ökar konnektiviteten upp- och nedströms i vattendrag, samt längsgående konnektivitet i
sjöar, vilket skapar förutsättningar för förbättrad status enligt vattendirektivet med avseende på
konnektivitet i aktuella vattenförekomster (Bilaga 1).
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6.7. MLQ och minimivattenföring
Medellågvattenföringen (MLQ) utgörs av ett medelvärde bestående av varje års lägsta vattenföring.
Det betyder att vissa blötare år, är lägsta vattenföringen högre och under torrare år är den lägre.
Därför går det inte att ange MLQ som ett värde på minimivattenföring vid Stensjö dämme. Att
upprätthålla MLQ även under torra år innebär att vatten måste tillföras på ett onaturligt sätt jämfört
med referensförhållandet, vilket för övrigt inte är förenligt med vattendirektivets intentioner.
Tappningsställaren ger i framtiden ett MLQ på 600 liter/s vid Stensjö dämme, vilket också varit fallet
under perioden 1985-2013 (Göransson och Larsson 2015). Antalet dagar med låga vattenföringar
under 700 l/s minskar generellt med den nya tappningsställaren jämfört med de sista 30 åren.
Mycket låga flöden, under 300 liter/s, uppkommer också mindre frekvent än tidigare. Dessutom, med
en samordnad reglering för hela Mölndalsån, kommer flöden under 300 liter/s över huvud inte taget
behöva uppträda. Förhållandena för laxen i Mölndalsån vid gamla papyrus bedöms alltså bli minst
lika bra eller bättre efter planerade åtgärder.
Minimivattenföring vid Stensjö dämme föreslås vara 300 liter/sekund. I förslaget tas hänsyn dels till
Landvettersjöns minimitappning som enligt vattendom uppgår till 400 liter/s, samt det råvattenuttag
på drygt 200 liter/sekund som Mölndals Stad pumpar från Rådasjön.

6.8. Behov av extern granskning av naturvårdsunderlaget
Den utredning som gjorts har visat att översvämningar under vegetationsperioden som överstiger DG
+25 cm inte förekommit tillräckligt ofta och varat så kort tid, för att ha haft någon väsentlig betydelse
för strandekosystemen vid Rådasjön. Habitaten kommer att bevaras genom att den hydrologiska
regimen fortsatt kommer att tillgodose naturens behov av alla vattenstånd upp till DG +30 cm med
samma återkomsttider som förut. Oförändrade habitat medför i sin tur små farhågor för att djur och
växter skall minska i antal eller försvinna eftersom intakta habitat är den viktigaste faktorn för att
garantera en arts fortlevnad och välbefinnande (EU:s habitatdirektiv 2007). Utredningen består av
flera delar, bl.a. observationer av vegetationszoneringar samt höjdinmätningar av olika växtarter vid
flera platser i Rådasjön och Stensjön. Inmätningarna har syftat till att hitta nivåer för uppkomna
vattenstånd med förmåga att hålla borta terrester vegetation och bevara typisk strandvegetation.
Det finns en mycket tydlig samstämmighet mellan de observationer och inmätningar som gjorts på
flera platser i strandhabitaten runt Rådasjön och Stensjön och beräknade återkomsttider för olika
vattenstånd baserat på historiska data, med uppgifter för återkomsttider från litteratur och
vetenskapliga artiklar (se avsnitt ovan). Förutom detta så visar den genomgång som gjorts av
samtliga parametrar och kvalitetsfaktorer i Vattendirektivet/Vattenförvaltningen att ”icke
försämringskravet” uppnås (Bilaga 1).

6.9. Naturliga sjöutlopp med omgivande mark
”Naturliga sjöutlopp med omgivande mark” är en biotoptyp som bedöms har stor betydelse för hela
ekosystemet i sjöarna (Naturvårdsverket 2014). Naturliga vattenståndsfluktuationer ger en rik
mångfald av livsmiljöer och arter. Dessa ökar strandzonens funktion som födosöksområde för fåglar,
samt som rekryterings- och uppväxtområde för många fiskarter och ryggradslösa djur
(Naturvårdsverket 2014). Länsstyrelse eller kommun kan skydda biotopen. Biotopen utgör dock inte
ett generellt biotopskyddsområde som är beslutat av regeringen och omfattas inte heller av s.k.
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generellt biotopskydd. Rådasjöns utlopp bedöms inte utgöra en sådan biotop, enligt de kännetecken
och avgränsningar som görs i Naturvårdsverkets beskrivning och vägledning (Naturvårdsverket 2014).
De främsta motiven till bedömningen är att:
• Sjöutloppet inte är oreglerat, då vattenståndet i Rådasjön och Rådasjöns utlopp styrs av reglering
vid Stensjö dämme.
• Regleringen vid Stensjö dämme påverkar naturvärdena i biotopen negativt. Detta kan bl.a. ses i
bottenfaunans artsammansättning och artrikedom i Rådasjöns utlopp (Abrahamsson och Engdahl
2011).
• Utloppet består av en grävd kanal som sannolikt flera gånger utsatts för sänkningsåtgärder.
• Sjöutloppet är påverkat av rensning och annan fysisk påverkan (grävning).
• Omgivande fastmark bedöms inte i hög grad utgöras av naturliga närmiljöer som har betydelse för
bevarande av biotopens värde.

6.10.

Vällsjön

Rådasjöns påverkan på vattenståndet i Vällsjön har utretts under senhösten 2015 (Göransson och
Larsson 2016). Under slutet av högflödesperioden i månadsskiftet mellan november och december
2015 gjordes en inmätning av vattenstånden i Rådasjön och Vällsjön. Resultatet av utredningen
visade att det vid mycket stora överdämningar av Rådasjön i storleksordningen DG +0,5 m under flera
dagar, fås en bakdämning upp i Vällsjön som i slutet av överdämningsperioden endast ger en
nivådifferens mellan sjöarna på i storleksordningen 0,05 m.
Utredningen ovan visar att uppkomna vattenstånd i Vällsjön kan påverkas av Rådasjöns vattenstånd.
Detta kan ha betydelse för utvecklingen av strandekosystem runt sjön. Zonering av vegetation i
området vid Vällsjön har beskrivits med hjälp av ortofoton och fältbesök i januari 2016 (Figur 2). Runt
sjön finns partier med både tätare och glesare vassbälten, främst i söder och norr. En lövsumpskog
sträcker ut åt öster och sydväst. Området öster om sjön är kraftigt dikat. Dikena har dock delvis
förlorat sin funktion och växt igen, vilket medför att området är blött av ytligt grundvatten. Detta kan
bland annat ses i det stycke äldre åkermark, beläget öster om lövsumpskogen. Vällsjöns omgivning
har tydliga likheter med de naturtyper som återfinns i Rådasjöns strandområden och dess kvalitéer
bedöms vara jämförbara. Därför antas det att flora och fauna som förekommer i Rådasjöns
strandområden också kan förekomma vid Vällsjöns. Enligt artdatabanken finns fynd av smal
dammsnäcka, fågelarter som t.ex. drillsnäppa, mindre hackspett m.fl. (Figur 3). I Bilaga 2 redovisas
uppdaterade kartor med markerade värdekärnor och habitat för fladdermöss, åkergroda, bred
paljettdykare och bred gulbrämad dykare, mindre hackspett och smal dammsnäcka.
Vattenstånd ovan DG i Rådasjön kan ge bakdämning i Vällsjöbäcken och påverka uppkomna
vattenstånd i Vällsjön. För att dessa vattenstånd skall vara av sådan karaktär att de anses vara
ekosystemskapande med förmåga att bibehålla habitat måste de uppfylla krav på återkomsttid och
varaktighet på samma sätt som i Rådasjön. Bedömningen blir därför att tappningsställaren i
framtiden väl tillgodoser strandhabitatens behov i Vällsjön på samma sätt som i Rådasjön (se avsnitt
ovan). Därmed förväntas heller inga negativa effekter på strandhabitat och arter i Vällsjön.
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Figur 2. Zonering av vatten- och strandvegetation samt vegetation på fuktig mark i området runt Rådasjön, Ståloppet och Stensjön baserat på ortofoton och fältbesök i maj/juni
2014. Vällsjön besöktes i januari 2016.
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Figur 3. Bedömning av lämpliga biotoper för några grupper/arter av flora och fauna samt gränser för olika höjdnivåer.
Dämningsgränsen (DG) avser nuvarande dämningsgräns vid Stensjö dämme. De fågelarter som symbolen på kartan
avser är mindre hackspett, drillsnäppa, rördrom, brun kärrhök och spillkråka. Arterna är observerade i området, men alla
är inte knutna till förekommande habitattyper. Observera att färgerna på kartan inte visar uppkomna vattenstånd i
Vällsjön, utan höjdnivån i relation till dämningsgränsen vid Stensjö dämme.

6.11.

Fågellivet vid Gunnebobro

Urgrävningen under Gunnebobro kommer att medföra att vattenhastigheten minskar i inloppet till
Stensjön. Detta innebär att det isfria området där svanar och änder övervintrar minskar i storlek, men dock
inte helt försvinner. Som en kompensation kommer åtgärder för att hålla vattnet öppet att vidtas, vid
behov under kalla vintrar, t.ex. genom en anläggning som ger luftbubbelridåer. Det betyder att platsen
fortsatt kan fungera som övervintringsplats för änder och svanar.

6.12.

Baden vid Stensjön

Vattenståndet under sommaren kommer inte att höjas i Stensjön, vilket framgår av den hydrologiska
utredningen (Göransson och Larsson 2016). Det är främst tillfällen under vegetationsperiodens början och
slut som vattenstånden historiskt har visat sig kunna nå upp till högre nivåer, dvs. i mars/april och oktober.
Det betyder att både det badet norr om Gunnebobro och det större badet vid strandvägen inte kommer att
påverkas under badsäsongen.
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6.13.

Strömstaren vid Stensjöns utlopp

Högre vattenflöden än som redan tidigare förekommit i Stensjöns utlopp kommer inte att uppkomma. I
kanalen nedströms Stensjö dämme kommer de allra högsta flödena att begränsas jämfört med tidigare,
vilket ger positiva effekter för strömstare och bottenlevande djur. Vid grävning i Stensjöns utlopp kommer
strandkanterna att lämnas intakta och kompensatorisk utplacering av större stenar och block göras.
Nedströms Stensjö dämme utförs inga grävningar alls. De arbeten som planeras i Grevedämmet bedöms
sammantaget inte medföra negativa effekter för strömstaren. En viss rensning av större stenar och block
som görs i norra grenen, kommer att kompenseras med utplacering av liknande material i direkt anslutning
nedströms. Födounderlaget i form av bottenfauna bedöms inte försämras. Sammantaget bedöms
strömstaren inte påverkas negativt av de åtgärder som planeras.

6.14.

Byggnader och kulturvärden vid Kvarnfallet

De gamla byggnaderna i Kvarnfallet kommer efter planerade åtgärder att i högre grad skyddas mot skador
förorsakade av höga vattenflöden jämfört med idag (Göransson och Larsson 2016). 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.

6.15.

Kontrollprogram

Ett kontrollprogram för såväl anläggnings- som driftskede kommer att utarbetas i samråd med
Länsstyrelsen.

6.16.

Sjöarnas vattennivåer, hydromorfologi och ekologi – vattendirektivets krav

Oro har uttryckts från Mölndalsåns vattenråd och Naturskyddsföreningen i Härryda och Mölndal att
föreslagna åtgärder skall påverka sjöarnas vattennivåer, hydromorfologi och ekologi i så stor omfattning att
vattendirektivets krav på god status riskerar påverkas negativt.
Det är inte korrekt beskrivet att höga vattenstånd helt skall tas bort under vinterperioden. Höga
vattenstånd upp till dämningsgränsen uppträder i stort sett årligen i Rådasjön och kommer så också att
göra efter planerade åtgärder. Att de högsta vattenstånden som uppträder under vinterperioden
(november-januari) reduceras för att minska risken för samhällsskadliga översvämningar och sämre
råvattenkvalitet är dock det övergripande syftet med de åtgärder som planeras. De utredningar som har
gjorts har visat att det målet kan uppnås med mycket små effekter på naturmiljön och hydromorfologin,
tack vare ett framgångsrikt samarbete mellan biologer och hydrologer. I utredningen om hur
vattendirektivet påverkas av planerade åtgärder framkommer att vare sig de hydromorfologiska, biologiska
eller fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna eller parametrarna försämras, dvs. ”icke försämringskravet”
uppfylls.
I yttrande från Naturskyddsföreningen i Härryda och Mölndal finns flera missförstånd och ett flertal
felaktiga påstående som inte kan anses vara förankrade i naturvetenskaplig forskning och litteratur. Att
förstå och resonera kring de processer som påverkar och utvecklar strandhabitaten i sjöar är naturligtvis
mer väsentligt än att diskutera hur sådana begrepp skall benämnas. Det är vår åsikt, att det för de många
påståenden som präglar aktuellt yttrande, finns svar att tillgå i utredningsmaterialet, bl.a. i denna rapport.
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Bilaga 1 – Bedömningar av nuvarande och framtida status enligt vattenförvaltningen
avseende samtliga biologiska, fysikalisk-kemiska, hydromorfologiska och kemiska
kvalitetsfaktorer, samt bedömning av hur ”icke försämringskravet” uppfylls.

21

Klassning och bedömning av status i fyra vattenförekomster
Nedanstående tabeller utgör efterfrågade underlag för att möjliggöra bedömningar om och hur de åtgärder
som planeras påverkar aktuella vattenförekomster. Materialet består, förutom av övergripande
klassningar/bedömningar av ekologisk och kemisk status, även av klassningar och bedömningar av samtliga
ingående kvalitetsfaktorer och parametrar som är knutna till sjöar och vattendrag enligt EU’s ramdirektiv
för vatten, dvs. det som benämns som vattenförvaltningen i Sverige. Havs och Vattenmyndigheten har tagit
fram föreskrifter som anger de kriterier som gäller vid klassning/bedömning av specifika kvalitetsfaktorer
och parametrar som benämns HVMFS 2013:19 (Havs- och Vattenmyndigheten 2013).
Materialet omfattar klassningar och bedömningar i fyra vattenförekomster, två sjöar och två vattendrag:
Rådasjön
Stensjön
Ståloppet
Mölndalsån - Stensjöns utlopp till
sammanflödet med Kålleredsbäcken

EU ID: EU_CD: SE639929-127630
EU ID: EU_CD: SE639849-127544
EU ID: EU_CD: SE639922-127617
EU ID: EU_CD: SE639863-127455

Tabellen består av sju olika kolumner:
A

Specifika kvalitetsfaktorer och parametrar som klassas, samt övergripande klassningsnivåer,
som t.ex. ekologisk och kemisk status med gällande förslag till miljökvalitetsnorm.

B

Vattenmyndighetens fastställda klassningar från föregående sexårsperiod, dvs från 2009.

C

Vattenmyndighetens klassningar för perioden 2010-2015, som utgörs av arbetsmaterial,
uttaget ur VISS 2015-12-02.

D

Bedömningar som gjorts av Medins Havs och Vattenkonsulter AB avseende rådande status,
dvs. före de åtgärder som planeras.

E

Bedömningar som gjorts av Medins Havs och Vattenkonsulter AB avseende status efter de
åtgärder som planeras.

F

Bedömning huruvida ”icke försämringskravet” uppfylls.

G

Kommentarer och motiveringar till de klassningar och bedömningar som gjorts för aktuell
kvalitetsfaktor/parameter.

Vid klassning och bedömning av flertalet kvalitetsfaktorer och parametrar skall olika index eller
matematiska formler beräknas, där data från aktuell vattenförekomst används. För flera kemiska
substanser finns framtagna gränsvärden. I många fall saknas dock data från vattenförekomsten och
bedömningar får göras utifrån mer generella kunskaper och antaganden. Data kan också vara av olika
kvalitet, med olika grad av tillförlitlighet, vilket anges av Vattenmyndigheten vid klassningar i VISS.
Många parametrar, speciellt de som är kopplade till de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna skall klassas i
jämförelse med ett ursprungligt tillstånd enligt referensförhållandet, dvs. förhållanden som rådde före de
mänskligt framkallade förändringarna. Att ha kunskap om sådana förhållanden kan vara problematiskt, i
synnerhet då de vattenförekomster man avser att klassa har en lång historia med olika typer av antropogen
påverkan. Aktuella vattenförekomster kan till stor del sägas vara av den typen, med många decennier för
att inte säga sekel av olika slags fysisk påverkan. Vattendragen är grävda och kanaliserade och avgränsas i
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flera fall av olika dämmen och den hydrologiska regimen är präglad av reglering. Närmiljön består i stora
delar av anlagda ytor och artificiella strandkanter. Att referensförhållanden är svåra att beskriva, än mindre
ha tillgång till några historiska referensdata, visas bl.a. i att många parametrar inte har klassats av
Vattenmyndigheten. Det stöd som ges i Havs och Vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19 när det
gäller fastställande av referensförhållanden för väsentliga hydromorfologiska funktioner och strukturer
(avsnitt 12), har inte nämnvärt bidragit till att klarlägga referensförhållandena i aktuella vattenförekomster.
Flera hydromorfologiska kvalitetsfaktorer och parametrar har beräknats av Sweco utifrån platsspecifika
hydrologiska data samt data från SMHI avseende naturlig vattenföring enligt S-HYPE, som har antagits
representera referenslika förhållanden (Göransson och Larsson 2016). För flera parametrar under
kvalitetsfaktorn ”hydrologisk regim”, skiljer sig klassningarna som Vattenmyndigheten gjort från de som
beräknats av Sweco (Göransson och Larsson 2016). Förklaringen ligger i att Vattenmyndigheten (via SMHI)
använt data av mycket generell karaktär, som i mycket begränsad omfattning beskriver de verkliga
hydrologiska förhållandena i aktuella vattenförekomster. Förfarandet beskrivs i detalj i Swecos rapport
(Göransson och Larsson 2016).
I redovisningen i tabellerna nedan har bedömningar gjorts för samtliga kvalitetsfaktorer/parametrar.
Bedömningarna är gjorda utifrån specifika data och specifik kunskap om området och aktuella
vattenförekomster samt kunskap om akvatiska organismers ekologi. Bedömningarna har gjorts med
ambition och syfte att så långt som det är möjligt göra relevanta avvägningar, även där data saknas och
referensförhållandena är okända.
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Vattenförekomst: Rådasjön EU ID: EU_CD: SE639929-127630
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02

Status

Status

Status

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

G

Kommentar

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

Övergripande klassning

god

måttlig

måttlig

måttlig

ja

Rådasjön bedöms ha fortsatt måttlig ekologisk status
efter genomförda åtgärder. Samtliga biologiska
kvalitetsfaktorer bedöms uppnå god eller hög status,
men klassningen vad gäller "allmänna förhållanden" för
de fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna medför att den
ekologiska statusen sänks och klassas/bedöms som
måttlig. Detta är både i enlighet med
Vattenmyndighetens klassning idag och de
bedömningar som har gjorts före- respektive efter
planerade åtgärder.

naturlig

naturlig

naturlig

naturlig

ja

Vattenförekomsten kommer fortsatt att klassas som
naturlig.

ja

Föroreningar av bl.a. kvicksilver och PBDE medför
generellt att Sveriges vattenförekomster inte uppnår
god kemisk status. Förekomst av kvicksilver och PBDE i
vattenförekomsten berörs/påverkas inte av planerade
arbeten.

ja

Bedömda klassningar före respektive efter genomförda
åtgärder motiveras enligt parametrar nedan för kemisk
status, bl.a. avseende tungmetaller. Planerade åtgärder
bedöms inte påverka uppkomna halter av tungmetaller
eller andra föroreningar i vattenförekomsten och
därmed inte heller utfallet av kemisk status. Ej klassad
av Vattenmyndigheten 2010-2015.

Ekologisk status
Förslag till
miljökvalitetsnorm:
God ekologisk status

Tillkomst/härkomst

Kemisk status
Förslag till
miljökvalitetsnorm:
God kemisk ytvattenstatus

Kemisk status utan
överallt överskridande
ämnen

uppnår ej
god

god

uppnår ej god uppnår ej god

ej klassad

uppnår ej god

uppnår ej god

uppnår ej god
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Vattenförekomst: Rådasjön EU ID: EU_CD: SE639929-127630
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02

Status

Status

Status

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

G

Kommentar

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

ja

Sammanvägning av underordnade parametrar för
kvalitetsfaktorn "Växtplankton" enligt nedan, visar att
växtplanktonsamhället inte påverkas. Det är framför
allt tillgången på fosfor som påverkar
växtplanktonsamhällets sammansättning och biomassa.
Halterna av totalfosfor i Rådasjön bedöms inte
påverkas av de föreslagna åtgärderna.
Näringsämnespåverkan med avseende på växtplankton
bedöms utifrån parametrarna totalbiovolym, beräknat
TPI och andelen blågrönalger. I huvudsak är det
fosfortillgången som styr utfallet av parametrarna.
Tillgången på fosfor i Rådasjön bedöms inte påverkas av
planerade åtgärder.

Ekologisk status - Biologiska kvalitetsfaktorer

Växtplankton

Näringsämnespåverkan

god

god

god

god

ej klassad

god

god

god

ja

Totalbiovolym

hög

god

god

god

ja

Trofiskt planktonindex
(TPI)

god

god

god

god

ja

Andel blågrönalger

hög

hög

hög

hög

ja
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Totalbiovolym eller planktonsamhällets biomassa är
kopplat till halten av totalfosfor i vattnet. Planerade
arbeten bedöms inte påverka fosforhalten i Rådasjön.
TPI räknas ut med hjälp av indikatorarter där arterna
indikerar olika grader av trofi. Tillgång på totalfosfor i
vattnet styr därför i huvudsak indexets värde. Halterna
av totalfosfor i Rådasjön bedöms inte påverkas av de
åtgärder som planeras.
Andelen blågrönalger används som indikator på
stigande näringsnivåer, främst fosfor. Halterna av
totalfosfor i Rådasjön påverkas inte av de åtgärder som
planeras.

Vattenförekomst: Rådasjön EU ID: EU_CD: SE639929-127630
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02

Status

Artantal för växtplankton

Klorofyll a

Bottenfauna

god

Status

hög

Status

hög

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Kommentar

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

ja

Antalet arter används i huvudsak för att visa hur sur
sjön är. Några försurande ämnen kommer inte att
tillföras Rådasjön, ej heller bedöms planerade arbeten
på annat sätt påverka vattenförekomsten som skulle
kunna medföra försämrade förhållanden med avseende
på försurning .

hög

ej klassad

ej klassad

hög

hög

ja

hög

hög

hög

hög

ja
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G

Bedömning av dagens status baseras på undersökning
från 2011. Halter av klorofyll är ett översiktligt sätt att
mäta biomassan av planktiska alger. Biomassan är
enligt ovan (totalbiovolym) kopplat till halten av
totalfosfor i vattnet. Planerade arbeten bedöms inte
påverka fosforhalten i Rådasjön.
Sammanvägning av underordnade parametrar för
kvalitetsfaktorn "Bottenfauna" enligt nedan, visar att
bottenfaunasamhället inte påverkas. Det är framför allt
tillgången på fosfor och syrgas, samt rådande
surhetstillstånd som påverkar bottenfaunasamhällets
sammansättning. Tillgången på fosfor och syrgas i
Rådasjön bedöms inte påverkas av planerade åtgärder,
ej heller förhållanden som bidrar till ökad försurning.
Varken djupbottenfauna eller litoralfauna bedöms
därför påverkas negativt. Negativ påverkan på
bottenfaunan i strandzonen (litoralen) förorsakat av
snabba avsänkningar bedöms inte uppkomma.
Vattenståndets förändringstakt i Rådasjön bedöms
förbättras efter genomförda åtgärder (se nedan,
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer).

Vattenförekomst: Rådasjön EU ID: EU_CD: SE639929-127630
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02

Status

Status

Status

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

ASPT

hög

hög

hög

hög

ja

BQI

hög

hög

hög

hög

ja

MILA

hög

hög

hög

hög

ja

Makrofyter

ej klassad

god

god

god

ja
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G

Kommentar
ASPT är ett index som används vid bedömning av
bottenfaunan i strandzonen (litoralen). Indexet
utnyttjar skillnader i tolerans avseende eutrofa
förhållanden hos olika familjer av
bottenfaunasamhället. Tillgång på totalfosfor i vattnet
styr därför i huvudsak indirekt indexets värde. Halterna
av totalfosfor i Rådasjön bedöms inte påverkas av de
åtgärder som planeras.
BQI utnyttjar kunskap om olika fjädermyggarters
varierande tolerans mot näringsämnen och låga
syrgashalter. Tillgången på fosfor och syrgas i Rådasjön
bedöms inte påverkas av planerade åtgärder och
följaktligen ej heller BQI.
MILA är ett multimetriskt surhetsindex som används i
sjöar. Tillförande av försurande ämnen eller uppkomst
av förhållanden som bidrar till ökad försurning och
förändring av MILA bedöms inte uppkomma inom
ramen för planerade åtgärder.
Makrofyter, dvs vattenvegetation klassas
huvudsakligen utifrån TMI, trofiskt makrofytindex (se
nedan). TMI bedöms inte påverkas av föreslagna
åtgärder. Makrofyter kan påverkas av hydrologiska
förhållanden som t.ex. mycket låga vattenstånd som
blottlägger litoralen, framför allt vintertid. Sådana
förhållanden bedöms inte uppkomma inom ramen för
planerade åtgärder.

Vattenförekomst: Rådasjön EU ID: EU_CD: SE639929-127630
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02

Status

Makrofyter, trofiindex

Fisk

Fisk i sjöar (EQR8)

ej klassad

Status

god

Status

god

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

god

ja

ej klassad

ej klassad

hög

hög

ja

ej klassad

ej klassad

hög

hög

ja

G

Kommentar
TMI är ett viktat medelvärde som utnyttjar olika
makrofytarters (hydrofyter) preferenser i en
näringsgradient, främst avseende kväve och fosfor.
Halterna av fosfor och kväve i Rådasjön bedöms inte
påverkas av de åtgärder som planeras.
Fiskfaunans status baseras på ett multimetriskt
fiskindex för sjöar (EQR8). Planerade åtgärder bedöms
inte medföra förhållanden som riskerar att försämra
värdet på EQR8 (se nedan).
EQR8 är ett multimetriskt fiskindex för sjöar och utgår
från 8 observerade parametrar, bl.a. artantal,
diversitet, biomassa, individtäthet och andel karpfisk.
EQR8 finns inte beräknat för Rådasjön då sjön inte
provfiskats sedan EQR8 introducerades (2007).
Provfiske från 2001 indikerar dock hög status. Så
bedöms även framtida klassning av EQR8. Planerade
åtgärder bedöms inte negativt påverka fiskfaunans
lekområden, uppväxtmiljöer och födotillgång i
Rådasjön.

Ekologisk status - fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Allmänna förhållanden
Fys-kem

Näringsämnen - Tot-P

god

måttlig

måttlig

måttlig

ja

Underordnade parametrar för kvalitetsfaktorn visar hög
eller god status förutom avseende försurning, där
status klassas/bedöms som dålig. Planerade åtgärder
bedöms inte påverka de allmänna fysikalisk-kemiska
förhållandena på parameternivå.

god

hög

hög

hög

ja

Den parameter som används för klassning av
näringsämnen i sjöar är totalfosfor. Planerade arbeten
bedöms inte påverka halter av totalfosfor i Rådasjön.
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Vattenförekomst: Rådasjön EU ID: EU_CD: SE639929-127630
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02

Status

Status

Status

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

Ljusförhållanden

ej klassad

ej klassad

god

god

ja

Syrgasförhållanden

ej klassad

ej klassad

god

god

ja

Försurning (MAGIC)

Särskilda förorenande
ämnen

G

Kommentar
Ljusförhållanden i sjöar klassas med hjälp av uppmätta
siktdjup. Faktorer som påverkar siktdjup är bl.a.
vattnets egenfärg och förekomst av plankton och
partiklar i vattnet (grumlighet). Dessa faktorer bedöms
inte påverkas av de arbeten som planeras. Rådasjöns
siktdjup bedöms uppnå god status idag, enligt data från
mätningar utförda 2011.
Syrgasförhållanden i en sjö visar i första hand effekter
av organiskt material och näringspåverkan. Planerade
åtgärder medför inte ökad näringsrikedom och/eller
ökade mängder organiskt material i vattnet och
bedöms därför inte påverka syrgasförhållandena i
Rådasjön. Rådasjöns syrgasförhållanden bedöms uppnå
god status idag, enligt data från mätningar utförda
2011.

god

dålig

dålig

dålig

ja

Rådasjön är påverkad av uppströms kalkningsinsatser.
Vid klassificering av kalkade vatten måste kalkningens
påverkan på vattenkemin korrigeras. När så skett
klassas Rådasjöns status med avseende på försurning
som dålig av Vattenmyndigheten. Planerade åtgärder
bedöms inte påverka sådana förhållanden som kan
kopplas till försurning.

ej klassad

god

god

god

ja

Särskilda förorenande ämnen kan inte kopplas till
planerade arbeten och bedöms därför inte heller
påverka vattenmiljön eller status i Rådasjön.
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Vattenförekomst: Rådasjön EU ID: EU_CD: SE639929-127630
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02

Status
Icke syntetiska ämnen

Syntetiska ämnen

ej klassad

ej klassad

Status
ej klassad

ej klassad

Status
god

god

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Kommentar

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

ja

Uppdelningen av syntetiska/icke syntetiska ämnen har
inte klassats av Vattenmyndigheten, men bedöms med
utgångspunkt från den övergripande klassningen ovan
som god. Bedömning enligt ovan.

ja

Uppdelningen av syntetiska/icke syntetiska ämnen har
inte klassats av Vattenmyndigheten, men bedöms med
utgångspunkt från den övergripande klassningen ovan
som god. Bedömning enligt ovan.

ja

Inom ramen för planerade åtgärder anläggs fiskvägar i
Stensjöns utlopp och i Grevedämmet, vilket bedöms
medföra en förbättrad sammantagen konnektivitet i
Rådasjön och förbättrad status.

god

god

G

Ekologisk status - hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
ej klassad

otillfredsställande

otillfredsställande

Längsgående konnektivitet i sjöar

ej klassad

otillfredsställande

otillfredsställande

måttlig

ja

Konnektivitet till närområde och svämplan
kring sjöar

ej klassad

måttlig

måttlig

måttlig

ja

Konnektivitet i sjöar

måttlig
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Inom ramen för planerade åtgärder anläggs fiskvägar i
Stensjöns utlopp och i Grevedämmet, vilket bedöms
medföra förbättrad längsgående konnektivitet i
Rådasjön.
Enligt Vattenmyndigheten har delar av Rådasjöns
strandzon försvunnit eftersom den är bebyggd. Detta
medför att de naturliga livsmiljöerna för fiskar, smådjur
och växter har minskat eller är försämrade. Planerade
åtgärder innebär inte någon ökad belastning på
strandzonen i form av exploatering eller annan
verksamhet som påverkar livsmiljöerna negativt för
nämnda organismtyper.

Vattenförekomst: Rådasjön EU ID: EU_CD: SE639929-127630
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02

Status

Hydrologisk regim i sjöar

Vattenståndsvariation i
sjöar

hög

ej klassad

Status

hög

hög

Status

måttlig

måttlig

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Kommentar

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

ja

Två av tre parametrar för kvalitetsfaktorn "hydrologisk
regim" (se nedan) har 2013 modellerats och beräknats
av SMHI, där ett generellt samband använts för att
beskriva Rådasjöns vattenstånd idag. Faktiska
regleringar, som t.ex. förekommer i Landvettersjön och
Stensjön ingår inte i denna modell. Som referenslika
förhållande har SMHI använt modellerad "naturlig
vattenföring" enligt S-HYPE. Vattenmyndighetens
klassningar har strikt följt de beräknade resultaten,
men anger liksom SMHI att klassningarna är mycket
osäkra med en låg tillförlitlighetsgrad (se Göransson
och Larsson 2016). Sweco har hösten 2015 utfört
motsvarande beräkningar för alla tre parametrar, men
med platsspecifika data för perioden 1985-2013, dvs.
de data från Mölndals Kvarnby som allt hydrologiskt
underlag i ansökan baseras på. Vid sammanvägning av
de underordnade parametrarna för "hydrologisk regim"
bedöms då statusen idag vara måttlig. Efter
modellering av samma datamaterial med aktuell
tappningsställare för framtida reglering, visar
beräkningarna på oförändrad status för "hydrologisk
regim", dvs. måttlig.

ja

Vattenståndsvariationen i sjöar beskrivs som
"medelavvikelsen mellan nuvarande vattenstånd och
det oreglerade enligt referensförhållandet".
Beräkningar för parametern har gjorts enligt ovan.
Resultatet av beräkningarna visar att status före
åtgärder (idag) bedöms som måttlig, liksom även efter
planerade åtgärder.

måttlig

måttlig
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Vattenförekomst: Rådasjön EU ID: EU_CD: SE639929-127630
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02

Status

Avvikelse i vinter eller
sommarvattenstånd

Vattenståndets
förändringstakt i sjöar

ej klassad

ej klassad

Status

ej klassad

hög

Status

god

måttlig

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Kommentar

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

ja

Avvikelse i vinter- eller sommarvattenstånd beskrivs
som "medelavvikelsen under vinter- eller
sommarperioden mellan nuvarande vattenstånd och
det oreglerade enligt referensförhållandet".
Beräkningar för parametern har gjorts enligt
förutsättningar som beskrivits ovan (hydrologisk regim i
sjöar). Resultatet av beräkningarna visar att status före
åtgärder (idag) bedöms som god, liksom även efter
planerade åtgärder. Vattenmyndigheten har inte
klassat parametern.

ja

Vattenståndets förändringstakt anges som "skillnad i
förändring av vattenståndet mellan intilliggande dygn
relativt den naturliga oreglerade
vattenståndsförändringen". Beräkningar för
parametern har gjorts enligt förutsättningar som
beskrivits ovan (hydrologisk regim i sjöar). Resultatet av
beräkningarna visar att status före åtgärder (idag)
bedöms som måttlig, men efter planerade åtgärder ger
beräkningarna utfallet god status.

god

god
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Vattenförekomst: Rådasjön EU ID: EU_CD: SE639929-127630
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02

Status

Morfologiskt tillstånd i sjöar

Förändring av sjöars
planform

ej klassad

ej klassad

Status

måttlig

ej klassad

Status

måttlig

god

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Kommentar

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

ja

Kvalitetsfaktorn "morfologiskt tillstånd" bedöms utifrån
genomsnittlig status för fem parametrar (se nedan).
Vattenmyndigheten har 2015 klassat statusen som
måttlig, i huvudsak beroende på att djur och växter till
stor del saknar naturliga livsmiljöer i strandzonen.
Utifrån bedömningar av de enskilda fem parametrarnas
status före respektive efter planerade åtgärder,
bedöms kvalitetsfaktorn "morfologiskt tillstånd" i båda
fallen uppnå fortsatt måttlig status. Sammantaget
bedöms de ingående parametrarna inte beskriva
förhållanden som påverkas av planerade åtgärder.

ja

Förändring av sjöars planform avser förändring av
strandutveckling, mätt som förhållandet mellan
strandlinje och sjöarea, vid nuvarande förhållande
relativt referensförhållanden. Planerade åtgärder
bedöms inte påverka strandlinje och sjöarea och
därmed inte parametern. Bedömning av nuvarande
status är svår att göra, då referensförhållandena inte är
kända. Denna bedömning är därför en uppskattning.
Vattenmyndigheten har inte klassat parametern.

måttlig

god
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Vattenförekomst: Rådasjön EU ID: EU_CD: SE639929-127630
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02

Status

Bottensubstrat i sjöar

Strukturer på det grunda
vattenområdet i sjöar

ej klassad

ej klassad

Status

ej klassad

ej klassad

Status

god

god

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

god

god

34

G

Kommentar

ja

Bottensubstrat i sjöar avser dominerande kornstorlek
enligt SS-EN ISO 14688-1, död ved, samt rumslig
variation av bottensusbtrat i relation till det
ursprungliga tillståndet enligt referensförhållandet.
Planerade åtgärder bedöms inte påverka
bottensubstratets kornstorlek, förekomst av död ved
eller bottensubstratets rumsliga variation och därmed
inte parametern. Bedömning av nuvarande status är
svår att göra, då referensförhållandena inte är kända.
Denna bedömning är därför en uppskattning.
Vattenmyndigheten har inte klassat parametern.

ja

Naturliga strukturer på det grunda vattenområdet
avser t.ex. revlar, sanddyner, deltan, erosionsformer,
död ved som väsentligt förändrats i relation till det
ursprungliga tillståndet enligt referensförhållandet.
Planerade åtgärder bedöms inte påverka strukturer på
det grunda vattenområdet, ej heller kommer artificiella
strukturer att anläggas. Bedömning av nuvarande
status är svår att göra, då referensförhållandena inte är
kända. Denna bedömning är därför en uppskattning.
Vattenmyndigheten har inte klassat parametern.

Vattenförekomst: Rådasjön EU ID: EU_CD: SE639929-127630
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02

Status

Närområdet runt sjöar

Svämplanets strukturer
och funktion runt sjöar

ej klassad

ej klassad

Status

måttlig

måttlig

Status

måttlig

måttlig

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Kommentar

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

ja

Närområde runt sjöar beskrivs som andel av
närområdets yta som utgörs av aktivt brukad mark eller
anlagda ytor. Nuvarande status klassas av
Vattenmyndigheten som måttlig, eftersom närområdet
utgörs av 31 % aktivt brukad mark och/eller anlagda
ytor. Planerade arbeten omfattar inte åtgärder som
förändrar sådana förhållanden och parametern bedöms
därför inte påverkas av föreslagna åtgärder.

ja

Svämplanets strukturer och funktion runt sjöar beskrivs
som andel av vattenförekomstens svämplan som utgörs
av aktivt brukad mark och anlagda ytor eller där
svämplanets strukturer saknas pga. mänsklig aktivitet
enligt referensförhållandet. Nuvarande status klassas
av Vattenmyndigheten som måttlig, eftersom
svämplanet utgörs av 24 % aktivt brukad mark och/eller
anlagda ytor. Planerade arbeten omfattar inte åtgärder
som förändrar sådana förhållanden och parametern
bedöms därför inte påverkas av föreslagna åtgärder.

ja

Halten av Kvicksilver (Hg) överskrider
miljökvalitetsnormen för Hg i vattenförekomsten som
därmed inte uppnår god status. Även för andra
substanser/föroreningar blir klassningen "Uppnår ej
god status". Det finns inga åtgärder inom ramen för
planerade arbeten som bedöms påverka förekomsten
av prioriterade ämnen som t.ex. kvicksilver, PBDE och
tungmetaller i vattenförekomsten.

måttlig

måttlig

G

Kemisk status

Prioriterade ämnen

ej klassad

uppnår ej god uppnår ej god

uppnår ej god
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Vattenförekomst: Rådasjön EU ID: EU_CD: SE639929-127630
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02

Status

Bekämpningsmedel

Industriella föroreningar

Pentabromerad
difenyleter (PBDE)

Tungmetaller - grupp

ej klassad

ej klassad

ej klassad

ej klassad

Status

god

god

Status

god

god

uppnår ej god uppnår ej god

uppnår ej god uppnår ej god

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

god

god

uppnår ej god

uppnår ej god
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ja

Vattenmyndighetens klassning avseende
bekämpningsmedel visar på god status. Planerade
arbeten omfattar inte åtgärder som bedöms påverka
uppkomna halter av bekämpningsmedel i
vattenförekomsten och statusen bedöms därför som
fortsatt "god" efter genomförda åtgärder.

ja

Vattenmyndighetens klassning avseende industriella
föroreningar visar på god status. Planerade arbeten
omfattar inte åtgärder som bedöms påverka uppkomna
halter av industriella föroreningar i vattenförekomsten
och statusen bedöms därför som fortsatt "god" efter
genomförda åtgärder.

ja

Vattenmyndighetens bedömning baseras på en
nationell extrapolering som tyder på att gränsvärdet för
PBDE överskrids i fisk i alla ytvatten. Planerade arbeten
omfattar inte åtgärder som bedöms påverka uppkomna
halter av PBDE i vattenförekomsten.

ja

Vattenmyndigheten har gjort en rimlighetsbedömning
baserat på extrapolering av uppmätta metallhalter i
länets sjöar som tyder på att vattenförekomsten inte
"uppnår god status". Planerade arbeten omfattar inte
åtgärder som bedöms påverka uppkomna halter av
metaller i vattenförekomsten.

Vattenförekomst: Rådasjön EU ID: EU_CD: SE639929-127630
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02

Status

Kvicksilver och
kvicksilverföreningar

Övriga föroreningar

ej klassad

ej klassad

Status

Status

uppnår ej god uppnår ej god

god

god

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

uppnår ej god

god
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ja

Vattenmyndighetens bedömning baseras på en
extrapolering av uppmätta kvicksilverhalter i fisk i
länets sjöar, som tyder på att EU:s gränsvärde för
kvicksilver överskrids. Även data från undersökningar
gjorda i Rådasjön 2011 visar att så är fallet. Planerade
arbeten omfattar inte åtgärder som bedöms påverka
uppkomna halter av kvicksilver i vattenförekomsten.

ja

Vattenmyndighetens klassning avseende övriga
föroreningar visar på god status. Planerade arbeten
omfattar inte åtgärder som bedöms påverka uppkomna
halter av föroreningar i vattenförekomsten och
statusen bedöms därför som fortsatt "god" efter
genomförda åtgärder.

Vattenförekomst: Stensjön
EU ID: EU_CD: SE639849-127544
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02

Status

Status

Status

G

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Kommentar

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

Stensjön bedöms ha fortsatt måttlig ekologisk status
efter genomförda åtgärder. I huvudsak beror dagens
klassning på hydromorfologiska förhållanden, där
bebyggelse gjort att stora delar av den naturliga
strandzonen försvunnit och därmed har också de
naturliga livsmiljöerna för fiskar, smådjur och växter
minskat eller försämrats. Även vandringshinder finns i
utloppet och längre uppströms. Klassningar för samtliga
biologiska kvalitetsfaktorer saknas för Stensjön, men
närheten till Rådasjön medför att förhållandena
avseende biologiska kvalitetsfaktorer bedöms vara
relativt lika i de båda sjöarna Planerade arbeten,
inklusive höjd dämningsgräns bedöms inte förändra
ekologisk status, ej heller bidra till förhållanden som
försvårar för vattenförekomsten att uppnå god status.

Övergripande klassning

Ekologisk status
Förslag till
miljökvalitetsnorm:
God ekologisk status

Tillkomst/härkomst

god

måttlig

måttlig

måttlig

ja

naturlig

naturlig

naturlig

naturlig

ja

uppnår ej god

ja

Kemisk status
Förslag till
miljökvalitetsnorm:
God kemisk ytvattenstatus

uppnår ej
god

uppnår ej god uppnår ej god
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Vattenförekomsten kommer fortsatt att klassas som
naturlig.
Föroreningar av bl.a. kvicksilver och PBDE medför
generellt att Sveriges vattenförekomster inte uppnår
god kemisk status. Förekomst av kvicksilver och PBDE i
vattenförekomsten berörs/påverkas inte av planerade
arbeten.

Vattenförekomst: Stensjön
EU ID: EU_CD: SE639849-127544
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02

Status

Kemisk status utan
överallt överskridande
ämnen

god

Status

ej klassad

Status

uppnår ej god

G

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Kommentar

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

ja

Bedömda klassningar före respektive efter genomförda
åtgärder motiveras enligt parametrar nedan för kemisk
status, där uppmätta halter av antracen i sediment i
Stensjön överskrider gränsvärdet. Planerade åtgärder
bedöms inte påverka uppkomna halter av föroreningar
i vattenförekomsten och därmed inte heller utfallet av
kemisk status. Ej klassad av Vattenmyndigheten 20102015.

ja

Närheten till Rådasjön medför att förhållandena
avseende växtplankton bedöms vara relativt lika i de
båda sjöarna. Den samlade bedömningen av
underordnade parametrar för kvalitetsfaktorn
"Växtplankton" enligt nedan, visar att
växtplanktonsamhället inte påverkas. Det är framför
allt tillgången på fosfor som påverkar
växtplanktonsamhällets sammansättning och biomassa.
Halterna av totalfosfor i Stensjön bedöms inte påverkas
av de föreslagna åtgärderna. Växtplankton i Stensjön
har inte klassats av Vattenmyndigheten.

ja

Näringsämnespåverkan med avseende på växtplankton
bedöms utifrån parametrarna totalbiovolym, beräknat
TPI och andelen blågrönalger. I huvudsak är det
fosfortillgången som styr utfallet av parametrarna.
Tillgången på fosfor i Stensjön bedöms inte påverkas av
planerade åtgärder.

uppnår ej god

Ekologisk status - Biologiska kvalitetsfaktorer

Växtplankton

Näringsämnespåverkan

ej klassad

ej klassad

ej klassad

ej klassad

god

god

god

god

39

Vattenförekomst: Stensjön
EU ID: EU_CD: SE639849-127544
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02

Totalbiovolym

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Status

Status

Status

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

ej klassad

ej klassad

god

god

ja

Trofiskt planktonindex
(TPI)

ej klassad

ej klassad

god

god

ja

Andel blågrönalger

ej klassad

ej klassad

hög

hög

ja

Artantal för växtplankton

ej klassad

ej klassad

hög

hög

ja

Klorofyll a

ej klassad

ej klassad

hög

hög
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Totalbiovolym eller planktonsamhällets biomassa är
kopplat till halten av totalfosfor i vattnet. Planerade
arbeten bedöms inte påverka fosforhalten i Stensjön.
TPI räknas ut med hjälp av indikatorarter där arterna
indikerar olika grader av eutrofi. Tillgång på totalfosfor i
vattnet styr därför i huvudsak indexets värde. Halterna
av totalfosfor i Stensjön bedöms inte påverkas av de
åtgärder som planeras.
Andelen blågrönalger används som indikator på
stigande näringsnivåer, främst fosfor. Halterna av
totalfosfor i Stensjön påverkas inte av de åtgärder som
planeras.
Antalet arter används i huvudsak för att visa hur sur
sjön är. Några försurande ämnen kommer inte att
tillföras Stensjön, ej heller bedöms planerade arbeten
på annat sätt påverka vattenförekomsten som skulle
kunna medföra försämrade förhållanden med avseende
på försurning .
Bedömning av dagens status baseras på undersökning
från 2011 i Rådasjön. Halter av klorofyll är ett
översiktligt sätt att mäta biomassan av planktiska alger.
Biomassan är enligt ovan (totalbiovolym) kopplat till
halten av totalfosfor i vattnet. Planerade arbeten
bedöms inte påverka fosforhalten i Stensjön.

Vattenförekomst: Stensjön
EU ID: EU_CD: SE639849-127544
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02

Status

Bottenfauna

ASPT

Status

Status

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

ej klassad

ej klassad

hög

hög

ja

ej klassad

ej klassad

hög

hög

ja
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Närheten till Rådasjön medför att förhållandena
avseende bottenfauna bedöms vara relativt lika i de
båda sjöarna. Sammanvägning av underordnade
parametrar för kvalitetsfaktorn "Bottenfauna" enligt
nedan, visar att bottenfaunasamhället inte påverkas.
Det är framför allt tillgången på fosfor och syrgas, samt
rådande surhetstillstånd som påverkar
bottenfaunasamhällets sammansättning. Tillgången på
fosfor och syrgas i Stensjön bedöms inte påverkas av
planerade åtgärder, ej heller förhållanden som bidrar
till ökad försurning. Varken djupbottenfauna eller
litoralfauna bedöms därför påverkas negativt. Negativ
påverkan på bottenfaunan i strandzonen (litoralen)
beroende av höjd dämningsgräns eller på snabba
avsänkningar bedöms inte uppkomma. Vattenståndets
förändringstakt i Stensjön bedöms förbättras efter
genomförda åtgärder (se nedan, hydromorfologiska
kvalitetsfaktorer). Bottenfauna i Stensjön har inte
klassats av Vattenmyndigheten.
ASPT är ett index som används vid bedömning av
bottenfaunan i strandzonen (litoralen). Indexet
utnyttjar skillnader i tolerans avseende eutrofa
förhållanden hos olika familjer av
bottenfaunasamhället. Tillgång på totalfosfor i vattnet
styr därför i huvudsak indirekt indexets värde. Halterna
av totalfosfor i Stensjön bedöms inte påverkas av de
åtgärder som planeras.

Vattenförekomst: Stensjön
EU ID: EU_CD: SE639849-127544
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02

Status

BQI

MILA

Makrofyter

Makrofyter, trofiindex

ej klassad

ej klassad

ej klassad

ej klassad

Status

ej klassad

ej klassad

ej klassad

ej klassad

Status

hög

hög

god

god

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

hög

hög

god

god
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ja

BQI utnyttjar kunskap om olika fjädermyggarters
varierande tolerans mot näringsämnen och låga
syrgashalter. Tillgången på fosfor och syrgas i Stensjön
bedöms inte påverkas av planerade åtgärder och
följaktligen ej heller BQI.

ja

MILA är ett multimetriskt surhetsindex som används i
sjöar. Tillförande av försurande ämnen eller uppkomst
av förhållanden som bidrar till ökad försurning och
förändring av MILA bedöms inte uppkomma inom
ramen för planerade åtgärder.

ja

Närheten till Rådasjön och Ståloppet (där
makrofytundersökningar gjorts) medför att
förhållandena avseende makrofyter bedöms vara
relativt lika i Stensjön. Makrofyter, dvs
vattenvegetation klassas huvudsakligen utifrån TMI,
trofiskt makrofytindex (se nedan). TMI bedöms inte
påverkas av föreslagna åtgärder. Makrofyter kan
påverkas av hydrologiska förhållanden som t.ex. mycket
låga vattenstånd som blottlägger litoralen, framför allt
vintertid. Sådana förhållanden bedöms inte uppkomma
inom ramen för planerade åtgärder. Makrofyter i
Stensjön har inte klassats av Vattenmyndigheten.

ja

TMI är ett viktat medelvärde som utnyttjar olika
makrofytarters (hydrofyter) preferenser i en
näringsgradient, främst avseende kväve och fosfor.
Halterna av fosfor och kväve i Stensjön bedöms inte
påverkas av de åtgärder som planeras.

Vattenförekomst: Stensjön
EU ID: EU_CD: SE639849-127544
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02

Status

Fisk

Fisk i sjöar (EQR8)

Status

Status

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

ej klassad

ej klassad

hög

hög

ja

ej klassad

ej klassad

hög

hög

ja

G

Kommentar
Fiskfaunans status baseras på ett multimetriskt
fiskindex för sjöar (EQR8). Planerade åtgärder bedöms
inte medföra förhållanden som riskerar att försämra
värdet på EQR8 (se nedan). Närhet och fri passage för
fisk i Ståloppet mellan Stensjön och Rådasjön medför
att fiskfaunan i Stensjön bedöms vara jämförbar med
Rådasjöns. Fisk i Stensjön har inte klassats av
Vattenmyndigheten.
EQR8 är ett multimetriskt fiskindex för sjöar och utgår
från 8 observerade parametrar, bl.a. artantal,
diversitet, biomassa, individtäthet och andel karpfisk.
EQR8 finns inte angivet för Stensjön då sjön inte
provfiskats. Provfisken i Rådasjön från 2001 indikerar
dock hög status. Planerade åtgärder bedöms inte
negativt påverka fiskfaunans lekområden,
uppväxtmiljöer och födotillgång i Stensjön och därmed
inte heller EQR8.

Ekologisk status - fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Allmänna förhållanden
Fys-kem

Näringsämnen - Tot-P

ej klassad

god

god

god

ja

Underordnade parametrar som bedömts av
Vattenmyndigheten visar på hög eller god status.
Planerade åtgärder bedöms inte påverka de allmänna
fysikalisk-kemiska förhållandena i Stensjön på
parameternivå enligt nedan.

ej klassad

hög

hög

hög

ja

Den parameter som används för klassning av
näringsämnen i sjöar är totalfosfor. Planerade arbeten
bedöms inte påverka halter av totalfosfor i Stensjön.
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Vattenförekomst: Stensjön
EU ID: EU_CD: SE639849-127544
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02

Status

Status

Status

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

Ljusförhållanden

ej klassad

ej klassad

god

god

ja

Syrgasförhållanden

ej klassad

ej klassad

god

god

ja

Försurning (MAGIC)

ej klassad

god

god

god

ja

Särskilda förorenande
ämnen

ej klassad

god

god

god

ja
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Ljusförhållanden i sjöar klassas med hjälp av uppmätta
siktdjup. Faktorer som påverkar siktdjup är bl.a.
vattnets egenfärg och förekomst av plankton och
partiklar i vattnet (grumlighet). Dessa faktorer bedöms
inte påverkas av de arbeten som planeras. I analogi
med Rådasjön bedöms siktdjupet i Stensjön också
uppnå god status idag och efter genomförda åtgärder.
Syrgasförhållanden i en sjö visar i första hand effekter
av organiskt material och näringspåverkan. Planerade
åtgärder medför inte ökad näringsrikedom och/eller
ökade mängder organiskt material i vattnet och
bedöms därför inte påverka syrgasförhållandena i
Stensjön. Stensjöns syrgasförhållanden bedöms likna
Rådasjöns med god status både före och efter
genomförda åtgärder.
Vattenmyndigheten har använt data från
målsjöinventeringen och matchat data mot Magicbiblioteket varpå Stensjöns status med avseende på
försurning idag klassas som god. Planerade åtgärder
bedöms inte påverka sådana förhållanden som kan
kopplas till försurning och god status bedöms fortsatt
uppnås efter planerade åtgärder.
Särskilda förorenande ämnen kan inte kopplas till
planerade arbeten och bedöms därför inte heller
påverka vattenmiljön eller status i Stensjön.

Vattenförekomst: Stensjön
EU ID: EU_CD: SE639849-127544
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02

Status
Icke syntetiska ämnen

Syntetiska ämnen

ej klassad

ej klassad

Status
ej klassad

ej klassad

Status
god

god

G

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Kommentar

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

ja

Uppdelningen av syntetiska/icke syntetiska ämnen har
inte klassats av Vattenmyndigheten, men bedöms med
utgångspunkt från den övergripande klassningen ovan
som god. Bedömning enligt ovan.

ja

Uppdelningen av syntetiska/icke syntetiska ämnen har
inte klassats av Vattenmyndigheten, men bedöms med
utgångspunkt från den övergripande klassningen ovan
som god. Bedömning enligt ovan.

god

god

Ekologisk status - hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

Konnektivitet i sjöar

Längsgående konnektivitet i sjöar

Konnektivitet till närområde och svämplan
kring sjöar

ej klassad

otillfredsställande

otillfredsställande

otillfredsställande

ja

ej klassad

otillfredsställande

otillfredsställande

måttlig

ja

ej klassad

otillfredsställande

otillfredsställande

otillfredsställande
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ja

Inom ramen för planerade åtgärder anläggs fiskvägar i
Stensjöns utlopp och i Grevedämmet, vilket bedöms
medföra en förbättrad längsgående konnektivitet i
Stensjön och förbättrad status för den parametern.
Sammantaget bedöms dock kvalitetsfaktorn
konnektivitet i sjöar som fortsatt otillfredsställande,
eftersom konnektivitet till närområde och svämplan
inte förändras.
Inom ramen för planerade åtgärder anläggs fiskvägar i
Stensjöns utlopp och i Grevedämmet, vilket bedöms
medföra förbättrad längsgående konnektivitet i
Stensjön.
Enligt Vattenmyndigheten är strandzonen i Stensjön
kraftigt påverkad av bebyggelse eller andra hinder och
få naturliga livsmiljöer finns kvar för fiskar, smådjur och
växter. Planerade åtgärder innebär inte någon ökad
belastning på strandzonen i form av exploatering eller
annan verksamhet som påverkar livsmiljöerna negativt
för nämnda organismtyper.

Vattenförekomst: Stensjön
EU ID: EU_CD: SE639849-127544
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02

Status

Hydrologisk regim i sjöar

Vattenståndsvariation i
sjöar

ej klassad

ej klassad

Status

hög

hög

Status

måttlig

måttlig

G

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Kommentar

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

ja

Två av tre parametrar för kvalitetsfaktorn "hydrologisk
regim" (se nedan) har 2013 modellerats och beräknats
av SMHI, där ett generellt samband använts för att
beskriva Stensjöns vattenstånd idag. Faktiska
regleringar, som t.ex. förekommer i Landvettersjön och
Stensjön ingår inte i denna modell. Som referenslika
förhållande har SMHI använt modellerad "naturlig
vattenföring" enligt S-HYPE. Vattenmyndighetens
klassningar har strikt följt de beräknade resultaten,
men anger liksom SMHI att klassningarna är mycket
osäkra med en låg tillförlitlighetsgrad (se Göransson
och Larsson 2016). Sweco har hösten 2015 utfört
motsvarande beräkningar för alla tre parametrar, men
med platsspecifika data för perioden 1985-2013, dvs.
de data från Mölndals Kvarnby som allt hydrologiskt
underlag i ansökan baseras på. Vid sammanvägning av
de underordnade parametrarna för "hydrologisk regim"
bedöms då statusen idag vara måttlig. Efter
modellering av samma datamaterial med aktuell
tappningsställare för framtida reglering, visar
beräkningarna på oförändrad status för "hydrologisk
regim", dvs. måttlig.

ja

Vattenståndsvariationen i sjöar beskrivs som
"medelavvikelsen mellan nuvarande vattenstånd och
det oreglerade enligt referensförhållandet".
Beräkningar för parametern har gjorts enligt ovan.
Resultatet av beräkningarna visar att status före
åtgärder (idag) bedöms som måttlig, liksom även efter
planerade åtgärder.

måttlig

måttlig
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Vattenförekomst: Stensjön
EU ID: EU_CD: SE639849-127544
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02

Status

Status

Status

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

Avvikelse i vinter eller
sommarvattenstånd

ej klassad

ej klassad

god

god

ja

Vattenståndets
förändringstakt i sjöar

ej klassad

hög

god

god

ja

Morfologiskt tillstånd i sjöar

ej klassad

otillfredsställande

otillfredsställande

otillfredsställande
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Avvikelse i vinter- eller sommarvattenstånd beskrivs
som "medelavvikelsen under vinter- eller
sommarperioden mellan nuvarande vattenstånd och
det oreglerade enligt referensförhållandet".
Beräkningar för parametern har gjorts enligt
förutsättningar som beskrivits ovan (hydrologisk regim i
sjöar). Resultatet av beräkningarna visar att status före
åtgärder (idag) bedöms som god, liksom även efter
planerade åtgärder. Vattenmyndigheten har inte
klassat parametern.
Vattenståndets förändringstakt anges som "skillnad i
förändring av vattenståndet mellan intilliggande dygn
relativt den naturliga oreglerade
vattenståndsförändringen". Beräkningar för
parametern har gjorts enligt förutsättningar som
beskrivits ovan (hydrologisk regim i sjöar). Resultatet av
beräkningarna visar att status både före och efter
åtgärder bedöms som god.
Kvalitetsfaktorn "morfologiskt tillstånd" bedöms utifrån
genomsnittlig status för fem parametrar (se nedan).
Vattenmyndigheten har 2015 klassat statusen som
otillfredsställande, i huvudsak beroende på att djur och
växter saknar naturliga livsmiljöer i strandzonen.
Utifrån bedömningar av de enskilda fem parametrarnas
status före respektive efter planerade åtgärder,
bedöms kvalitetsfaktorn "morfologiskt tillstånd" i båda
fallen uppnå fortsatt otillfredsställande status.
Sammantaget bedöms de ingående parametrarna inte
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Status

Status

E
Bedömning
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F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?
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beskriva förhållanden som påverkas av planerade
åtgärder.

Förändring av sjöars
planform

ej klassad

ej klassad

god

god

48

ja

Förändring av sjöars planform avser förändring av
strandutveckling, mätt som förhållandet mellan
strandlinje och sjöarea, vid nuvarande förhållande
relativt referensförhållanden. Planerade åtgärder
bedöms inte påverka strandlinje och sjöarea och
därmed inte parametern. Bedömning av nuvarande
status är svår att göra, då referensförhållandena inte är
kända. Denna bedömning är därför en uppskattning.
Vattenmyndigheten har inte klassat parametern.

Vattenförekomst: Stensjön
EU ID: EU_CD: SE639849-127544
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02

Status

Bottensubstrat i sjöar

Strukturer på det grunda
vattenområdet i sjöar

ej klassad

ej klassad

Status

ej klassad

ej klassad

Status

god

god

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

god

god
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ja

Bottensubstrat i sjöar avser dominerande kornstorlek
enligt SS-EN ISO 14688-1, död ved, samt rumslig
variation av bottensubstrat i relation till det
ursprungliga tillståndet enligt referensförhållandet.
Planerade åtgärder bedöms inte påverka
bottensubstratets kornstorlek, förekomst av död ved
eller bottensubstratets rumsliga variation och därmed
inte parametern. Bedömning av nuvarande status är
svår att göra, då referensförhållandena inte är kända.
Denna bedömning är därför en uppskattning.
Vattenmyndigheten har inte klassat parametern.

ja

Naturliga strukturer på det grunda vattenområdet
avser t.ex. revlar, sanddyner, deltan, erosionsformer,
död ved som väsentligt förändrats i relation till det
ursprungliga tillståndet enligt referensförhållandet.
Planerade åtgärder bedöms inte påverka sådana
strukturer på det grunda vattenområdet, ej heller
kommer artificiella strukturer att anläggas. Bedömning
av nuvarande status är svår att göra, då
referensförhållandena inte är kända. Denna bedömning
är därför en uppskattning. Vattenmyndigheten har inte
klassat parametern.

Vattenförekomst: Stensjön
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Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
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Status

Närområdet runt sjöar

Svämplanets strukturer
och funktion runt sjöar

Kemisk status

Prioriterade ämnen

ej klassad

ej klassad

Status

otillfredsställande

måttlig

Status

otillfredsställande

måttlig

G

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02
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Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

ja

Närområde runt sjöar beskrivs som andel av
närområdets yta som utgörs av aktivt brukad mark eller
anlagda ytor. Nuvarande status klassas av
Vattenmyndigheten som otillfredsställande, eftersom
närområdet utgörs av 41 % aktivt brukad mark
och/eller anlagda ytor. Planerade arbeten omfattar inte
åtgärder som förändrar sådana förhållanden och
parametern bedöms därför inte påverkas av föreslagna
åtgärder.

ja

Svämplanets strukturer och funktion runt sjöar beskrivs
som andel av vattenförekomstens svämplan som utgörs
av aktivt brukad mark och anlagda ytor eller där
svämplanets strukturer saknas pga. mänsklig aktivitet
enligt referensförhållandet. Nuvarande status klassas
av Vattenmyndigheten som måttlig, eftersom
svämplanet utgörs av 21 % aktivt brukad mark och/eller
anlagda ytor. Planerade arbeten omfattar inte åtgärder
som förändrar sådana förhållanden och parametern
bedöms därför inte påverkas av föreslagna åtgärder.

ja

Halten av Kvicksilver (Hg) överskrider
miljökvalitetsnormen för Hg i vattenförekomsten som
därmed inte uppnår god status. Även för andra
substanser/föroreningar blir klassningen "Uppnår ej
god status". Det finns inga åtgärder inom ramen för
planerade arbeten som bedöms påverka förekomsten
av prioriterade ämnen som t.ex. kvicksilver, PBDE och
tungmetaller i vattenförekomsten.

otillfredsställande

måttlig

ej klassad

ej klassad

uppnår ej god uppnår ej god

uppnår ej god
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Vattenförekomst: Stensjön
EU ID: EU_CD: SE639849-127544
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02

Status

Status

Status

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

Bekämpningsmedel

ej klassad

god

god

god

ja

Industriella föroreningar

ej klassad

god

uppnår ej god

uppnår ej god

ja

Pentabromerad
difenyleter (PBDE)

ej klassad

uppnår ej god uppnår ej god

uppnår ej god

ja

Tungmetaller - grupp

ej klassad

uppnår ej god uppnår ej god

uppnår ej god
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Vattenmyndighetens klassning avseende
bekämpningsmedel visar på god status. Planerade
arbeten omfattar inte åtgärder som bedöms påverka
uppkomna halter av bekämpningsmedel i
vattenförekomsten och statusen bedöms därför som
fortsatt "god" efter genomförda åtgärder.
Vattenmyndighetens klassning avseende industriella
föroreningar visar på god status. Uppmätta halter av
antracen i sediment i Stensjön överskrider dock angivet
gränsvärde (normerat till 5 % kolinnehåll) och
parametern bedöms ej uppnå god status. Planerade
arbeten omfattar inte åtgärder som bedöms påverka
uppkomna halter av industriella föroreningar i
vattenförekomsten. En positiv aspekt av planerade
arbeten utgörs av borttransporten av förorenat
sediment.
Vattenmyndighetens bedömning baseras på en
nationell extrapolering som tyder på att gränsvärdet för
PBDE överskrids i fisk i alla ytvatten. Planerade arbeten
omfattar inte åtgärder som bedöms påverka uppkomna
halter av PBDE i vattenförekomsten.
Vattenmyndigheten har gjort en rimlighetsbedömning
baserat på extrapolering av uppmätta metallhalter i
länets sjöar som tyder på att vattenförekomsten inte
"uppnår god status". Planerade arbeten omfattar inte
åtgärder som bedöms påverka uppkomna halter av
metaller i vattenförekomsten.

Vattenförekomst: Stensjön
EU ID: EU_CD: SE639849-127544
A
B
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Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
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Status

Kvicksilver och
kvicksilverföreningar

Övriga föroreningar

ej klassad

ej klassad

Status

Status

uppnår ej god uppnår ej god

god

god

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

uppnår ej god

god
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ja

Vattenmyndighetens bedömning baseras på en
extrapolering av uppmätta kvicksilverhalter i fisk i
länets sjöar, som tyder på att EU:s gränsvärde för
kvicksilver överskrids. Planerade arbeten omfattar inte
åtgärder som bedöms påverka uppkomna halter av
kvicksilver i vattenförekomsten.

ja

Vattenmyndighetens klassning avseende övriga
föroreningar visar på god status. Planerade arbeten
omfattar inte åtgärder som bedöms påverka uppkomna
halter av föroreningar i vattenförekomsten och
statusen bedöms därför som fortsatt "god" efter
genomförda åtgärder.

Vattenförekomst: Ståloppet EU ID: EU_CD: SE639922-127617
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02 2015-12-02

Status

Status

Status

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?
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Övergripande klassning

Ekologisk status
Förslag till
miljökvalitetsnorm:
God ekologisk status 2021

Tillkomst/härkomst

god

måttlig

måttlig

måttlig

ja

naturlig

naturlig

naturlig

naturlig

ja

uppnår ej
god

uppnår ej
god

uppnår ej
god

uppnår ej god

ja

Kemisk status
Förslag till
miljökvalitetsnorm: God
kemisk ytvattenstatus
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Vattenförekomsten klassas till måttlig ekologisk status
av Vattenmyndigheten. Påverkan av försurning och
hydromorfologiska förändringar har varit
utslagsgivande för bedömningen. Bebyggelse har gjort
att stora delar av den naturliga strandzonen har
försvunnit, vilket medför att naturliga livsmiljöer för
fiskar, smådjur och växter har minskat eller försämrats.
Definitiva vandringshinder finns både nedströms
(Stensjöns utlopp) och uppströms Rådasjön. En viss
förbättring avseende nedströms konnektivitet bedöms
uppkomma efter genomförandet av planerade
åtgärder, men de bedömningar som gjorts av
förhållandena före- respektive efter planerade åtgärder
visar på fortsatt måttlig ekologisk status.
Vattenförekomsten kommer fortsatt att klassas som
naturlig.
Föroreningar av bl.a. kvicksilver och PBDE medför
generellt att Sveriges vattenförekomster inte uppnår
god kemisk status. Förekomst av kvicksilver och PBDE i
vattenförekomsten berörs/påverkas inte av planerade
arbeten.

Vattenförekomst: Ståloppet EU ID: EU_CD: SE639922-127617
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02 2015-12-02

Status

Kemisk status utan
överallt överskridande
ämnen

god

Status

ej klassad

Status

uppnår ej
god

G

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Kommentar

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

ja

Bedömda klassningar före respektive efter genomförda
åtgärder motiveras enligt parametrar nedan för kemisk
status, där bl.a. uppmätta halter av antracen i sediment
överskrider aktuellt gränsvärde. Planerade åtgärder
bedöms inte påverka uppkomna halter av föroreningar
i vattenförekomsten och därmed inte heller utfallet av
kemisk status. Ej klassad av Vattenmyndigheten 2015.

ja

Underlagsdata från undersökningar av kiselalger saknas
och kvalitetsfaktorn med underliggande parametrar är
ej klassade av Vattenmyndigheten. Utifrån specifik
kunskap om vattenförekomsten, inte minst
vattenkemiska förhållanden, har nedanstående
parametrar bedömts. Den sammantagna bedömningen
för kvalitetsfaktorn är att vattenförekomsten uppnår
god status både före och efter planerade åtgärder. Det
är framför allt näringsämnen (fosfor), tillgången på
lättnedbrytbart organiskt material och surt vatten som
utgör påverkansfaktorer för statusklassning av
kiselalger. Dessa bedöms inte påverkas av planerade
åtgärder. Ej heller förändrade förhållanden avseende
flöden och vattenstånd som kan påverka
kiselalgssamhället negativt bedöms uppkomma efter
planerade åtgärder, se hydromorfologiska
kvalitetsfaktorer och parametrar nedan.

uppnår ej god

Ekologisk status - Biologiska kvalitetsfaktorer

Påväxt-kiselalger

ej klassad

ej klassad

god

god
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Vattenförekomst: Ståloppet EU ID: EU_CD: SE639922-127617
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02 2015-12-02

Status
IPS-index för kiselalger

ACID - Surhetsindex för
vattendrag

%PT (stödparameter)

TDI (stödparameter

ej klassad

ej klassad

ej klassad

ej klassad

Status
ej klassad

ej klassad

ej klassad

ej klassad

Status
god

god

god

god

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

god

god

god

god
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G

Kommentar

ja

IPS-index visar påverkan av näringsämnen, främst
fosfor, samt lättnedbrytbar organisk förorening.
Tillgången på sådana ämnen/substanser bedöms inte
påverkas av planerade arbeten.

ja

ACID är framtaget för att bedöma surheten i vattendrag
med pH under 7. Några försurande ämnen kommer inte
att tillföras vattenförekomsten, ej heller bedöms
planerade arbeten på annat sätt påverka
vattenförekomsten som skulle kunna medföra
försämrade förhållanden med avseende på försurning .

ja

%PT är en stödparameter till IPS-index som anger
andelen föroreningstoleranta kiselalger. Parametern är
främst kopplad till tillgången på lättnedbruten organisk
förorening. Tillgången på sådana ämnen/substanser
bedöms inte påverkas av planerade arbeten

ja

TDI är en stödparameter till IPS-index som anger
andelen näringskrävande arter. Parametern är främst
kopplad till näringsämnestillgång (totalfosfor).
Tillgången på sådana ämnen/substanser bedöms inte
påverkas av planerade arbeten

Vattenförekomst: Ståloppet EU ID: EU_CD: SE639922-127617
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02 2015-12-02

Status

Bottenfauna

ASPT

ej klassad

ej klassad

Status

ej klassad

ej klassad

Status

god

hög

G

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Kommentar

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

ja

Sammanvägning av underordnade parametrar för
kvalitetsfaktorn "Bottenfauna" enligt nedan, visar att
bottenfaunasamhället inte påverkas. Det är framför allt
tillgången på fosfor, samt rådande surhetstillstånd som
påverkar de index som ligger till grund för klassning av
bottenfauna i vattendrag. Tillgången på fosfor i
vattenförekomsten bedöms inte påverkas av planerade
åtgärder, ej heller förhållanden som bidrar till ökad
försurning. Flödesförändringar samt andra förändringar
av fysisk karaktär, t.ex. försämrat bottensubstrat,
närområde och kantzoner som kan påverka
bottenfaunasamhället negativt bedöms inte
uppkomma efter genomförda åtgärder (se
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer och parametrar
nedan). Bottenfaunan i Ståloppet undersöktes 2010.

ja

ASPT är ett index som används vid bedömning av
bottenfaunan i vattendrag. Indexet utnyttjar skillnader i
tolerans avseende eutrofa förhållanden hos olika
familjer av bottenfaunasamhället. Tillgång på
totalfosfor i vattnet styr därför i huvudsak indexets
värde. Halterna av totalfosfor i vattenförekomsten
bedöms inte påverkas av de åtgärder som planeras.

god

hög
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Vattenförekomst: Ståloppet EU ID: EU_CD: SE639922-127617
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02 2015-12-02

Status

DJ-index

MISA

Fisk

ej klassad

ej klassad

ej klassad

Status

ej klassad

ej klassad

ej klassad

Status

hög

hög

god

G

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Kommentar

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

ja

DJ-index är ett multimetriskt index för eutrofiering som
byggs upp av fem enkla index, t.ex. antal arter av vissa
sländgrupper, relativa individtätheter av flera olika
grupper samt ett Saprobieindex. Indexets värde styrs i
stort av näringstillgång, främst totalfosfor. Halterna av
totalfosfor i vattenförekomsten bedöms inte påverkas
av de åtgärder som planeras.

ja

MISA är ett multimetriskt surhetsindex som används i
vattendrag. Tillförande av försurande ämnen eller
uppkomst av förhållanden som bidrar till ökad
försurning och förändring av MISA bedöms inte
uppkomma inom ramen för planerade åtgärder.

ja

Fisk i vattendrag klassas med hjälp av det multimetriska
fiskindexet VIX, utifrån resultat från elfisken. Resultat
från elfisken finns inte tillgängliga för Ståloppet, delvis
för att metoden är olämplig i större delen av
vattenförekomsten. År 2010 genomfördes dock ett
nätprovfiske i Ståloppet. Resultatet utvärderades med
hjälp av EQR8, ett multimetriskt fiskindex som används
i sjöar (se motsvarande för Rådasjön). EQR8 i Ståloppet
indikerade god status med avseende på fiskfaunan.
Planerade åtgärder bedöms inte förändra
förutsättningarna för fiskfaunan i vattenförekomsten
vad avser kvalitet och kvantitet av lekplatser,
uppväxtområden och födounderlag.

hög

hög

god
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Vattenförekomst: Ståloppet EU ID: EU_CD: SE639922-127617
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02 2015-12-02

Status

Fisk i rinnande vatten (VIX)

Status

Status

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

ej klassad

ej klassad

god

god

ja

VIXsm (sidoindex

ej klassad

ej klassad

god

god

ja

VIXh (sidoindex)

ej klassad

ej klassad

god

god

ja

G

Kommentar
VIX är ett multimetriskt fiskindex som tar hänsyn till
bl.a. näringspåverkan, surhet, samt morfologisk och
hydrologisk påverkan. Analogt med bedömning av
nätprovfisket och EQR8 enligt ovan bedöms fiskfaunan i
Ståloppet uppnå god status. De åtgärder som planeras
bedöms inte medföra förhållanden som försämrar
fiskfaunans status.
VIXsm är ett sidoindex som tydligare indikerar surhetsoch/eller morfologisk påverkan på fisk. Indexet styrs
bl.a. av tätheter av öring och lax, andel lithofila
individer, andel intoleranta arter, samt antalet
reproducerande laxfiskarter. Planerade åtgärder
bedöms inte medföra förhållanden som försämrar
fiskfaunans status, se ovan.
VIXh är ett sidoindex som tydligare indikerar
hydrologisk påverkan på fisk. Indexet styrs bl.a. av
tätheter av öring och lax, andelen arter och individer,
samt Simpsons diversitetsindex. Planerade åtgärder
bedöms inte medföra förhållanden som försämrar
fiskfaunans status, se ovan.

Ekologisk status - fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Allmänna förhållanden
Fys-kem

ej klassad

måttlig

måttlig

måttlig
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ja

Underordnade parametrar som bedömts av
Vattenmyndigheten visar på hög status för
näringsämnen och dålig status avseende försurning.
Planerade åtgärder bedöms inte påverka de allmänna
fysikalisk-kemiska förhållandena i Ståloppet på
parameternivå enligt nedan.

Vattenförekomst: Ståloppet EU ID: EU_CD: SE639922-127617
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02 2015-12-02

Status

Status

Status

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

Näringsämnen - Tot-P

ej klassad

hög

hög

hög

ja

Försurning (MAGIC)

ej klassad

dålig

dålig

dålig

ja

Särskilda förorenande
ämnen

ej klassad

ej klassad

god

god

ja

Icke syntetiska ämnen

Syntetiska ämnen

ej klassad

ej klassad

ej klassad

ej klassad

god

god

god

god

Ekologisk status - hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
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G

Kommentar
Den parameter som används för klassning av
näringsämnen i vattendrag är totalfosfor. Planerade
arbeten bedöms inte påverka halter av totalfosfor i
vattenförekomsten.
Vattenmyndigheten har vid klassning använt samma
data för aktuell vattenförekomst som vid klassning av
Rådasjön, dvs från målsjöinventeringen där data
matchats mot Magic-biblioteket. Planerade åtgärder
bedöms inte påverka sådana förhållanden som kan
kopplas till försurning.
Vattenmyndigheten har inte klassat kvalitetsfaktorn. En
bedömning utifrån den klassning som gjorts för
Rådasjön och efter genomgång av lista med SFÄ
bedöms Ståloppet uppnå god status. Särskilda
förorenande ämnen kan inte kopplas till planerade
arbeten och bedöms därför inte heller påverka
vattenmiljön eller bedömd status i Ståloppet.

ja

Uppdelningen av syntetiska/icke syntetiska ämnen har
inte klassats av Vattenmyndigheten, men bedöms med
utgångspunkt från den övergripande bedömningen som
god. Bedömning enligt ovan.

ja

Uppdelningen av syntetiska/icke syntetiska ämnen har
inte klassats av Vattenmyndigheten, men bedöms med
utgångspunkt från den övergripande bedömningen som
god. Bedömning enligt ovan.

Vattenförekomst: Ståloppet EU ID: EU_CD: SE639922-127617
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02 2015-12-02

Status

Status

Status

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

ej klassad

otillfredsställande

otillfredsställande

otillfredsställande

ja

Konnektivitet i uppströms
och nedströms riktning i
vattendrag

ej klassad

otillfredsställande

måttlig

måttlig

ja

Konnektivitet i sidled till
närområde och svämplan i
vattendrag

ej klassad

otillfredsställande

otillfredsställande

otillfredsställande

ja

Konnektivitet i vattendrag
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G

Kommentar
Sammantaget bedöms kvalitetsfaktorn "konnektivitet i
vattendrag" som otillfredsställande, eftersom definitiva
vandringshinder finns i intilliggande vattenförekomster
både uppströms och nedströms. Strandzonen är
kraftigt påverkad av bebyggelse och andra hinder som
människan har anlagt. Vid stränderna finns få naturliga
livsmiljöer kvar för fiskar, smådjur och växter. Dessa
förhållanden påverkas inte av planerade åtgärder.
Fiskvägar kommer dock att anläggas i Stensjöns utlopp
och i Grevedämmet, vilket bedöms medföra en
förbättrad nedströms konnektivitet i
vattenförekomsten och något förbättrad status för den
parametern, se nedan.
Inom ramen för planerade åtgärder anläggs fiskvägar
vid Stensjöns utlopp och i Grevedämmet, vilket bedöms
medföra en förbättrad nedströms konnektivitet i
vattenförekomsten.
Enligt Vattenmyndigheten finns få naturliga livsmiljöer
kvar för fiskar, smådjur och växter. Strandzonen i
vattenförekomsten är kraftigt påverkad av bebyggelse
eller andra hinder som människan anlagt. Planerade
åtgärder innebär inte någon ökad belastning på
strandzonen i form av exploatering eller annan
verksamhet som påverkar livsmiljöerna negativt för
nämnda organismtyper.

Vattenförekomst: Ståloppet EU ID: EU_CD: SE639922-127617
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02 2015-12-02

Status

Hydrologisk regim i
vattendrag

ej klassad

Status

hög

Status

otillfredsställande

G

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Kommentar

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

ja

Två av de fyra parametrarna för kvalitetsfaktorn
"hydrologisk regim" (se nedan) har 2013 beräknats av
SMHI med data från modellen S-HYPE. Faktiska
regleringar, som förekommer t.ex. i Landvettersjön och
Stensjön ingår inte i denna modell. Som referenslika
förhållande har SMHI använt modellerad "naturlig
vattenföring" enligt S-HYPE. Vattenmyndighetens
klassningar har strikt följt de beräknade resultaten,
men anger liksom SMHI att klassningarna är mycket
osäkra med en låg tillförlitlighetsgrad, i synnerhet om
vattenförekomsten klassats till god eller hög status (se
Göransson och Larsson 2016). Sweco har hösten 2015
utfört motsvarande beräkningar för alla fyra
parametrar för hydrologisk regim, men då med
platsspecifika data för perioden 1985-2013, dvs. de
data från Mölndals Kvarnby som allt hydrologiskt
underlag i ansökan baseras på. Vid sammanvägning av
de underordnade parametrarna för "hydrologisk regim"
där "sämst styr", bedöms statusen idag vara
otillfredsställande. Efter modellering av samma
datamaterial med aktuell tappningsställare för framtida
reglering efter genomförda åtgärder, visar
beräkningarna på oförändrad status för "hydrologisk
regim", dvs. otillfredsställande.

otillfredsställande
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Vattenförekomst: Ståloppet EU ID: EU_CD: SE639922-127617
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02 2015-12-02

Status

Status

Status

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

Specifik flödesenergi i
vattendrag

ej klassad

ej klassad

måttlig

måttlig

ja

Volymsavvikelse i
vattendrag

ej klassad

hög

måttlig

måttlig

ja

Flödets förändringstakt i
vattendrag

ej klassad

hög

otillfredsställande

otillfredsställande

ja
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G

Kommentar
Specifik flödesenergi bedöms utifrån beräkningar av
avvikelser på grund av mänsklig påverkan och beskrivs
som "den energiförlust som görs per meter
vattendragsbredd som sker när vattnet strömmar i
vattendragsfåran". Beräkningar för parametern har
gjorts enligt förutsättningar som beskrivits ovan
(hydrologisk regim i vattendrag). Resultatet av
beräkningarna visar att status både före och efter
åtgärder bedöms som måttlig. Vattenmyndigheten har
inte klassat parametern.
Volymsavvikelse beskrivs som "den genomsnittliga
volymsavvikelsen i ytvattenförekomstens vattenföring
mellan den nuvarande flödesregimen och den naturliga
flödesregimen". Beräkningar för parametern har gjorts
enligt förutsättningar som beskrivits ovan (hydrologisk
regim i vattendrag). Resultatet av beräkningarna visar
att status både före och efter åtgärder bedöms som
måttlig.
Flödets förändringstakt beskrivs som "skillnad i
förändring av flödet i procent mellan intilliggande dygn
relativt den naturliga oreglerade flödesförändringen".
Beräkningar för parametern har gjorts enligt
förutsättningar som beskrivits ovan (hydrologisk regim i
vattendrag). Resultatet av beräkningarna visar att
status både före och efter åtgärder bedöms som
otillfredsställande.
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Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02 2015-12-02

Status

Vattenståndets förändringstakt i vattendrag

Morfologiskt tillstånd i
vattendrag

ej klassad

ej klassad

Status

ej klassad

otillfredsställande

Status

hög

måttlig

G

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Kommentar

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

ja

Vattenståndets förändringstakt anges som "avvikelsen i
vattenståndsförändring i vattendragsfåran uttryckt i
meter per timme på grund av mänsklig aktivitet relativt
referensförhållandet". Beräkningar för parametern har
gjorts enligt förutsättningar som beskrivits ovan
(hydrologisk regim i vattendrag). Resultatet av
beräkningarna visar att status både före och efter
åtgärder bedöms som hög. Vattenmyndigheten har inte
klassat parametern.

ja

Kvalitetsfaktorn "morfologiskt tillstånd i vattendrag"
klassas utifrån genomsnittlig status för åtta parametrar
(se nedan). Vattenmyndigheten har 2015 klassat
statusen som otillfredsställande, baserat på två av de
åtta parametrarna med motivet: "Djur och växter
saknar naturliga livsmiljöer i strandzonen, då mycket
stora delar av strandzonen har försvunnit". Utifrån
sammanvägd bedömning av de enskilda åtta
parametrarnas status före respektive efter planerade
åtgärder, bedöms kvalitetsfaktorn "morfologiskt
tillstånd" i båda fallen uppnå måttlig status. De
ingående parametrarna bedöms inte beskriva
förhållanden som påverkas av planerade åtgärder på
ett sådant sätt att avvikelser från referenstillståndet
uppkommer som kan medföra en försämring av
bedömd status.

hög

måttlig
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Vattenförekomst: Ståloppet EU ID: EU_CD: SE639922-127617
A
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Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02 2015-12-02

Status

Vattendragsfårans form

Vattendragsfårans
planform

ej klassad

ej klassad

Status

ej klassad

ej klassad

Status

måttlig

god

G

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Kommentar

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

ja

Vattendragsfårans form beskrivs som "väsentlig
avvikelse på grund av mänsklig aktivitet av
vattendragsfårans bredd och djup från
referensförhållandet". Vattenförekomsten bedöms
väsentligt minst avvika mellan 15-35 % i detta
avseende idag, vilket resulterar i en måttlig. status. Det
skall betonas att referensförhållandena dock inte är
kända. Planerade åtgärder bedöms inte förändra
vattendragsfåran nämnvärt i aktuell vattenförekomst
(se Göransson och Larsson 2016). Vattenmyndigheten
har ej klassat parametern.

ja

Vattendragsfårans form beskrivs som "avvikelse på
grund av mänsklig aktivitet, av vattendragets längd
längs mitten på vattendragsfåran relativt med
ursprunglig längd enligt referensförhållandet".
Vattenförekomsten bedöms idag avvika mellan 5-15 % i
detta avseende, vilket resulterar i en god. status. Det
skall betonas att referensförhållandena dock inte är
kända. Planerade åtgärder bedöms inte förändra
vattendragsfåran med avseende på planform. Inga
rätningar eller andra åtgärder som påverkar
parametern planeras. Vattenmyndigheten har ej klassat
parametern.

måttlig

god
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Vattenförekomst: Ståloppet EU ID: EU_CD: SE639922-127617
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02 2015-12-02

Status

Status

Status

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

Vattendragsfårans
bottensubstrat

ej klassad

ej klassad

god

god

ja

Död ved i vattendrag

ej klassad

ej klassad

måttlig

måttlig

ja

65
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Vattendragsfårans bottensubstrat beskrivs som
"avvikelse på grund av mänsklig aktivitet, av
vattendragsfårans kornstorlekssammansättning samt
den rumsliga variationen av bottensubstrat i relation till
det ursprungliga tillståndet enligt
referensförhållandet". Vattenförekomsten bedöms
väsentligt avvika mellan 5-15 % i detta avseende idag,
vilket resulterar i en god status. Det skall betonas att
referensförhållandena dock inte är kända. Planerade
åtgärder bedöms inte förändra bottensubstratet
nämnvärt i aktuell vattenförekomst. Om så trots allt
skulle ske, kommer substratförbättrande åtgärder att
genomföras. Vattenmyndigheten har inte klassat
parametern.
Död ved i vattendrag beskrivs som "väsentlig avvikelse,
på grund av mänsklig aktivitet, av förekomst av grov
och klen död ved uttryckt i kubikmeter ved". Dagens
status bedöms som måttlig (avvikelse mellan 15-35 %).
Det skall betonas att referensförhållandena dock inte är
kända. Planerade åtgärder bedöms marginellt påverka
mängden död ved i vattenförekomsten och bedömning
efter planerade åtgärder blir därför den samma, dvs.
måttlig status. Vattenmyndigheten har inte klassat
parametern.

Vattenförekomst: Ståloppet EU ID: EU_CD: SE639922-127617
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02 2015-12-02

Status

Status

Status

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

Strukturer i vattendraget

ej klassad

ej klassad

måttlig

måttlig

ja

Vattendragsfårans kanter

ej klassad

ej klassad

måttlig

måttlig

ja

Vattendragets närområde

ej klassad

otillfredsställande

otillfredsställande

otillfredsställande
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Kommentar
Strukturer i vattendraget beskrivs som "avvikelse på
grund av mänsklig aktivitet, av förekomsten av
naturliga sedimentbankar, större block, block- och
stenkluster, dyner och revlar, relativt
referensförhållandet". Status före planerade åtgärder
(idag) bedöms som måttlig (avvikelse mellan 15-35 %).
Det skall betonas att referensförhållandena dock inte är
kända. Planerade åtgärder bedöms marginellt påverka
strukturer i vattenförekomsten och parameterns status
bedöms fortsatt som måttlig. Vattenmyndigheten har
inte klassat parametern.
Vattendragsfårans kanter beskrivs som "väsentlig
avvikelse, på grund av mänsklig aktivitet, av kanternas
form, strukturer och material relativt
referensförhållandet". Status före planerade åtgärder
(idag) bedöms som måttlig (avvikelse mellan 15-35 %).
Det skall betonas att referensförhållandena dock inte är
kända. Planerade åtgärder bedöms inte försämra
vattenförekomstens kanter och parameterns status
bedöms fortsatt som måttlig. Vattenmyndigheten har
inte klassat parametern.
Vattendragets närområde beskrivs som "andel av
närområdets yta som utgörs av aktivt brukad mark eller
anlagda ytor". Nuvarande status klassas av
Vattenmyndigheten som otillfredsställande, eftersom
närområdet utgörs av 49 % aktivt brukad mark
och/eller anlagda ytor. Planerade arbeten omfattar inte
åtgärder som förändrar sådana förhållanden och

Vattenförekomst: Ståloppet EU ID: EU_CD: SE639922-127617
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02 2015-12-02

Status

Status

Status

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

G

Kommentar
parametern bedöms därför inte påverkas av föreslagna
åtgärder.

Svämplanets strukturer
och funktion i vattendrag

ej klassad

måttlig

måttlig

måttlig

Kemisk status

67
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Svämplanets strukturer och funktion i vattendrag
beskrivs som "andel av vattenförekomstens svämplan
som utgörs av aktivt brukad mark och anlagda ytor eller
där svämplanets strukturer saknas pga. mänsklig
aktivitet jämfört med referensförhållandet". Nuvarande
status klassas av Vattenmyndigheten som måttlig,
eftersom svämplanet utgörs av 18 % aktivt brukad mark
och/eller anlagda ytor. Planerade arbeten omfattar inte
åtgärder som förändrar svämplanets struktur och
funktion i vattenförekomsten och parametern bedöms
därför inte påverkas av föreslagna åtgärder.

Vattenförekomst: Ståloppet EU ID: EU_CD: SE639922-127617
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02 2015-12-02

Status

Prioriterade ämnen

Bekämpningsmedel

Industriella föroreningar

ej klassad

ej klassad

ej klassad

Status

uppnår ej
god

god

god

Status

uppnår ej
god

god

uppnår ej
god

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

uppnår ej god

god

uppnår ej god

68

G
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ja

Halten av Kvicksilver (Hg) överskrider
miljökvalitetsnormen för Hg i vattenförekomsten som
därmed inte uppnår god status. Även för andra
substanser/föroreningar blir klassningen "Uppnår ej
god status". Det finns inga åtgärder inom ramen för
planerade arbeten som bedöms påverka förekomsten
av prioriterade ämnen som t.ex. kvicksilver, PBDE och
tungmetaller i vattenförekomsten.

ja

Vattenmyndighetens klassning avseende
bekämpningsmedel visar på god status. Planerade
arbeten omfattar inte åtgärder som bedöms påverka
uppkomna halter av bekämpningsmedel i
vattenförekomsten och statusen bedöms därför som
fortsatt "god" efter genomförda åtgärder.

ja

Vattenmyndighetens klassning avseende industriella
föroreningar visar på god status. Uppmätta halter av
antracen i sediment överskrider dock angivet
gränsvärde (24 µg/kg ts, normerat till 5 % kolinnehåll)
och parametern bedöms ej uppnå god status.
Planerade arbeten omfattar inte åtgärder som bedöms
påverka uppkomna halter av industriella föroreningar i
vattenförekomsten. Borttransport av förorenade
sediment innebär dock en viss förbättring, men inte i
sådan omfattning att bedömd klassning förändras.

Vattenförekomst: Ståloppet EU ID: EU_CD: SE639922-127617
A
B
C
D
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
av VM
material VM före åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02 2015-12-02

Status
Pentabromerad
difenyleter (PBDE)

Tungmetaller - grupp

Kvicksilver och
kvicksilverföreningar

Övriga föroreningar

ej klassad

ej klassad

ej klassad

ej klassad

Status
uppnår ej
god

uppnår ej
god

uppnår ej
god

god

Status
uppnår ej
god

uppnår ej
god

uppnår ej
god

god

G

E
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02

Kommentar

Status

uppfylls "icke
försämringskravet"?

ja

Vattenmyndighetens bedömning baseras på en
nationell extrapolering som tyder på att gränsvärdet för
PBDE överskrids i fisk i alla ytvatten. Planerade arbeten
omfattar inte åtgärder som bedöms påverka uppkomna
halter av PBDE i vattenförekomsten.

ja

Vattenmyndigheten har gjort en rimlighetsbedömning
baserat på extrapolering av uppmätta metallhalter i
länets sjöar som tyder på att vattenförekomsten inte
"uppnår god status". Planerade arbeten omfattar inte
åtgärder som bedöms påverka uppkomna halter av
metaller i vattenförekomsten.

ja

Vattenmyndighetens bedömning baseras på en
extrapolering av uppmätta kvicksilverhalter i fisk i
länets sjöar, som tyder på att EU:s gränsvärde för
kvicksilver överskrids. Planerade arbeten omfattar inte
åtgärder som bedöms påverka uppkomna halter av
kvicksilver i vattenförekomsten.

ja

Vattenmyndighetens klassning avseende övriga
föroreningar visar på god status. Planerade arbeten
omfattar inte åtgärder som bedöms påverka uppkomna
halter av föroreningar i vattenförekomsten och
statusen bedöms därför som fortsatt god efter
genomförda åtgärder.

uppnår ej god

uppnår ej god

uppnår ej god

god
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Vattenförekomst: Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken
A
B
C
D
E
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
Bedömning
av VM
material VM före åtgärder efter åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02
2015-12-02

Status

Status

Status

Status

EU ID: EU_CD: SE639863-127455
G
F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02
uppfylls "icke
försämringskravet"?

Kommentar

Vattenförekomsten klassas till måttlig ekologisk status
av Vattenmyndigheten. Biologiska kvalitetsfaktorn
"fisk" klassas ha måttlig status. I den övre delen av
vattenförekomsten finns flera vandringshinder och
strandzonen är som helhet kraftigt påverkad av
bebyggelse och/eller andra anläggningar, vilket medför
att få naturliga livsmiljöer för fisk, smådjur och växter
finns kvar. En viss förbättring avseende vandringshinder
för fisk bedöms uppkomma efter genomförandet av
planerade åtgärder, men de bedömningar som gjorts av
förhållandena före- respektive efter planerade åtgärder
visar på fortsatt måttlig ekologisk status.

Övergripande klassning

Ekologisk status
Förslag till miljökvalitetsnorm:
God ekologisk status 2021

Tillkomst/härkomst

Kemisk status
Förslag till miljökvalitetsnorm:
God kemisk ytvattenstatus

Kemisk status utan överallt
överskridande ämnen

god

måttlig

måttlig

måttlig

ja

naturlig

naturlig

naturlig

naturlig

ja

uppnår ej god

ja

uppnår ej
god

god

uppnår ej god uppnår ej god

god

uppnår ej god

uppnår ej god
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ja

Vattenförekomsten kommer fortsatt att klassas som
naturlig.
Föroreningar av bl.a. kvicksilver och PBDE medför
generellt att Sveriges vattenförekomster inte uppnår
god kemisk status. Förekomst av kvicksilver och PBDE i
vattenförekomsten berörs/påverkas inte av planerade
arbeten.
Bedömda klassningar före respektive efter genomförda
åtgärder motiveras enligt parametrar nedan för kemisk
status, där uppmätta halter av antracen och fluoranten
i sediment överskrider aktuella gränsvärden. Planerade
åtgärder bedöms inte påverka uppkomna halter av
föroreningar i vattenförekomsten och därmed inte
heller utfallet av kemisk status.

Vattenförekomst: Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken
A
B
C
D
E
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
Bedömning
av VM
material VM före åtgärder efter åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02
2015-12-02

Status

Status

Status

Status

EU ID: EU_CD: SE639863-127455
G
F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02
uppfylls "icke
försämringskravet"?

Kommentar

Ekologisk status - Biologiska kvalitetsfaktorer

Påväxt-kiselalger

ej klassad

ej klassad

god

god

ja

IPS-index för kiselalger

ej klassad

ej klassad

god

god

ja

ACID - Surhetsindex för
vattendrag

ej klassad

ej klassad

god

god

71
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Underlagsdata från undersökningar av kiselalger saknas
och kvalitetsfaktorn med underliggande parametrar är
ej klassade av Vattenmyndigheten. Utifrån specifik
kunskap om vattenförekomsten, inte minst
vattenkemiska förhållanden har nedanstående
parametrar bedömts. Den sammantagna bedömningen
för kvalitetsfaktorn är att vattenförekomsten uppnår
god status både före och efter planerade åtgärder. Det
är framför allt näringsämnen (fosfor), tillgången på
lättnedbrytbart organiskt material och surt vatten som
utgör påverkansfaktorer för statusklassning av
kiselalger. Dessa bedöms inte påverkas av planerade
åtgärder. Ej heller förändrade förhållanden avseende
flöden och vattenstånd som kan påverka
kiselalgssamhället negativt bedöms uppkomma efter
planerade åtgärder, se hydromorfologiska
kvalitetsfaktorer och parametrar nedan.
IPS-index visar påverkan av näringsämnen, främst
fosfor, samt lättnedbrytbar organisk förorening.
Tillgången på sådana ämnen/substanser bedöms inte
påverkas av planerade arbeten.
ACID är framtaget för att bedöma surheten i vattendrag
med pH under 7. Några försurande ämnen kommer inte
att tillföras vattenförekomsten, ej heller bedöms
planerade arbeten på annat sätt påverka
vattenförekomsten som skulle kunna medföra
försämrade förhållanden med avseende på försurning .

Vattenförekomst: Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken
A
B
C
D
E
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
Bedömning
av VM
material VM före åtgärder efter åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02
2015-12-02

Status

%PT (stödparameter)

TDI (stödparameter

Bottenfauna

ej klassad

ej klassad

god

Status

ej klassad

ej klassad

god

Status

god

god

god

Status

god

god

god
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EU ID: EU_CD: SE639863-127455
G
F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02
uppfylls "icke
försämringskravet"?

Kommentar

ja

%PT är en stödparameter till IPS-index som anger
andelen föroreningstoleranta kiselalger. Parametern är
främst kopplad till tillgången på lättnedbruten organisk
förorening. Tillgången på sådana ämnen/substanser
bedöms inte påverkas av planerade arbeten

ja

TDI är en stödparameter till IPS-index som anger
andelen näringskrävande arter. Parametern är främst
kopplad till näringsämnestillgång (totalfosfor).
Tillgången på sådana ämnen/substanser bedöms inte
påverkas av planerade arbeten

ja

Sammanvägning av underordnade parametrar för
kvalitetsfaktorn "Bottenfauna" enligt nedan, visar att
bottenfaunasamhället inte påverkas. Bottenfaunan har
tidigare undersökts vid flera platser i
vattenförekomsten. Det är framför allt tillgången på
fosfor, samt rådande surhetstillstånd som påverkar de
index som ligger till grund för klassning av bottenfauna
i vattendrag. Tillgången på fosfor i vattenförekomsten
bedöms inte påverkas av planerade åtgärder, ej heller
förhållanden som bidrar till ökad försurning.
Flödesförändringar samt andra förändringar av fysisk
karaktär, t.ex. bottensubstrat, närområde och
kantzoner som kan påverka bottenfaunasamhället
negativt bedöms inte uppkomma efter genomförda
åtgärder (se hydromorfologiska kvalitetsfaktorer och
parametrar nedan).

Vattenförekomst: Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken
A
B
C
D
E
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
Bedömning
av VM
material VM före åtgärder efter åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02
2015-12-02

Status

Status

Status

Status

EU ID: EU_CD: SE639863-127455
G
F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02
uppfylls "icke
försämringskravet"?

ASPT

god

god

god

god

ja

DJ-index

hög

hög

hög

hög

ja

MISA

hög

hög

hög

hög
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Kommentar
ASPT är ett index som används vid bedömning av
bottenfaunan i vattendrag. Indexet utnyttjar skillnader i
tolerans avseende eutrofa förhållanden hos olika
familjer av bottenfaunasamhället. Tillgång på
totalfosfor i vattnet styr därför i huvudsak indirekt
indexets värde. Halterna av totalfosfor i
vattenförekomsten bedöms inte påverkas av de
åtgärder som planeras.
DJ-index är ett multimetriskt index för eutrofiering som
byggs upp av fem enkla index, t.ex. antal arter av vissa
sländgrupper, relativa individtätheter av flera olika
grupper samt ett Saprobieindex. Indexets värde styrs i
stort av näringstillgång, främst totalfosfor. Halterna av
totalfosfor i vattenförekomsten bedöms inte påverkas
av de åtgärder som planeras.
MISA är ett multimetriskt surhetsindex som används i
vattendrag. Tillförande av försurande ämnen eller
uppkomst av förhållanden som bidrar till ökad
försurning och förändring av MISA bedöms inte
uppkomma inom ramen för planerade åtgärder.

Vattenförekomst: Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken
A
B
C
D
E
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
Bedömning
av VM
material VM före åtgärder efter åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02
2015-12-02

Status

Fisk

Fisk i rinnande vatten (VIX)

god

ej klassad

Status

måttlig

ej klassad

Status

måttlig

måttlig

Status

måttlig

måttlig
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EU ID: EU_CD: SE639863-127455
G
F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02
uppfylls "icke
försämringskravet"?

Kommentar

ja

Vattenmyndigheten har klassat kvalitetsfaktorn till
måttlig status med motiveringen att det ovanför gamla
Papyrus saknas vandrande fiskar och det stationära
öring beståndet blir svagare. Fisk i vattendrag klassas
efter VIX (se nedan). Planerade åtgärder bedöms inte
förändra förutsättningarna för fiskfaunan i
vattenförekomsten att minst bibehålla aktuell status.
En förbättrad längsgående konnektivitet uppkommer
dock i Grevedämmet och Stensjöns utlopp (se
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer nedan). Detta är
positivt för fiskfaunan och ökar möjligheten för
kvalitetsfaktorn att på sikt uppnå god status.

ja

VIX är ett multimetriskt fiskindex som tar hänsyn till
bl.a. näringspåverkan, surhet, samt morfologisk och
hydrologisk påverkan. Elfisken har gjorts vid flera
platser i vattenförekomsten, där VIX i stort visat på god
till måttlig status, även uppströms Kvarnfallet. De
åtgärder som planeras bedöms inte påverka VIX
negativt och bedömd status kvarstår därför efter
genomförda arbeten. VIX bedöms dock ha
förutsättningar att uppnå god status på längre sikt,
åtminstone i aktuell del av vattenförekomsten, då en
ökad konnektivitet indirekt påverkar VIX positivt.

Vattenförekomst: Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken
A
B
C
D
E
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
Bedömning
av VM
material VM före åtgärder efter åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02
2015-12-02

Status

Status

Status

Status

EU ID: EU_CD: SE639863-127455
G
F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02
uppfylls "icke
försämringskravet"?

VIXsm (sidoindex

ej klassad

ej klassad

måttlig

måttlig

ja

VIXh (sidoindex)

ej klassad

ej klassad

måttlig

måttlig

ja

Kommentar
VIXsm är ett sidoindex som tydligare indikerar surhetsoch/eller morfologisk påverkan på fisk. Indexet styrs
bl.a. av tätheter av öring och lax, andel lithofila
individer, andel intoleranta arter, samt antalet
reproducerande laxfiskarter. Planerade åtgärder
bedöms inte medföra förhållanden som försämrar
VIXsm.
VIXh är ett sidoindex som tydligare indikerar
hydrologisk påverkan på fisk. Indexet styrs bl.a. av
tätheter av öring och lax, andelen arter och individer,
samt Simpsons diversitetsindex. Planerade arbeten
bedöms inte medföra hydrologiska förändringar i
vattenförekomsten som riskerar att försämra VIXh.

Ekologisk status - fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Allmänna förhållanden
Fys-kem

god

god

god

god

ja

Näringsämnen - Tot-P

god

god

god

god

ja
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Underordnade parametrar som bedömts av
Vattenmyndigheten visar på god status för både
näringsämnen och försurning. Planerade åtgärder
bedöms inte påverka de allmänna fysikalisk-kemiska
förhållandena i vattenförekomsten på parameternivå
enligt nedan.
Den parameter som används för klassning av
näringsämnen i vattendrag är totalfosfor. Planerade
arbeten bedöms inte påverka halter av totalfosfor i
vattenförekomsten.

Vattenförekomst: Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken
A
B
C
D
E
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
Bedömning
av VM
material VM före åtgärder efter åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02
2015-12-02

Status

Försurning (MAGIC)

Status

Status

Status

EU ID: EU_CD: SE639863-127455
G
F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02
uppfylls "icke
försämringskravet"?

god

god

god

god

ja

Särskilda förorenande ämnen

ej klassad

ej klassad

måttlig

måttlig

ja

Icke syntetiska ämnen

ej klassad

ej klassad

måttlig

måttlig

ja

Syntetiska ämnen

ej klassad

ej klassad

måttlig

måttlig

ja
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Vattenmyndigheten har vid klassning använt samma
data för aktuell vattenförekomst som vid klassning av
Stensjön, dvs från målsjöinventeringen där data
matchats mot Magic-biblioteket. Planerade åtgärder
bedöms inte påverka sådana förhållanden som kan
kopplas till försurning och god status bedöms fortsatt
uppnås efter planerade åtgärder.
Vattenmyndigheten har ej klassat denna kvalitetsfaktor
eller nedanstående parametrar. Med tanke på
vattenförekomstens karaktär och läge, bl.a. närhet till
tidigare och nuvarande industrier/områden, samt
uppmätta föroreningar i sediment, bedöms nuvarande
status till måttlig. De arbeten som planeras påverkar
dock inte förekomsten av särskilda förorenande ämnen
i vattenförekomsten, som därmed bedöms ha fortsatt
måttlig status efter genomförda åtgärder.
Borttransport av förorenade jord- och sedimentmassor
från Grevedämmet innebär dock en viss förbättring,
men inte i sådan omfattning att bedömd klassning
förändras.
Vattenförekomsten passerar områden med förorenade
sediment, bland annat förhöjda halter av metaller.
Förhållandena påverkas dock inte av planerade
åtgärder.
Vattenförekomsten passerar områden med förorenade
sediment, bland annat av PAH. Förhållandena påverkas
dock inte av planerade åtgärder.

Vattenförekomst: Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken
A
B
C
D
E
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
Bedömning
av VM
material VM före åtgärder efter åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02
2015-12-02

Status

Status

Status

Status

EU ID: EU_CD: SE639863-127455
G
F
Bedömning
efter åtgärder
2015-12-02
uppfylls "icke
försämringskravet"?

Kommentar

Ekologisk status - hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

Konnektivitet i vattendrag

Konnektivitet i uppströms och
nedströms riktning i
vattendrag

Konnektivitet i sidled till
närområde och svämplan i
vattendrag

ej klassad

ej klassad

ej klassad

dålig

dålig

dålig

dålig

dålig

dålig

dålig

otillfredsställande

dålig
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ja

Inom ramen för planerade åtgärder anläggs fiskvägar i
Stensjöns utlopp och i Grevedämmet, vilket bedöms
medföra en förbättrad konnektivitet i uppströms och
nedströms riktning i vattenförekomsten och därmed
förbättrad status för den parametern. Sammantaget
bedöms dock kvalitetsfaktorn konnektivitet i
vattendrag som fortsatt dålig, eftersom konnektivitet
till närområde och svämplan inte förändras.

ja

Inom ramen för planerade åtgärder anläggs fiskvägar i
den övre delen av vattenförekomsten, vid Stensjöns
utlopp och i Grevedämmet, vilket bedöms medföra en
förbättrad konnektivitet i uppströms och nedströms
riktning i vattenförekomsten.

ja

Enligt Vattenmyndigheten finns bara några få eller inga
naturliga livsmiljöer kvar för fiskar, smådjur och växter.
Strandzonen i vattenförekomsten är mycket kraftigt
påverkad av bebyggelse eller andra hinder, bl.a.
kulvertar. Planerade åtgärder innebär inte någon ökad
belastning på strandzonen i form av exploatering eller
annan verksamhet som påverkar livsmiljöerna negativt
för nämnda organismtyper.

Vattenförekomst: Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken
A
B
C
D
E
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
Bedömning
av VM
material VM före åtgärder efter åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02
2015-12-02

Status

Hydrologisk regim i
vattendrag

ej klassad

Status

hög

Status

otillfredsställande

Status

otillfredsställande
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ja

Två av fyra parametrar för kvalitetsfaktorn "hydrologisk
regim" (se nedan) har 2013 beräknats av SMHI med
data från modellen S-HYPE. Faktiska regleringar, som
förekommer t.ex. i Landvettersjön och Stensjön ingår
inte i denna modell. Som referenslika förhållande har
SMHI använt modellerad "naturlig vattenföring" enligt
S-HYPE. Vattenmyndighetens klassningar har strikt följt
de beräknade resultaten, men anger liksom SMHI att
klassningarna är mycket osäkra med en låg
tillförlitlighetsgrad, i synnerhet om vattenförekomsten
klassats till god eller hög status (se Göransson och
Larsson 2016). Sweco har hösten 2015 utfört
motsvarande beräkningar för alla fyra parametrar, men
med platsspecifika data för perioden 1985-2013, dvs.
de data från Mölndals Kvarnby som allt hydrologiskt
underlag i ansökan baseras på. Vid sammanvägning av
de underordnade parametrarna för "hydrologisk regim"
där "sämst styr", bedöms statusen idag vara
otillfredsställande. Efter modellering av samma
datamaterial med aktuell tappningsställare för framtida
reglering, visar beräkningarna på oförändrad status för
"hydrologisk regim", dvs. otillfredsställande.

Vattenförekomst: Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken
A
B
C
D
E
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
Bedömning
av VM
material VM före åtgärder efter åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02
2015-12-02

Status

Specifik flödesenergi i
vattendrag

Volymsavvikelse i vattendrag

Flödets förändringstakt i
vattendrag

ej klassad

ej klassad

ej klassad

Status

ej klassad

hög

hög

Status

otillfredsställande

måttlig

otillfredsställande

Status

otillfredsställande

måttlig

otillfredsställande
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Specifik flödesenergi bedöms utifrån beräkningar av
avvikelser på grund av mänsklig påverkan och beskrivs
som "den energiförlust som görs per meter
vattendragsbredd som sker när vattnet strömmar i
vattendragsfåran". Beräkningar för parametern har
gjorts enligt förutsättningar som beskrivits ovan
(hydrologisk regim i vattendrag). Resultatet av
beräkningarna visar att status både före och efter
åtgärder bedöms som otillfredsställande.
Vattenmyndigheten har inte klassat parametern.

ja

Volymsavvikelse beskrivs som "den genomsnittliga
volymsavvikelsen i ytvattenförekomstens vattenföring
mellan den nuvarande flödesregimen och den naturliga
flödesregimen". Beräkningar för parametern har gjorts
enligt förutsättningar som beskrivits ovan (hydrologisk
regim i vattendrag). Resultatet av beräkningarna visar
att status både före och efter åtgärder bedöms som
måttlig.

ja

Flödets förändringstakt beskrivs som "skillnad i
förändring av flödet i procent mellan intilliggande dygn
relativt den naturliga oreglerade flödesförändringen".
Beräkningar för parametern har gjorts enligt
förutsättningar som beskrivits ovan (hydrologisk regim i
vattendrag). Resultatet av beräkningarna visar att
status både före och efter åtgärder bedöms som
otillfredsställande.

Vattenförekomst: Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken
A
B
C
D
E
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
Bedömning
av VM
material VM före åtgärder efter åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02
2015-12-02

Status

Vattenståndets förändringstakt i vattendrag

Morfologiskt tillstånd i
vattendrag

ej klassad

ej klassad

Status

ej klassad

dålig

Status

hög

otillfredsställande

Status

hög

otillfredsställande
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Vattenståndets förändringstakt anges som "avvikelsen i
vattenståndsförändring i vattendragsfåran uttryckt i
meter per timme på grund av mänsklig aktivitet relativt
referensförhållandet". Beräkningar för parametern har
gjorts enligt förutsättningar som beskrivits ovan
(hydrologisk regim i vattendrag). Resultatet av
beräkningarna visar att status både före och efter
åtgärder bedöms som hög. Vattenmyndigheten har inte
klassat parametern.

ja

Kvalitetsfaktorn "morfologiskt tillstånd i vattendrag"
bedöms utifrån genomsnittlig status för åtta
parametrar (se nedan). Vattenmyndigheten har 2015
klassat statusen som dålig, baserat på två av de åtta
parametrarna. Djur och växter saknar naturliga
livsmiljöer i strandzonen, då mycket stora delar av
strandzonen har försvunnit, Utifrån medelvärde av
bedömningar av de enskilda åtta parametrarnas status
före respektive efter planerade åtgärder, bedöms
kvalitetsfaktorn "morfologiskt tillstånd" i båda fallen
uppnå otillfredsställande status. Sammantaget bedöms
de ingående parametrarna inte beskriva förhållanden
som påverkas av planerade åtgärder.

Vattenförekomst: Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken
A
B
C
D
E
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
Bedömning
av VM
material VM före åtgärder efter åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02
2015-12-02

Status

Status

Status

Status
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Vattendragsfårans form

ej klassad

ej klassad

otillfredsställande

otillfredsställande

ja

Vattendragsfårans planform

ej klassad

ej klassad

måttlig

måttlig

ja
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Kommentar
Vattendragsfårans form beskrivs som "väsentlig
avvikelse på grund av mänsklig aktivitet av
vattendragsfårans bredd och djup från
referensförhållandet". Vattenförekomsten bedöms
väsentligt avvika mellan 35-75 % i detta avseende,
vilket resulterar i en otillfredsställande status.
Planerade åtgärder bedöms inte förändra
vattendragsfåran nämnvärt i aktuell vattenförekomst.
De rensningar av växtlighet och sediment som planeras
i Grevedämmet har karaktären av eftersatt underhåll av
befintliga kanaler och utförs på en liten del av
vattenförekomsten. Vattenmyndigheten har ej klassat
parametern.
Vattendragsfårans form beskrivs som "avvikelse på
grund av mänsklig aktivitet, av vattendragets längd
längs mitten på vattendragsfåran relativt med
ursprunglig längd enligt referensförhållandet".
Vattenförekomsten bedöms avvika mellan 15-35 % i
detta avseende, vilket resulterar i en måttlig. status.
Planerade åtgärder bedöms inte förändra
vattendragsfåran med avseende på planform. Inga
rätningar eller andra åtgärder som påverkar
parametern planeras. Vattenmyndigheten har ej klassat
parametern.

Vattenförekomst: Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken
A
B
C
D
E
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
Bedömning
av VM
material VM före åtgärder efter åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02
2015-12-02

Status

Status

Status

Status
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Vattendragsfårans
bottensubstrat

ej klassad

ej klassad

otillfredsställande

otillfredsställande

ja

Död ved i vattendrag

ej klassad

ej klassad

otillfredsställande

otillfredsställande

ja
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Vattendragsfårans bottensubstrat beskrivs som
"avvikelse på grund av mänsklig aktivitet, av
vattendragsfårans kornstorlekssammansättning samt
den rumsliga variationen av bottensubstrat i relation till
det ursprungliga tillståndet enligt
referensförhållandet". Vattenförekomsten bedöms
väsentligt avvika mellan 35-75 % i detta avseende,
vilket resulterar i en otillfredsställande. status.
Planerade åtgärder bedöms inte förändra
bottensubstratet nämnvärt i aktuell vattenförekomst.
De rensningar av växtlighet och sediment som planeras
i Grevedämmet har karaktären av eftersatt underhåll av
befintliga kanaler och utförs på en liten del av
vattenförekomsten. Vattenmyndigheten har ej klassat
parametern.
Död ved i vattendrag beskrivs som "väsentlig avvikelse,
på grund av mänsklig aktivitet, av förekomst av grov
och klen död ved uttryckt i kubikmeter ved". Dagens
status bedöms som otillfredsställande (avvikelse mellan
35-75 %). Planerade åtgärder bedöms marginellt
påverka mängden död ved i vattenförekomsten och
bedömning efter planerade åtgärder blir därför den
samma, dvs otillfredsställande status.

Vattenförekomst: Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken
A
B
C
D
E
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
Bedömning
av VM
material VM före åtgärder efter åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02
2015-12-02

Status

Status

Status

Status
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Strukturer i vattendraget

ej klassad

ej klassad

otillfredsställande

otillfredsställande

ja

Vattendragsfårans kanter

ej klassad

ej klassad

dålig

dålig

ja

Vattendragets närområde

ej klassad

dålig

dålig

dålig

ja
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Strukturer i vattendraget beskrivs som "avvikelse på
grund av mänsklig aktivitet, av förekomsten av
naturliga sedimentbankar, större block, block- och
stenkluster, dyner och revlar, relativt
referensförhållandet". Status före planerade åtgärder
(idag) bedöms som otillfredsställande (avvikelse mellan
35-75 %). Planerade åtgärder bedöms marginellt
påverka strukturer i vattenförekomsten och
parameterns status bedöms fortsatt som
otillfredsställande.
Vattendragsfårans kanter beskrivs som "väsentlig
avvikelse, på grund av mänsklig aktivitet, av kanternas
form, strukturer och material relativt
referensförhållandet". Status före planerade åtgärder
(idag) bedöms som dålig (avvikelse >75 %). Planerade
åtgärder bedöms inte försämra vattenförekomstens
kanter och parameterns status bedöms fortsatt som
dålig.
Vattendragets närområde beskrivs som "andel av
närområdets yta som utgörs av aktivt brukad mark eller
anlagda ytor". Nuvarande status klassas av
Vattenmyndigheten som dålig, eftersom närområdet
utgörs av 100 % aktivt brukad mark och/eller anlagda
ytor. Planerade arbeten omfattar inte åtgärder som
förändrar sådana förhållanden och parametern bedöms
därför inte påverkas av föreslagna åtgärder.

Vattenförekomst: Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken
A
B
C
D
E
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
Bedömning
av VM
material VM före åtgärder efter åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02
2015-12-02

Status

Svämplanets strukturer och
funktion i vattendrag

ej klassad

Status

dålig

Status

dålig

Status

dålig
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Svämplanets strukturer och funktion i vattendrag
beskrivs som "andel av vattenförekomstens svämplan
som utgörs av aktivt brukad mark och anlagda ytor eller
där svämplanets strukturer saknas pga. mänsklig
aktivitet jämfört med referensförhållandet". Nuvarande
status klassas av Vattenmyndigheten som dålig,
eftersom svämplanet utgörs av 100 % aktivt brukad
mark och/eller anlagda ytor. Planerade arbeten
omfattar inte åtgärder som förändrar svämplanets
struktur och funktion i vattenförekomsten och
parametern bedöms därför inte påverkas av föreslagna
åtgärder.

ja

Halten av Kvicksilver (Hg) överskrider
miljökvalitetsnormen för Hg i vattenförekomsten som
därmed inte uppnår god status. Även för andra
substanser/föroreningar blir klassningen "Uppnår ej
god status". Det finns inga åtgärder inom ramen för
planerade arbeten som bedöms påverka förekomsten
av prioriterade ämnen som t.ex. kvicksilver, PBDE och
tungmetaller i vattenförekomsten.

ja

Vattenmyndighetens klassning avseende
bekämpningsmedel visar på god status. Planerade
arbeten omfattar inte åtgärder som bedöms påverka
uppkomna halter av bekämpningsmedel i
vattenförekomsten och statusen bedöms därför som
fortsatt "god" efter genomförda åtgärder.

Kemisk status

Prioriterade ämnen

Bekämpningsmedel

ej klassad

ej klassad

uppnår ej god uppnår ej god

god

god

uppnår ej god

god
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Vattenförekomst: Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken
A
B
C
D
E
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
Bedömning
av VM
material VM före åtgärder efter åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02
2015-12-02

Status

Industriella föroreningar

ej klassad

Pentabromerad difenyleter
(PBDE)

ej klassad

Tungmetaller - grupp

ej klassad

Status

god

Status

Status
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uppnår ej god

uppnår ej god

ja

uppnår ej god uppnår ej god

uppnår ej god

ja

uppnår ej god uppnår ej god

uppnår ej god
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Kommentar
Vattenmyndighetens klassning avseende industriella
föroreningar visar på god status. Uppmätta halter av
antracen och fluoranten i sediment överskrider dock
angivna gränsvärden (24 respektive 2000 µg/kg ts,
normerade till 5 % kolinnehåll) och parametern bedöms
ej uppnå god status. Dessutom har höga halter av andra
PAH-kongener uppmätts i delar av sedimenten i
Grevedämmet. Planerade arbeten omfattar inte
åtgärder som bedöms påverka uppkomna halter av
industriella föroreningar i vattenförekomsten.
Borttransport av förorenade jord- och sedimentmassor
från Grevedämmet innebär dock en viss förbättring,
men inte i sådan omfattning att bedömd klassning
förändras.
Vattenmyndighetens bedömning baseras på en
nationell extrapolering som tyder på att gränsvärdet för
PBDE överskrids i fisk i alla ytvatten. Planerade arbeten
omfattar inte åtgärder som bedöms påverka uppkomna
halter av PBDE i vattenförekomsten.
Vattenmyndigheten har gjort en rimlighetsbedömning
baserat på extrapolering av uppmätta metallhalter i
länets sjöar som tyder på att vattenförekomsten inte
"uppnår god status". Uppmätta halter i sediment av
kadmium och bly har vid jämförelse med gällande
miljökvalitetsnorm visat på god status i Grevedämmet.
Planerade arbeten omfattar inte åtgärder som bedöms
påverka uppkomna halter av metaller i
vattenförekomsten.

Vattenförekomst: Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken
A
B
C
D
E
Typ av klassning: Fastställd
ArbetsBedömning
Bedömning
av VM
material VM före åtgärder efter åtgärder
Datum: 2009-12-22 2015-12-02
2015-12-02
2015-12-02

Status

Kvicksilver och
kvicksilverföreningar

Övriga föroreningar

ej klassad

ej klassad

Status

Status

uppnår ej god uppnår ej god

god

god

Status

uppnår ej god

god
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Vattenmyndighetens bedömning baseras på en
extrapolering av uppmätta kvicksilverhalter i fisk i
länets sjöar, som tyder på att EU:s gränsvärde för
kvicksilver överskrids. Planerade arbeten omfattar inte
åtgärder som bedöms påverka uppkomna halter av
kvicksilver i vattenförekomsten.

ja

Vattenmyndighetens klassning avseende övriga
föroreningar visar på god status. Planerade arbeten
omfattar inte åtgärder som bedöms påverka uppkomna
halter av föroreningar i vattenförekomsten och
statusen bedöms därför som fortsatt "god" efter
genomförda åtgärder.

Bilaga 2 – Värdekärnor och revir för utvalda arter och grupper.
På kartorna i denna bilaga har områden som bedömts vara särskilt värdefulla markerats. I några kartor har
också värdekärnor markerats som röda prickar. Värdekärnor utgör områden som är särskilt viktiga för lek
eller häckning.
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