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BILAGA 3

BILAGA 3
STYRSTRATEGIER FÖR MÖLNDALSÅN
SAMMANFATTNING
Mölndalsåns olika delar har under de senaste decennierna drabbats av ett relativt stort antal
översvämningar. Av dessa var den som inträffade i december 2006 den kraftigaste och innebar att
viktiga samhällsfunktioner liksom enskilda fastigheter drabbades av översvämning under närmare en
veckas tid och med stora kostnader för såväl det allmänna som enskilda fastighetsägare och
verksamhetsidkare.
Inom de kommuner, Härryda, Mölndal och Göteborg som drabbades har ett flertal projekt redan
genomförts och planeras som innebär att de reglerade sjöarna, främst Nedsjöarna, Landvettersjön och
Rådasjön – Stensjön kommer att ha betydligt större förmåga att magasinera vatten för att därigenom
kunna begränsa de kraftiga flödestoppar som tidvis drabbar ån. Därtill har rensning av ån skett i nedre
loppet från Mölndals centrum till Göteborg och urgrävningar kommer att utföras i Landvetter,
Mölnlycke och från Rådasjön till Kvarnbyfallen i Mölndal.
Med redan utförda åtgärder har frekvensen av framtida översvämningar reducerats och med samtliga
nu planerade förbättringsåtgärder kommer ån att få en väl balanserad förmåga att utjämna de stora
naturliga flödesvariationerna och att kunna leda flödena genom de olika tättbebyggda områdena längs
ån utan någon egentlig risk för framtida översvämningar för flöden som med relativt god marginal
överskrider ett flöde med 100 års återkomsttid, dvs. större än flödet 2006. Därmed finns även en viss
marginal mot framtida förväntade högre flöden till följd av växthuseffekten.
Före 2006 års översvämning och de arbeten som utförts sedan dess och som planeras var
Mölndalsåsystemet i stort sett ostyrbart vid extrema flöden till följd av bristande tappningskapacitet i
Landvettersjön och Rådasjön – Stensjön samt begränsningar i sättet att reglera Nedsjöarna enligt
tidigare gällande miljödom. Nu har det skapats och kommer ytterligare att förbättras förutsättningarna
att genom en samordnad reglering av hela åsystemet minimera effekten av varje enskilt högflöde.
Avsikten är att Mölndalsån ska regleras i ett för de tre berörda kommunerna gemensamt
driftövervakningssystem. Systemet baseras på att det sker kontinuerlig mätning av vattenstånd i och
flöde ut ur de reglerade sjöarna, liksom ytterligare flödesmätning i kritiska punkter, liksom
nederbördsmätning. Förutom denna datorövervakning kommer ett prognossystem att arbeta med
aktuella uppmätta data från hela åsystemet kopplat till aktuella prognoser av nederbörd vilket
sammantaget kommer att ge prognoser över förväntad tillrinning till ån. Som underlag för att kunna
reglera de olika sjöarna, dvs. styra fördelningen mellan vad som ska tas som vattenståndsändring i
respektive sjö och vilket flöde som ska tappas ur sjön, liksom hur luckorna i övriga dämmen som
Gårda dämme och Slussen ska styras.

INLEDNING
Mölndalsån har tidigare översvämmats vid ett antal tillfällen. Orsaken och konsekvenserna
vid dessa tillfällen är dock inte desamma. I arbetet med att förbättra regleringen av
vattendraget skall ett antal styrstrategier tas fram. Tillsammans med framtida, förbättrade
reglermöjligheter, driftövervakningssystem och prognoser ges avsevärt bättre förutsättningar
för att hantera extrema vädersituationer eller osannolika händelser i framtiden. Förutom
reglering för att så långt möjligt undvika översvämningar ska regleringen utföras så att det
inte uppkommer någon risk för vattenbrist för normala eller tillfälliga vattenuttag ur
åsystemet, eller begränsningar i minimivattenföringar. Därtill ska reglering ske med största
möjliga hänsyn till landskapseffekter samt flora och fauna
Avsikten är att detta dokument ska ligga som underlag för Driftavtal 2010, som avser att ge
Avtalsparterna förutsättningar för en långsiktigt effektiv samordnad hantering av hela
åsystemets övervakning och reglering. Det ska således ge underlag för en fortsatt
samverkan kring verksamhet och teknik för styrning och övervakning av vattensystemet
Mölndalsån som balanserar risk för vattenbrist och risk för översvämning och som tillvaratar
ekologiska värden i och kring vattenmiljön.
I detta dokument beskrivs problembilden och styrstrategier för fem olika utvalda situationer
eller väderhändelser, som påverkar vattenutbredningen i Mölndalsån:
Tillstånd:
1. Normala förhållanden
2. Högt flöde i Mölndalsån
3. Högt vattenstånd i västerhavet och Göta älv
4. Intensivt regn över centrala Göteborg, Kållered och Mölndal
5. Kraftig snösmältningsperiod

Av praktiska skäl delas sammanställningen upp i två delar vad avser de olika tillstånden:
Del 1- Tillstånd 1, dvs normala förhållanden
Del 2- Tillstånden 2 – 5. Dessa delar kommer att utvecklas ytterligare

I Figur 1 nedan visas en karta över Mölndalsåns avrinningsområde.
En mer detaljerad karta med uppdelning i olika delavrinningsområden redovisas i Bilaga 1.

Figur 1 Mölndalsåns avrinningsområde

GÄLLANDE REGLERINGSRÄTTER OCH BESTÄMMELSER
Nedan ges en kortfattad sammanställning av vilka regleringsbestämmelser som gäller för de
olika sjöarna och dämmena i Mölndalsåns sjösystem.

NEDSJÖARNA
DG(dämningsgräns) 3,15 m (lokalt system).
SG(sänkningsgräns) 0,30 m (lokalt system)
Minimitappning: 0,4 m3/s, eller tillrinningen vid SG (Eg. behöver tappning endast ske under
vissa perioder under dygnet/veckan, men av miljöskäl används detta minimiflöde generellt
under all tid).
 När vattenståndet når dämningsgränsen ska luckan öppnas helt. Skulle den nivån
uppnås bör dock länsstyrelsen kontaktas för att få tillåtelse att begränsa flödet,
eftersom fullt öppna luckor skulle ge svåra översvämningsskador nedströms.
 För reduktion av flödet, ner till minimiflöde, finns ingen tidsbegränsning. Ökning av
flödet får dock inte ske i större takt än:
- När flödet är mellan 0,4 och 1,6 m3/s, dubblering av flödet var 90:e min
- När flödet är över 1,6 m3/s, momentan höjning med högst 2 m3/s var 90:e min
- Vid ökning av mer än 1 m3/s och dygn, ska nedströms aktiva
vattenverk/kraftverk meddelas om storlek och tidpunkt för ökningarna med tfn,
sms med kvittens, personligt besök eller med annan framtida teknik senast vid
påbörjad flödesökning

 Nedsjöarna utgör reservmagasin, 5 milj.m3, för Göteborg Vatten och säkerställer
Mölndals ordinarie vattenuttag under torrsomrar, liksom önskat minimiflöde i åns
övriga delar ner till mynningen i Göta älv.
 Det finns ingen formell bestämmelse om regleringsstrategi mellan SG och DG.

STURVENSJÖARNA, STORA HÄRSJÖN m.fl.
Stora och Lilla Sturven samt Öjesjön bildar ett mindre reglerat sjösystem som avrinner
genom Dala å till Mölndalsån vid Rya. Samma gäller Vällsjön, Hornasjön och Lilla och Stora
Härsjön som avrinner genom Tvärån ner till Mölndalsån något uppströms Härryda samhälle.
Dessa sjöar har regleringsintervall på 2,2 m – 3,0 m mellan SG och DG. Se vidare en
sammanställning i bilaga 2, ”Sammanställning av regleringsbestämmelser för mindre sjöar i
Mölndalsåns avrinningsområde”.

LANDVETTERSJÖN
Reglerades ursprungligen med regleringsgränser genom hävd, som fastställts i nyligen
erhållen dom. Regleringsnivåer har omräknats från ursprungligen GH88 till RH2000.
DG + 54,95 m (Motsvarar 65 cm i Kvarnbyns rapporter), RH2000.
SG + 54,54 m (Motsvarar 24 cm i Kvarnbyns rapporter*).
*Observera dock att mätningen tidigare gjordes nere vid dammen, vilken störs av förluster i
tilloppet. Faktisk nivå är därför högre uppe i sjön. I villkor för den nya domen anges att
mätningen av sjöns nivå ska ske ”med en av strömningen opåverkad pegel i Arketjärn.”
Minimitappning: 0,4 m3/s, eller tillrinningen vid SG.


Ingen formell bestämmelse om regleringssätt mellan SG och DG.



Vid höga flöden i Mölndalsån får DG överskridas och tappningen regleras med
hänsyn till den hydrauliska kapaciteten i befintliga vattenvägar för att undvika skador
på fastigheten samt anpassas så att minsta möjliga skador uppstår inom hela
Mölndalsåns sträckning(bedömning görs av regleringsrättsinnehavaren).



Nödutskovet, som leder ut en del av flödet på Långenäsvägen, får öppnas när
vattenståndet i Massetjärn överskrider + 50,75 m och får bibehållas till dess risken för
översvämning av fastigheten har undanröjts.



I en beredskapsplan anges de åtgärder som ska utföras innan nödutskovet öppnas.
Enligt beredskapsplanen krävs trafikavstängning, utrymning av vissa fabrikslokaler,
ev. bortforsling av parkerade bilar, uppbyggnad av förberedda barriärer m.m.

STENSJÖN-RÅDASJÖN
Sjöarna regleras vid Stensjöns utlopp och vattnet rinner fritt genom Ståloppet mellan sjöarna.
Höjdsystemet har tidigare angivits i GH88. Här anges nivåer i RH2000.
DG + 49,74 m (Motsvarar ± 0 i Kvarnbyns rapporter). (Mittpunkten av siffran X i märket C XIV
14, 1819 i en sten, Kungsstenen, ca 120 m uppströms dämmet har nivån + 49,98)
SG + 49,14 m, (Motsvarar – 58 i Kvarnbyns rapporter)
Minimitappning: Formell bestämmelse saknas. Tidigare bestämde behovet av
fabrikationsvatten och driften av kraftverk inom Papyrusområdet lågflödet. Efter upphörande

av dessa verk-samheter strävar Kvarnbyn mot att tappa minst 0,4 m3/s genom fallen till
nedre Mölndalsån, eller tillrinningen om det finns risk för underskridande av SG.


Ingen formell bestämmelse om regleringssättet mellan SG och DG



När vattenståndet når upp till DG ska luckorna vara fullt öppna (underförstått, då inget
föreskrivits om åtgärder vid denna nivå. I praktiken öppnas luckor så mycket som de
befintliga reglerkolvarna medger). I praktiken innebär sjöns begränsade avbördningskapacitet att den vid stora flöden blir överdämd. Någon rättighet att idag begränsa
flödet från Stensjön vid risk för översvämning i nedre Mölndalsån finns inte (Är heller
inte aktuellt idag förrän tillflödena är så stora att sjön blir mycket kraftigt överdämd.
Efter ombyggnad av dämmet, utloppskanal m.m. måste det i ett nytt tillstånd finnas
rättighet att begränsa flödet från sjön och att överdämma densamma)



Göteborg har ett reservvattenintag i Rådasjön för överpumpning till Delsjöarna, max.
kapacitet ca 2,1 m3/s. Tillåtet uttag per gång 5 milj.m3, Reservmagasinet, som ligger i
Nedsjöarna, behöver således inte vara större än 5 milj.m3. (Ytterligare uttag kan
endast göras om tillrinningen till åsystemet så medger).



Mölndals kommun har sitt råvattenintag samlokaliserat med Göteborgs intag och
pumpar normalt direkt till kommunens vattenverk.. Tillåtet uttag är 6,0 milj.m3/år.

GÅRDA DÄMME
DG +1,55 m RH2000
SG – Saknas för själva dämmet, se nedan
Minimitappning: Saknas eftersom det inte finns något regleringsmagasin i anslutning till
dämmet.


För att undvika översvämning uppströms ska luckorna hållas helt öppna ”vid flöden”.
(”vid flöden” Innebär att så snart det finns risk för översvämning uppströms i Göteborg
eller Mölndal ska samtliga luckor, utom den lucka i vilken ålyngelledaren är monterad,
vara fullt öppna)



Ån får inte avsänkas lägre än +1,25 på sträckan från Kallebäcks bro till Forsåker
uppströms Mölndals centrum. Tiden för denna avsänkning får vara högst 5 timmar.
Om ytterligare avsänkning behövs måste nuvarande Trafikverket kontaktas och tiden
begränsas (av geotekniska skäl). Kontroll kommer att ske med en registrerande
vattenståndsmätare placerad i Almedahl.

Kommentar: Villkoren ovan om fullt öppna luckor vid stora flöden strider inte mot villkoret att
inte avsänka ån till + 1,25 m så långt uppströms om dämmet som vid Kallebäcks bro
(Almedahl), eftersom strömningsförlusterna är så stora i ån att denna nivå inte underskrids
oavsett vilket vattenstånd det är i Göta älv/havet. Således: Luckorna i Dämmet ska vara fullt
öppna vid stort flöde, oavsett hur lågt vattenståndet i Göta älv är.
Kontroll av nivån vid Kallebäcks bro är dock lämplig, eftersom det finns behov av att kunna
sänka av vattenståndet i ån vid en prognos om extremt högt vattenstånd i havet, eller när ett
högflöde klingar av och luckorna behöver stängas.

SLUSSEN
Slussen saknar formellt tillstånd i sin nuvarande utformning. Kanalen grävdes ur första
gången på 1600-talet och motsvarande Länsstyrelsen gav tillstånd till sluss och kvarn under
1700-talet.

Eftersom Fattighusån och Slussen utgör en del av utloppen ur Mölndalsån så bör denna
vattenvägs kapacitet utnyttjas så långt fördämningen och kanalens kapacitet medger vid
stora flöden i Mölndalsån.

ALLMÄN PROBLEMBESKRIVNING OCH STRATEGIER
I det följande görs skillnad mellan NORMALA FÖRHÅLLANDEN, när ingen sjö är överdämd
eller inga besvärande höga flöden/ vattenstånd längs ån förekommer (kontrolleras i
Landvetter samhälle och vid Mölndals centrum) och HÖGA FLÖDEN som medför
överdämning av sjöar och möjliga problem längs ån. För HÖGA FLÖDEN görs en gradering
av problemen genom en indelning i larmnivå 1 – 3, dvs. en stigande skala på
översvämningsproblemen med en indelning som liknar den som SMHI använder (klass 1-3varning) men med direkt anpassning till förhållandena i Mölndalsån. Indelningen i larmnivåer
är tänkt att motsvara varandra längs ån. Den del av ån som först uppnår aktuell larmnivå får
vara styrande för övriga.
Det förutsätts att regleringen av sjöarna, sker efter justerbart ”bör”-värde på vattenstånd alt.
flöde upp t.o.m. larmnivå 1. För de olika regleringspunkterna/dämmena behöver styrningen,
”bör”-värdet, dels anpassas efter främst årstid, men även göras så flexibel (tillåtet
variationsintervall) så att det inte sker för stora flödesändringar under perioder då det inte
föreligger uppenbar risk för översvämningar, vattenbrist m.m. Detta skall tydliggöras i driften
av respektive dämme.
I det följande görs en distinktion mellan automatisk reglering (efter ”bör”-värden av olika slag)
och manuell styrning. Det senare förutsätts tillämpas framför allt vid mycket kraftiga flöden,
dock kan t.ex. Gårda dämme och Slussen under sådana perioder regleras automatiskt
genom att ”bör”-värdet för vattenståndet uppströms dämmet/Slussen sänks så lågt att
luckorna med säkerhet hålls fullt öppna oavsett vattennivå i Göta älv/havet.

DEL1 – NORMALA FÖRHÅLLANDEN
Normala förhållanden avser perioder då ingen av utvalda mätpunkter i ån eller nivån i
sjöarna nått larmnivå 1 (DG för sjöarna) eller en prognos från det nya prognossystemet
larmar om risk för så stora nederbördsmängder inom prognosperioden att det föreligger risk
för att det uppkommer flöden som medför att larmnivå 1 eller högre kan komma att uppnås.
Vidare förutsätts att flödet i nedre Mölndalsån inte är så högt att det krävs åtgärder vid Gårda
dämme, Slussen och/eller i Stensjön för att minska eller begränsa en kommande
vattenståndsstigning i nedre Mölndalsån, eller att det inte föreligger en prognos om högt
vattenstånd i havet som kräver snabba skyddsåtgärder i möjliga reglerpunkter.
Till normala förhållanden räknas även den anpassning av nivåerna i sjösystemet som
erfordras för att under torrperioder ha tillräcklig marginal för såväl den normala
vattenförbrukningen från ån som uttag från Göteborg Vatten, liksom att så långt möjligt
upprätthålla föreskriven minimitappning från sjöarna. När någon av sjöarna närmar sig SG
ska tappningen anpassas så SG inte underskrids.

Styrstrategi för utloppen ur Mölndalsån
Gårda dämme
Gårda dämme regleras automatiskt på signal från nivågivare uppströms dämmet och med
kontroll på nivån nedströms i Gullbergsån.
Börnivån innebär att så snart vattennivån uppströms Gårda dämme stiger över eller sjunker
under tillåtet reglerintervall initieras öppning eller stängning av reglerlucka. Om detta inte är
tillräckligt upprepas proceduren med nästa lucka etc. Reglerdynamiken behöver emellertid
dämpas och fördröjas något så att inte en snabb luckförändring omedelbart initierar en ny
ändring.
Idag styrs Gårda dämme med en börnivå på ca +1,40. För att säkerställa att Gårda dämme
varken överdäms eller att ån töms på vatten finns ett nödöppnings- och
nödstängningssystem med flottörer, som är överordnat reglersystemet. Vid + 1,25 stängs alla
luckor och vid +1,55 öppnas alla luckor. Om det finns skäl att överskrida eller underskrida
dessa nivåer utan att ovan angivna ”nödstyrningar” träder in måste flottören rent fysiskt
blockeras, dvs. en åtgärd som kräver besök av driftpersonal.

Slussen
De båda reglerluckorna (med möjlighet till yt-/ och bottenutskov) regleras på egen
nivåmätare och i en sekvens som följer efter det att Gårda dämme har reglerat klart, dvs.
Slussen ska inte aktiveras förrän samtliga luckor i Gårda dämme har öppnats fullt ut.
Regleringen bör ske på en reglerlucka i taget som bottenutskov, d.v.s. först när den ena
luckan är upplyft i toppläge påbörjas regleringen av den andra luckan. Eftersom nivåmätaren
finns placerad uppströms Slussen vid Gamla Ullevi bör regleringen ske med viss dämpning
av signalen.

Reglering av sjöarna

Landvettersjön och Stensjön/Rådasjön
Dessa sjöar kan enligt gammal hävd resp. vattendomar regleras fritt mellan sina respektive
sänknings-/ (SG) och dämningsgränser (DG). Styrningen under normalförhållanden sker

lämpligen enskilt för respektive sjö. Flödet får dock endast underskrida vattendomens
minimiflöde (tappning) om sjöns nivå ligger på sänkningsgränsen (SG). Idag saknas
minimiflödesbestämmelse för Stensjön, men en sådan bestäms med stor sannolikhet i en
kommande ny miljö(vatten)dom. Under normala förhållanden styrs regleringen med
avseende på naturhänsyn och estetiska önskemål, t.ex. inom ett visst nivåintervall för att få
önskad vattenutbredning utmed sandstränder under badsäsongen, samt att det skall finnas
en vattenreserv för eventuell överpumpning från Rådasjön till Delsjöarna för att därigenom
säkerställa Göteborg Vattens behov innan vattnet från det egentliga magasinet i Nedsjöarna
hunnit ner till Rådasjön.
Landvettersjön bör ligga runt DG – 0,2 m, men börja sänkas ner mot SG när vattenståndet i
Stensjön stiger över DG – 0,2 m, p.g.a. ett ökande tillflöde i hela åsystemet. Tappningen
anpassas således till tillrinningen, dock får inte tappningen underskrida 0,4 m3/s med mindre
än att vattenståndet sjunker ner till SG.
För Stensjön bör en reglering ske som är anpassad efter årstiden. Under vinterhalvåret med
normalt relativt stort tillflöde kan sjön lämpligen ha en börnivå inom intervallet 0,30 - 0,45 m
under DG. Om tillflödet till sjön stiger bör luckorna öppnas fullt vid ca DG – 0,30 m, som en
förberedelse inför en eventuell kommande högflödesperiod. Därvid bör, senast när nivån i
Stensjön passerar DG – 0,2 m (med stigande vattennivå), Landvettersjön avsänkas till nivån,
DG - 0,3 m eller om möjligt ännu lägre om aktuellt tillflöde till sjön och dess
tappningskapacitet medger detta.(Landvettersjön har idag betydligt större tappningskapacitet
än Stensjön)
Under sommaren med normalt lägre tillrinning erfordras marginal för eventuellt vattenuttag
för Göteborg och anpassning till badstränder. Detta ger ett börvärde i ett intervall runt DG –
0,2 m. Samtidigt bör tappningen från Stensjön inte underskrida ca 0,4 m3/s, eller helst 0,6
m3/s, för att ge goda förhållanden i nedre Mölndalsån, bl.a. för en fisk-/ och ålyngelledare i
Gårda dämme ska fungera tillfredsställande. Möjligheten att hålla uppe flödet även under
längre torrperioder kan dock begränsas av möjlig/lämplig tappning från Nedsjöarna.

Nedsjöarna
Vattendomen medger en fri reglering inom regleringsgränserna, dvs. totalt 2,85 m. Normalt
regleras dock sjöarna inom ett intervall som är avsevärt mindre än regleringsintervallet. Extra
vattenreserv måste således finnas tillgängligt om Göteborg Vatten behöver stänga
råvattenintaget från Göta älv. Vattenreserven skall även räcka till för att jämna ut
vattenföringen i Mölndalsån under en längre torrperiod. Hänsyn bör även tas till lokala
förhållanden, som fisk, fåglar (lom), estetiska förhållanden samt att en liten vik/sjö (Buasjön)
tappar sin direktkontakt med Nedsjöarna vid nivån +2,2 m (DG – 0,95m).
Samtidigt bör marginal till dämningsgränsen (DG) finnas för att ha tillräckligt med
magasineringsutrymme tillgängligt vid en ev. kommande högflödesperiod. Med dessa
förutsättningar fås en reglering som syftar till att låta sjön stiga i slutet av vintern eller vid
eventuell vårflod till +2,4 a +2,5 m inför kommande sommarsäsong. Under sommaren hålls
vattenståndet på denna nivå om tillrinningen räcker till för att samtidigt tappa ett flöde i
storleksordningen 0,7 m3/s, eller helst minst 0,5 m3/s. I annat fall får sjön sjunka under
oförändrad tappning ner till +2,20 m, varefter tappningen minskas till minimivattenföringen
0,4 m3/s. Vid ökande tillrinning reverseras ovan angivna prioritering mellan tappning och nivå
i sjön.
När tillrinningen till sjön ökar mer än vad som erfordras för ovanstående reglering så sänks
sjön mot + 2,20 m som en förberedelse inför en ev. kommande högflödesperiod.
Under hösten bör sjön om möjligt sänkas av till +2,0 m inför en kommande lektid och därefter
höjas igen för att undvika att fiskäggen blir torrlagda någon gång under vintern fram till

kläckning i slutet av april månad, se PM angående möjligheten att avleda vatten från
Mölndalsån, som ingick i underlaget för dom angående Göteborg Vattens uttag av
reservvatten från Mölndalsåsystemet.
Under vinter med isläggning är sjön flitigt frekventerad för skridskoåkning och/eller
skidåkning, samt vinterfiske. Variationerna i vattenstånd bör vara små. Eftersom tillrinningen
samtidigt är låg under dessa förhållanden så medför detta en låg tappning.

Stora och Lilla Sturven, Öjesjön, Hornasjön, Vällsjön samt Lilla och Stora Härsjön
Det finns ett stort antal mindre, reglerade sjöar i den övre delen av avrinningsområdet.
Karakteristiskt för dessa sjöar är att de har stora regleringsintervall, 2,2 m – 3,0 m och därtill
en stor andel sjöyta relativt sina respektive avrinningsområden. Samtidigt ligger flera av
sjöarna otillgängligt till och är härigenom arbetskrävande för tillsyn och eventuell ändring och
justering av lucköppningar. Detta, liksom att det inte längre finns något kraftverk som kan
tillgodogöra sig ett högre lågflöde, har medfört att de under de senaste, åtminstone 20 åren,
reglerats i mycket begränsad omfattning. Genom att använda i stort sett samma lucköppning
året runt varierar dessa sjöars vattenstånd normalt inom intervall mindre än 1 m,
huvudsakligen inom den övre delen av respektive sjöns regleringsintervall. Avsänkning till
nedre delarna av resp. sjös regleringsintervall ger fula stränder och påverkar bryggor m.m.
inom detta värdefulla fritidsområde. Större avsänkningar bör därför endast göras om det
under en ovanligt lång torrperiod finns behov av att förstärka avtappningen från Nedsjöarna
till följd av liten naturmarksavrinning.
Sjöarna utgörs av två separata system. Längst uppströms finns Stora och Lilla Sturven med
en normaltappning om ca 0,08 – 0,14 m3/s. Tillflödet sker till Öjesjön som har ett dämme,
men sjön regleras idag inte aktivt utan de sättar som kan placeras i dammöppningen hålls
normalt på samma nivå, dvs. sjön uppträder därmed som en oreglerad sjö.
Något längre nerström ansluter nästa sjösystem genom Tvärån till Mölndalsån. Här rinner
Horna(Homa)sjön, Vällsjön och Lilla Härsjön till Stora Härsjön. Flödet från vardera av dessa
sjöar är normalt ca 0,1 m3/s och utflödet från detta sjösystem från Stora Härsjön till
Mölndalsån varierar normalt inom intervallet 0,3 – 0,35 m3/s upp till 0,5 m3/s som normalt
toppflöde.
Samtliga dessa ”småsjöar” föreslås även i framtiden regleras på samma sätt som idag.
Eftersom sjöarna är så stora i förhållande till sina respektive avrinningsområden är risken för
mycket lågt vattenstånd respektive överdämning låg. Samtidigt är flödena vid
högvattenföringar i ån så pass små att de kommer att ha ringa påverkan på
flödesutvecklingen längre nedströms i systemet. Sjöarna kan istället betraktas som en extra
magasinsresurs för nuvarande och ev. framtida vattenuttag ur Mölndalsån och för att
upprätthålla minimivattenföringar genom att ev. fylla på nedre systemet om Nedsjöarna
riskerar att sjunka under en önskvärd vattennivå. Avtappning upp till 0,5 m3/s och möjligen
även ännu högre kan uppnås under lång tid.

KRITERIER FÖR ÖVERGÅNG TILL LARMNIVÅER
Det finns helt naturligt en gradvis övergång från normala flödesförhållanden till stora flöden
som riskerar att medföra översvämningar och därför behandlas under de olika larmnivåerna.
Indikationer på att det har skett en sådan vattenuppfyllnad i markmagasinen och mossar att
det finns risk för att åsystemet vid större nederbördsmängder ska nå upp till larmnivåer är:


Nederbörd:

100 – 150 mm/mån, 200 mm/ 2 månader



Stensjön:

Trots fullt öppna luckor vid vattenståndet DG – 0,3 m stiger vattenståndet

Styrsystemet för Mölndalsån bygger bl.a. på att det sker vattenståndsmätning i de större
reglerade sjöarna och utmed ån, där det finns risk för översvämning, Landvetter samhälle
och Mölndals centrum. Förvarning om större flöden kan lämpligen erhållas från ett antal av
dessa mätpunkter. Nedan redovisas kriterier som lämpligen kan användas för övergång från
normala förhållanden till en larmnivå. (Sjöarean relativt nederbördsområdet och det stora
regleringsintervallet gör att Nedsjöarna inte lämpar sig som kontrollpunkt)

Kriterier för uppnående av en larmnivå
Plats

Kriterie

Landvetter, Backa p-stn

Vattenståndsnivån + 56,55 m

Landvettersjön

DG överskrids eller vattenståndshöjning 10 cm/ 6 timmar

Stensjön

DG överskrids eller vattenståndshöjning 5 cm/ 6 timmar

Mölndals centrum

Vattenståndsnivån + 2,85 m

Gårda

Larm från Mölndals centrum om att nivån i ån stiger över +2,35 m,
eller att dämmet är fullt öppet och vattenståndshöjningen fortsätter,
vilket medför att Slussen ska börja öppna.

För den närmaste tiden, innan utbyggnaden i Landvetter samhälle har skett kommer nivån i
ån genom samhället att kunna larma relativt frekvent. Innan utbyggnaden i Stensjöns utlopp
och Ståloppet utförts kommer på samma sätt övergången till larmnivå 1 ofta bero på att
Stensjön nått upp till sin dämningsgräns eller att det kommit någon varning från SMHI
angående högt flöde (klass 1 - 3 varning) alternativt hög havsnivå.

DEL 2 – ÖVRIGA TILLSTÅND FÖR REGLERING

2. HÖGT FLÖDE I MÖLNDALSÅN
Allmänna förhållanden och principer för reglering - ”nuläge”
Höga flöden i Mölndalsån kan leda till problem, särskilt i vattendragets övre delar uppströms
Mölndal. Stensjön, Rådasjön och i synnerhet Landvettersjön är relativt små i förhållande till
sina oreglerade avrinningsområden, vilket leder till en relativt snabb nivåökning vid långvarig
och ihållande nederbörd. Problemet förstärks ytterligare av Stensjöns idag
underdimensionerade tappningskapacitet.
Den primära uppgiften vid stora flöden är att undvika översvämningar i den nedre, låglänta
delen av Mölndalsån från Mölndals centrum över Liseberg och fram till Gårda dämme
eftersom översvämningar här medför mycket stora materiella skador.
Översvämningskänsligt, om än inte med lika stora skador, är även områden omkring
Stensjön/Rådasjön och i viss mån Landvettersjön, åsträckan i Mölnlycke, Mölnlycke fabriker
och Landvetter samhälle samt genom Kvarnbyfallen i Mölndal.
Reglerstrategin vid höga flöden bör vara baserad på en kontinuerligt uppdaterad hydrologisk
prognos-/ och avrinningsmodell. Denna modell skall kontinuerligt vara uppdaterad med
uppgifter om vattenstånd i de större sjöarna och tappningen från dessa. Utgående från dessa
uppgifter skall modellen kontinuerligt beräkna aktuella och prognostiserade tillflöden till de
olika sjöarna. På detta sätt kan tillrinningen till Nedsjöarna, Landvettersjön och
Stensjön/Rådasjön beräknas, medan tillflödet från Kålleredsbäcken/Balltorpsbäcken bestäms
genom flödesmätning (skillnaden mellan flödet vid Mölndals centrum och utflödet från
Stensjön) och på dygnsbasis genom proportionering arealmässigt efter beräknad tillrinning
från oreglerade delar till Landvettersjön, resp. Stensjön/Rådasjön..
Med hjälp av denna kontinuerliga uppdatering och på basis av väderprognoser kan modellen
ge flödesprognoser över avrinningens storlek, t.ex. på dygnsbasis för de olika delarna av
avrinningsområdet, se Bilaga 1. Därmed kan reglerstrategier för de olika sjöarna samt
kriterier för högsta vattenstånd/flöde i vissa kritiska punkter tjäna som underlag för en
automatisk reglering eller aktiv, manuell styrning av utflödet från de reglerade sjöarna genom
ändring av lucköppningar.
Efter nu utförd utbyggnad av Landvettersjöns avbördningskapacitet och skydd mot
överströmning av dammen, blir den låga kapaciteten i Stensjöns utlopp och Ståloppet
begränsande för systemets avtappning. Grundprincipen för reglering vid höga flöden bör
därför vara enligt följande:
Nedsjöarna ”stängs” på högflödesprognos baserat på det nationella varningssystemet, ju
högre förväntat flöde desto tidigare stängning. Landvettersjöns tappning ökas för att fylla på
Stensjön/Rådasjön upp till närmaste larmnivå och öka dess tappningskapacitet för att
därigenom ”pressa” ut vattnet ur sjösystemet och därmed förbereda för eventuellt
efterkommande perioder med mycket regn/höga flöden. Skulle en begränsning i flödet
erfordras för att skydda nedre Mölndalsån (kritisk nivå) skall erforderlig strypning av flödet
ske i Nedsjöarna och Landvettersjön, för att inte ”överfylla” Stensjön och Rådasjön.
För de olika reglerpunkterna bör följande preliminära begränsningar gälla:
-

”Bör”-nivån uppströms Gårda dämme bör gradvis sänkas med avseende på
prognosticerat flöde för att kunna utnyttja Mölndalsåns kapacitet maximalt. Därvid
måste dock beaktas de geotekniska förhållandena längs nedre delen av Mölndalsån,

men främst längs Fattighusån, där det sker belastning av spårvägstrafik. Regler
behöver utarbetas som anger gräns för avsänkning såväl med normal spårvagnstrafik
som för det fall att denna trafik omdirigeras till andra sträckor.
-

För höga vattenstånd längs med nedre delen av Mölndalsån anges i översvämningskänsliga områden en nedre och en övre larmnivå, varav den nedre innebär en viss,
mindre marginal mot översvämningsproblem och den övre larmnivån ett gränsläge för
t.ex. översvämning av gator.

-

Stensjön bör ges en nedre och en övre larmnivå, den nedre när det börjar bli problem
vid Gunnebo och den övre för det vattenstånd som helst inte bör överskridas på
grund av Stensjö dämmes idag ev. bristfälliga kondition (med risk för damm-/
luckbrott).

-

För Mölnlycke ansätts två vattennivåer i Massetjärn strax nedströms Mölnlycke
fabriker, dels + 50,75 m, som är en känd nivå då kapaciteten i huvudån genom
fabriken behöver begränsas, dels en övre nivå som ligger på gränsen till
översvämning i samhället och i Mölnlycke fabriker via en ev. bakvattendämning.

-

Landvettersjön tappas kraftigt för att pressa upp nivån i Stensjön/Rådasjön. Genom
denna nivåhöjning ökas dess avtappningskapacitet.

-

Landvetter samhälle kan endast skyddas genom att flödet från Nedsjöarna regleras
ner (minst 12 timmar innan regnet börjar falla). Detta för att inte onödigtvis påverka
och samverka med avrinningen från den oreglerade delen av avrinningsområdet.

-

Nedsjöarna styrs på prognoser inför kommande nederbörd och tillrinning till åns olika
avrinningsområden. Sjöns nivå kan lämpligen sänkas från en normal ”bör”-nivå på
+2,2 m till +2,0 m när ån når ett flöde som bedöms som högflöde (när Stensjön når
sin dämningsgräns).

-

De mindre sjöarna, Stora Härsjön m.fl. och Öjesjön/Sturven bör regleras i stort som
idag, men minskas eventuellt ner till minflöde under långvariga högflödesperioder.

Styrstrategi för Gårda dämme och Slussen samt kritiska nivåer i nedre Mölndalsån
Styrprincipen vid extrema flöden bör vara densamma som vid normalfallet, dvs. reglering mot
”bör”-nivå. För att en sådan styrning skall vara möjlig måste dock de mätare som överstyr
systemet och stänger Gårda dämme respektive Slussen vid vattenstånd under +1,25 m
blockeras manuellt. Styrningen innebär att Gårda dämme öppnas fullt innan regleringen
övergår till Slussens både bottenutskovsluckor och slutligen, om så behövs, manuell öppning
av luckor i slussportarna. I detta fall kopplas ”bör”-nivån lämpligen till den kontinuerligt
registrerade vatten-ståndsnivån i Mölndals centrum enligt ett samband som tas fram vid
formulering och val av lämpligt prognossystem (hydrologisk och hydraulisk beräkning) och
som anpassas till aktuell larmnivå. På detta sätt riskerar inte nivån i kritiska punkter längs
Mölndalsån att överskridas.
Denna justering av ”bör”-nivån neråt förutsätts ske så långt ner som det med geoteknisk
säkerhet är möjligt att genomföra, gärna +0,55 m om vattenståndet i havet medger detta. Om
nedströms vattenstånd är högre innebär detta bara att det genom lucköppningar inte går att
nå ner till ”bör”-nivån. Detta innebär att samtliga reglerbara luckor då öppnas fullt ut, vilket är
just vad som eftersträvas.
Vid ännu större flöden, dvs. då vald larmnivå i Mölndal uppnås, ändras styrningen av
tappningen från Stensjön. Denna styrs då med avseende på ”bör”-nivån för vattenstånd i
Mölndal för att därigenom inte höja nivån i ån ytterligare.

Larmnivå 1
Gårda dämme och, vid behov Slussen:
Larm 1 vid nivån +2,35 vid Mölndals centrum (0,5 m under motsvarande
larmnivå i Mölndal). Vid larm 1 ska de peglar/flottörer som blockerar lågt
vattenstånd uppströms respektive dämme kopplas ur. Dämmena sätts därvid i
en öppningssekvens kopplad till vattenståndet i Mölndal som innebär att Gårda
dämme är fullt öppet vid nivån +2,55 m och att Slussens bottenutskovsluckor
därefter, vid fortsatt vattenståndsökning i Mölndal, successivt öppnas och når
full öppning vid +2,70 m, dvs. strax under larmnivå 1 i Mölndal. När nivån når
upp till +2,75 m förbereds och genomförs de manuella åtgärder som erfordras
för att kunna öppna samtliga luckor, dvs. även luckorna i Slussportarna.
I detta skede sker ingen översvämning längs ån. Öppnandet av luckor bör
därför begränsas efter registrerad vattenståndsnivå längs Fattighusån så att
vattenståndet dras ner så långt som de geotekniska förhållandena medger med
oförändrad spårvägstrafik.

Nedre Mölndalsån:
Larm 1 i Mölndals centrum, +2,85 m (motsvarar +2,75 m vid gamla
reningsverket vid nuvarande mätpunkt).
Idag finns med nuvarande vattendom för Stensjön ingen möjlighet till någon
annan åtgärd i nedre Mölndalsån än att öppna så mycket som möjligt vid Gårda
dämme och Slussen (som spårvägstrafiken medger). Tillåtelse att begränsa
flödet från Stensjön saknas och dämmet måste hållas öppet så långt
luckstyrningen medger när DG har överskridits. Larmnivåer i Mölndal blir därför
så länge en fråga om förvarning för översvämningar.
Marginalen mot översvämning någonstans utmed nedre Mölndalsån är
sannolikt relativt liten. Med vattenståndsmätningar i Mölndal, Almedal och
Gårda dämme och en kontinuerlig uppdatering av en hydraulisk modell för
nedre Mölndalsån kan larmnivåer läggas in i modellen som larmar när något
område riskerar att översvämmas, antingen det sker endast till följd av stort
flöde eller i kombination med högt vattenstånd i havet. Härigenom behöver inte
en fast nivå användas för ett varningssystem eller en framtida styrning av
Stensjöns flöde utan modellen kan larma och ange vilket börvärde som för
stunden bör ansättas för vattenståndet i Mölndal för att det inte skall ske någon
översvämning längs ån.
Göteborgs stad har översvämningskänsliga områden vid Almedal, Liseberg
samt vid Gårda. Eftersom de översvämningskänsliga delarna i Göteborg ligger
relativt nära Gårda dämme har vattenståndsnivån vid Gårda dämme stor
betydelse för främst Liseberg, men även Almedal. För att undvika översvämning
är det för Göteborgs del av primär betydelse att vid högt flöde snabbt reagera
på larm från Mölndalsmätaren och koppla ur förreglingen vid Gårda dämme och
Slussen och därmed sänka nivån så lågt som havets vattenstånd medger.
På sikt, när ombyggnaden i Stensjöns utlopp är avklarad kan det vara rimligt att
sätta en nivå i Mölndalsån för minskning av flödet från Stensjön som medför en
relativt god marginal mot besvärande översvämning utmed nedre Mölndalsån,
t.ex. +2,85 m.

Larmnivå 2 och 3
Gårda dämme och Slussen:
Enligt regler ovan är Gårda dämme och Slussen öppna i så stor utsträckning att
vattenståndet längs Fattighusån ligger på kritisk linje för spårvägstrafik redan
när Mölndalsån når upp till larmnivå 1 i själva ån. Vid förhållandevis hög nivå i
havet utgör detta inte någon restriktion men dock sannolikt vid vattenstånd
lägre än 0,5 m över medelvattenståndet (Kritisk nivå kontrolleras av Emil) Vid
vilken larmnivå som spårvägstrafiken ska stoppas utmed Fattighusån behöver
övervägas noga. Rimligen bör dock detta ske åtminstone vid larmnivå 3. Den
ytterligare åtgärd som kan utföras vid dämmena är att de luckor som eventuellt
ännu inte öppnas för spårvägstrafikens skull, öppnas och detta bör även kunna
inkludera själva Slussportarna p.g.a. fortsatt stigande nivå i ån.
Nedre Mölndalsån:
Larm 2 i Mölndals centrum + 13,05 m.
Risken för besvärande översvämningar ökar nu relativt mycket. Situationen
inom hela Mölndalså-området bör nu värderas. Om regleringen av sjöarna varit
framgångsrik och det finns marginal mot besvärande översvämningar inom
övre Mölndalsån, Stensjön och uppströms, bör det övervägas att genom
tillstånd från Länsstyrelsen eller med stöd av Räddningstjänstlagen begära att
få begränsa flödet från Stensjön så att det inte sker några allt för besvärande
översvämningar i nedre Mölndalsån.
Styrstrategi för sjöarna i den övre delen av systemet ”vid högt flöde”
Ett preliminärt förslag till styrning av tappningen från de reglerade sjöarna har tagits fram för
”nuläget”, dvs. efter utförd förbättring av Landvettersjöns avbördnings-/ och
magasineringsförmåga, se Bilaga 2. Förslagsvis delas högflödesperioderna in i olika
larmnivåer allt efter hur högt vattenstånden är i de nedre sjöarna. Landvettersjön och
Stensjön/Rådasjön kan betraktas som ett gemensamt magasin, dock med vissa
begränsningar i hur stort flöde som kan släppas från Landvettersjön för att inte orsaka lokala
översvämningar i Mölnlycke samhälle och Mölnlycke fabriker. Regleringsstrategin bygger
således på att optimera de nedre magasinens gemensamma tappningskapacitet, vilket
bestäms av Stensjöns kapacitet, för att därigenom påskynda avtappningen, samt för att
fördela tillrinningen i övrigt så att inte översvämningsproblem uppstår inom området Stensjön
– Landvetter samhälle.

Larmnivå 1
Startvärden: När Stensjön eller Landvettersjön når upp till DG
Nedsjöarna, sannolikt runt +2,20 m (DG – 0,95 m).
Parkeringen vid Gunnebo börjar svämmas över i västra delen.
Vid perioder med mycket regn, 100 – 200 mm under 1 – 2 månader, företrädesvis under
hösten, då avdunstningen är liten, ökar avrinningen efter hand som markens mättnad ökar
och våtmarker fylls upp. Tillrinningen medför att Stensjön då ofta kan nå sin dämningsgräns
om Nedsjöarna samtidigt tappas för att hålla sitt börvärde på + 2,2 m och Landvettersjön
minskas ner mot sin sänkningsgräns (SG). Detta förutsätts ske inom normallägesreglering.

Inom denna regleringsfas, larmnivå 1, förutsätts Nedsjöarna gradvis avsänkas till ett lägre
börvärde, + 2,0 m (DG – 1,15 m). Avsänkningen bör dock inte genomföras i samband med
kraftigare regn.
Under hela detta skede förutsätts att Landvettersjön hålls så lågt som möjligt, i praktiken runt
DG - 0,3 m eller något lägre vid mindre flöden och något högre vid högre flöden (maximal
kapacitet vid aktuella vattenstånd). Vid mycket snabb tillrinning kan det dock finnas risk för
att även Landvettersjön stiger över DG. Genom att sjöarna uppströms Stensjön/Rådasjön
inte används till någon egentlig magasinering i detta skede ökar vattenståndet i Stensjön
gradvis och motsvarande flöde (fullt öppna luckor sedan vattenståndet överskred DG – 0,3
m) från 11 m3/s vid DG till ca 16,5 m3/s vid DG + 0,3 m. Detta ger en för normala
högflödesperioder tillräckligt god kapacitet för att avtappningen av sjösystemet ska vara
effektiv.
Begränsningar: Massetjärn + 50,75 m
Stensjön, dämningsgräns DG + 0,3 m
Landvetter och Mölnlycke samhälle samt nedre Mölndalsån: Endast mindre risk
för problem
Larmnivå 2
Startvärden: Stensjön, dämningsgräns DG + 0,3 m
Landvettersjön, i bästa fall, dämningsgräns DG - 0,2 till - 0,3 m
Nedsjöarna, + 2,0 m (DG - 1,15 m), om tiden för nedreglering räckt till
Nivån i Stensjön har nu stigit så högt att det kan ställa till besvär inom Gunneboområdet, dvs.
hela den västra delen av parkeringen utmed grusvägen är översvämmad, 0,2 m marginal till
att även vägen blir översvämmad. Samtidigt har Stensjö dämme en relativt god kapacitet (ca
16,5 m3/s). I detta läge bör det vara rimligt att låta Landvettersjöns nivå relativt DG stiga och
nå upp till motsvarande nivå relativt DG som i Stensjön. Om tillflödet ökar ytterligare, trots att
avtappningen från Nedsjöarna och övriga mindre sjöar minskats ner till minflöde inför en
prognos om mycket stort flöde, bör Landvettersjön få stiga snabbare än Stensjön/Rådasjön.
Detta eftersom området runt sjön och Mölndalsån genom samhället dels tål en något högre
dämning än för Stensjön/Rådasjön och dels att tillrinningen från eget avrinningsområde är ca
3 ggr så stor till Landvettersjön jämfört med Stensjön/Rådasjön. Därmed är det svårt att
parera med en kraftigt ökad tappning vid Mölnlycke fabriker.
Samtidigt ger högt vattenstånd i Rådasjön en bakdämning upp i Mölnlycke samhälle och upp
till Mölnlycke fabriker. Detta medför att utflödet ur Landvettersjön måste begränsas för att
inte ge problem i fabriken genom att bakdämningen ger upptryckning av bjälklag under
fabriken. Därmed begränsas Mölndalsåns avledningskapacitet i detta område. Det kan dock
vara rimligt att låta vattenståndet i Massetjärn nedströms Mölnlycke fabriker stiga upp till en
övre larmnivå, + 51,05 m. Fabriken klarar detta om flödet i Mölndalåsgrenen genom fabriken
reduceras något för att undvika tryckning av bjälklag. Denna nivå utgör dock en smärtgräns
för vad fabriken tål utan att verksamheten hindras. Om prognoserna är fortsatt ogynnsamma
och marginalen för möjlig ytterligare dämning i Landvettersjön når ett kritiskt läge måste
förberedelser göras för att öppna förbigången ute på Långenäsvägen.
Sannolikt sker styrningen av systemet manuellt för de delar där en aktiv reglering kan ske,
dvs. Nedsjöarna och Landvettersjön. Skulle medgivande till att under kortare tid bromsa
flödet från Stensjön erhållas från länsstyrelsen i ett kritiskt skede så skulle en sådan
reduktion i tappning lämpligen ske med automatik på nivå vid Mölndals centrum på sätt som
planeras för den framtida regleringen av systemet.

Begränsningar: Nedre Mölndalsån, akut risk för översvämningar
Stensjön, DG + 0,5 m
Massetjärn, vattennivå + 51,05 m
Landvettersjön, DG + 0,8 m
Landvetter samhälle, vattenavledning som högst 28 m3/s
Nedsjöarna, vattennivån får stiga, mintappning under högflöde, ökad
avtappning när flödet minskar nedströms.

Larmnivå 3
Med de förbättrade regleringsmöjligheter som nu har erhållits genom nya miljödomar och
utförda förbättringsarbeten i Nedsjöarna och Landvettersjön, kommer sannolikt
vattenfyllnaden i de nedre magasinen att hamna ovanför gränsen för Larmnivå 3 om ett flöde
motsvarande ”2006-årsflödet” återkommer innan planerade kapacitetsförbättringar från
Rådasjön till nedströms Stensjöns utlopp har genomförts. Orsaken är dagens högst
begränsade avledningskapacitet från Stensjön.
Om tillrinningen från det oreglerade avrinningsområdet nedströms Nedsjöarna/småsjöarna
ökar ytterligare trots att dessa tappar minflöde, bör Landvettersjön och Stensjön/Rådasjön få
stiga i ungefär samma takt. Detta innebär sannolikt risk för översvämningar i Mölnlycke och
Mölnlycke fabriker till följd av mycket högt vattenstånd i Rådasjön. Om en sådan
översvämning ska undvikas kräver det att tappningen från Landvettersjön begränsas utöver
det önskvärda, vilket medför en uppenbar risk för ett överskridande av önskvärd maxnivå i
Landvetter samhälle. En rimlig avvägning av översvämningsskador uppströms respektive
nedströms om Landvettersjön behöver då göras. Förbigången förbi Mölnlycke fabriker kan
förutsättas vara i funktion i detta skede. Vissa fastigheter kan beröras runt
Stensjön/Rådasjön.
Det finns en uppenbar risk för att nedre Mölndalsån svämmar över under tiden som
Kållereds- och Balltorpsbäckarna kulminerar i flöde.
I denna fas är översvämningssituationen så allvarlig att det får förutsättas att systemet
regleras helt manuellt för att minimera skadorna.
Inför en avsänkningsfas
Målsättningen är att tappa ur systemet, så fort som möjligt, först det nedre systemet och
därefter Nedsjöarna och vid ev. behov de mindre sjöarna. I det nedre systemet tappas först
Landvettersjön - så mycket som är praktiskt möjligt för att med hjälp av högt vattenstånd i
Stensjön kunna hålla systemets urtappningskapacitet så högt som möjligt. Först när
Landvettersjöns nivå hamnat under dämningsgränsen (DG) och Stensjöns nivå nått ner till
närmare dämningsgränsen DG + 0,3 m börjar Nedsjöarna att tappas ur.

3. HÖGT VATTENSTÅND I VÄSTERHAVET OCH GÖTA ÄLV
Mölndalsåns nedre del förgrenas till Gullbergsån och Fattighusån strax uppströms Gårda
dämme i centrala Göteborg. Dessa vattendrag mynnar i sin tur i Göta älv. Mölndalsån
regleras så att dess nivå ligger ca 1,2 m till 1,5 m över havets medelvattenstånd. Vid en
snabb höjning av havsnivån upp till Mölndalsåns sänkningsgräns (SG) riskeras en
bakvattenströmning från speciellt Gullbergsån upp i nedre delen av Mölndalsån. Detta kan
inträffa vid lågtryck och kraftig, västlig vind då havet stiger och pressar upp nivån i Göta älv.
Fallförluster i ån och vindpåverkad snedställning av vattenytan i älven ger en högre
vattennivå i Gullbergsåns utlopp än i utloppen från Hamnkanalen/Rosenlundskanalen.
Vattenståndshöjningen förstärks ytterligare om vädersituationen sammanfaller med
tidvattensflod. Bakdämning kan vid lågt flöde i Mölndalsån medföra att vattnet ”rinner
uppströms” i ån och den åstadkommer då en snabb nivåökning i nedre delen av Mölndalsån.
Eftersom vattenståndet är högre i Gullbergsån än i Hamnkanalen så börjar påfyllningen i
nedre delen av Mölndalsån från Gullbergsån. Om dämmet stängs och vattenståndshöjningen
i Göta älv fortsätter kommer kort därefter bakåtströmning att ske även genom Slussen som
då också måste stängas om man vill skydda nedre delen av Mölndalsån från höga
vattenstånd.

Styrstrategi vid högt vattenstånd i Göta älv
De kraftiga vindar, som är orsaken till ”dämningsproblemet” i Mölndalsån är i regel relativt
kortvariga (ca 3-5 timmar). Genom att tillfälligt stänga Gårda dämme eller Gullbergsåns
kulvertar och Slussen under denna period finns det möjlighet att dämpa nivåökningen i
Mölndalsån om det samlade flödet från Stensjön och Kålleredsbäcken är relativt lågt
(gränsen ska utredas) Vattendomen avseende Gårda dämme beaktar inte risken för extremt
högt vattenstånd i havet, varför det knappast kan anses strida mot vattendomen om
dämmena stängs, även om vattenståndet är högre än dämningsgränsen, +1,55 m. För att
reducera en nivåökning i Mölndalsån vid dessa havsnivåstigningar bör flödet från Stensjön
begränsas i så stor omfattning som möjligt. Magasineringen bör vid dessa tillfällen
maximeras. Detta kan ske genom att förtappa Mölndalsån inför en prognostiserad
högvattensituation.
Vattendomen tillåter att Mölndalsåns nivå vid Almedal sänks till + 1,25 m under maximalt
5 h. För ytterligare sänkning under denna nivå krävs det medgivande av
Banverket/Trafikverket. Vid domens fastställelse ansågs det föreligga risk för skred i ån vid
lägre vattenstånd, åtminstone under vissa delar av året. Risken för skred under olika årstider
och fuktighetsförhållanden bör därför utredas och överenskommelse ske med Banverket
under vilka förhållanden som ån uppströms Kallebäcks bro får sänkas ner under + 1,25 m
och under hur lång tid (samband avsänkningsnivå/tid). Ju kortare tid för avsänkning, desto
större avsänkning bör vara acceptabel.
Hydraulisk modellering har visat att vattennivån kan sänkas till + 1,25 m på 2 h - om
vattennivån är ca +0,55 m i Göta älv. Vid en högre havsnivå, t.ex. + 1,0 m, tar avsänkningen
(förtappningen) ca 3,5 h. Strategin förutsätter dock att Slussens totalt fyra bottenutskov,
varav två i slussportarna, och Gårda dämmet kan nyttjas fullt ut. Detta åstadkoms genom att
koppla Slussens bottenutskov till Gårda dämmes styrsystem och genom bortkoppling av
blockeringen för lågt vattenstånd. Därefter utnyttjas möjligheten att sänka nivåns börvärde
under normal nivå t.ex. till + 0,95 m. Om inte överenskommelse med Banverket kan erhållas
får avsänkningen avbrytas när vattenståndet vid Kallbäcks bro/Almedahl nått ner till
+ 1,25 m. I annat fall kan den fortsätta ner till en ny överenskommen nivå, om inte
nivåstigningen i älven avbryter vidare avsänkning.

Sammanfattningsvis:
1. Minst 2 timmar innan en kommande havsnivånivåhöjning sätts börvärdet för Gårda
dämme till +0,95 m och flödet från Stensjön minskas så mycket som möjligt (regleras
till ca 0,5 m3/s). Antingen fortsätter avsänkningen under +1,25 m, om avtal träffats
med Banverket, eller också avbryts avsänkningen när denna nivå uppnåtts uppe i
Almedahl.
2. När nivån i Hamnkanalen eller Gullbersåns utlopp i Säveån överstiger +1,25 m
ändras Gårda dämmes och Slussens styrstrategi. Luckorna styrs då inte längre mot
börvärden utan efter nivåskillnader över Slussen resp. Gårda Dämme, dvs. de hålls
stängda så länge som nivåskillnaden är negativ (högre nivå nerströms än
uppströms). När nivån i Mölndalsån åter överstiger nivån i Hamnkanalen öppnas
Slussen och när motsvarande gäller för Gullbergsån öppnas Gårda dämme igen.
3. När nivån i Hamnkanalen eller Gullbergsån sjunker under +1,25 m aktiveras ordinarie
styrsystem, vilket i sin tur leder till att luckorna åter öppnas, om de inte redan då är
öppnade.
I figur 2 nedan redovisas ett diagram, som beskriver nivån uppströms och nedströms Gårda
Dämme (eller Gullbergsåns kulvertar) vid två olika reglerstrategier och vid kraftig nivåökning i
Göta älv. Observera att diagrammet endast är en principskiss av skillnaden mellan två
strategier och att det i detta exempel har antagits att tillstånd från Banverket har erhållits för
att sänka åns vattenstånd uppströms Kallebäcks bro under +1,25 m under i
storleksordningen 5 timmar, alternativt att vattenståndet längs ån uppströms var så högt att
denna avsänkning är tillåten.
Innan luckorna stängs lutar vattenståndet längs ån, dels på grund av eventuella kvardröjande
effekter innan strypningen i Stensjön har slagit igenom ända ner till dämmet, dels på grund
av de fallförluster som det samlade flödet från Kållereds- och Balltorpsbäckarna samt
minimiflödet från Stensjön ger. Efter stängningen utjämnas nivåskillnaderna kraftigt, även om
påfyllningen uppströms Mölndal ger en fortsatt mindre nivåskillnad. Avståndet från
Kallebäcks bro till Dämmet utgör ca 40 % av avståndet mellan den nu planerade
mätsektionen i Mölndal och Dämmet. Om begränsningen +1,25 m inte får underskridas vid
Kallebäcks bro kan därför avsänkning vid Dämmet ändock ske till, försiktigvis, lika långt
under +1,25 m som vattenståndet i Mölndal ligger över +1,25 m. Påfyllning uppströms
Mölndal ger ytterligare garanti för att kritisk nivå vid Kallebäcks bro inte underskrids. Ett mer
sofistikerat och ännu lägre värde för reglernivån vid Dämmet kan fås genom att köra
modellen för vattenstånd längs ån med aktuella värden på tillflöden och därav beräknade
vattenstånd längs ån.

Nivå, Gårda dämme

+2,05

+1,55
+1,405
+0,95
+0,55

Tid

Figur 2. Nivåvariationer uppströms Gårda dämme när Dämmet och efter hand Slussen
stängs
Den heldragna linjen visar nivån i Göta älv som ökar kraftigt i diagrammet. I den ena
strategin regleras Gårda dämme efter dess vanliga styrstrategi, d.v.s. börvärde på +1,40 m.
Nivån i Gårda, uppströms Gårda dämme representeras av den streckade linjen (blå) i
diagrammet. I den rekommenderade strategin vid hög nivå i Göta älv avsänks Mölndalsån,
så att nivån i Gårda, representerad av den streckprickade (röda) linjen, sänks. Då nivån i
Göta älv överstiger nivån i Mölndalsån stängs Gårda dämme (eller Gullbergsåns kulvertar)
och Slussen, vilket då föranleder en långsammare höjning av nivån, till följd av låg tillrinning
till ån. Då nivån i Göta älv sjunker tillbaka öppnas luckorna återigen mot Gullbergsån och
Hamnkanalen när vattenståndet på nedströmssidan av luckorna sjunker under vattenståndet
på uppströmssidan.

Datormodellberäkningar kommer att utföra för att utröna hur regleringen ska ske vid olika
stora flöden i Mölndalsån att ingå i manualen för styrningen av ån.

4. INTENSIVT REGN
Korta, intensiva regn ger andra problem och konsekvenser än långvariga ihållande regn,
vars problem beskrivits i tidigare avsnitt. De mest intensiva regnen uppkommer under
sommarhalvåret, då magasineringsvolym i regel finns tillgänglig i naturmark och
motsvarande tillrinning till vattendragen därmed ofta är blygsam. Därtill är varaktigheten på
denna typ av regn så kort att tillrinningen från Kålleredsbäcken och åtminstone den övre
delen av Balltorpsbäcken inte hinner påverka nedre Mölndalsån. De intensiva regnen har
därtill normalt en relativt liten ariell utbredning. Inträffar skyfallen uppströms Stensjön eller i
Kållered sker utjämningen och eventuell översvämning lokalt och utan att kritiska flöden
uppkommer i nedre Mölndalsån. Sådana regn innebär knappast några regleringsåtgärder
initieras i någon av reglerpunkterna, sjöutlopp eller Gårda dämme utöver den som det
automatiska systemet ombesörjer.
I tät stadsbebyggelse, med stor andel hårdgjorda ytor, som längs nedre Mölndalsån från
Mölndals kråka och nedre Balltorpsbäcken, samt längs nedre Mölndalsån ner till Gårda
dämme, är situationen emellertid en annan. Tillrinningen blir mycket intensiv, vilket kan leda
till översvämning i områden som saknar utjämnings-/ eller utströmningsmöjligheter.
Problemet har hittills inte varit i fokus eftersom översvämningarna i anslutning till Mölndalsån
under senare år (t.ex. november-december 2006) berott på långa regn med stor regnvolym
och samverkan av praktiskt taget hela avrinningsområdet.
Ett 100-årsregn (t.ex. med en varaktighet om ca 1-2 h) kan enligt en grov bedömning,
teoretiskt medföra att ca 16 m3/s per kvadratkilometer avrinner till Mölndalsån. De bedömda
”hårdgjorda ytorna” i Mölndal och Göteborg, som belastar Mölndalsån, uppgår att ca 6-7 km2.
Troligtvis belastar inte heller hela detta avrinningsområde nedre Mölndalsån samtidigt, på
grund av en mindre regnutbredning, eller en långsam förflyttning av regnfronten. Flödet i
Mölndalsån riskerar dock enligt en grov bedömning att bli extremt högt vid t.ex. ett kortvarigt
100-årsregn, även med beaktande av den stora utjämningsvolym som vanligtvis finns i själva
ån under sommarhalvåret till följd av lågt flöde i ån. Det bör därför vara intressant att studera
dessa problem närmare vid en framtida kalibreringskontroll av prognosmodellen. Detta kan
då ske mot de planerade flödesmätarna i Mölndalsåns nedre del (inom Mölndal och
Göteborg).

Styrstrategi vid intensivt regn
För närvarande finns inte några tillförlitliga prognossystem för kortintensiva regn. Situationen
bör därför hanteras genom att aktivera rutiner när olika larmnivåer uppnås eller när
nederbörden överskrider en viss uppmätt regnintensitet. Detta kan t.ex. ske genom att
sammanväga intensiteten för strategiskt utplacerade regnmätare inom den urbana delen
utmed Mölndalsån (centrala Mölndal och Göteborg).

Larmnivå 1:


Sätt bör-värdet i Gårda dämme och Slussens styrsystem till +1,25 m, dvs. så lågt
som den manuella blockeringen tillåter.

Detta är bara en förberedande åtgärd, vilket åtgärdas vid någon form av varning från
SMHI och/eller larm från regnmätare om stor regnintensitet, eller larm om snabbt
stigande vattenstånd i Mölndal. Observera att i detta fall kommer vattnet så snabbt att
denna åtgärd bör följas av en order till driftpersonal att som en försiktighetsåtgärd bege
sig till Gårda dämme och där invänta ev. order om urkoppling av blockeringen för låg
nivå i Dämmet och Slussen.

Larmnivå 2:
Om mätresultat från on-linemätare av regn och/eller flöde visar på risk för ett mycket
kraftigt och kortvarigt flöde, så höjs larmnivån.


Flödet (tappningen) från Stensjön sänks till minimiflöde (om så inte redan är
fallet).



Blockeringarna vid Dämmet och Slussen tas ur drift. Bör-värdet i styrsystemet
sätts så lågt att samtliga automatiskt reglerade luckor i Dämmet och Slussen
öppnar fullt (bör-nivå sänks till Göta älvs vattennivå eller lägre).



Vid behov av ytterligare kapacitet öppnas luckorna i Slussens slussportar
manuellt.



Driftpersonal befinner sig under hela högflödesperioden i beredskap vid
Dämmet/Slussen

Larmnivå 1 och 2: Återgång till normal bör-nivå när vattenståndet i Mölndal underskrider
t.ex. +2,55 m.

5. KRAFTIG SNÖSMÄLTNING
Snösmältning i kombination med regn skapar i regel en stor tillrinning som kan medföra höga
vattennivåer för sjöarna i den övre delen av Mölndalsån. I en utredning som utförts av
SWECO under 2010 redovisas att tillrinningen får störst konsekvens i Stensjön, Rådasjön
och Landvettersjön, som kan stiga 0,5 m över dämningsgränsen eller mer vid en kraftig och
snabb snösmältning. Styrande parametrar för tillrinningen är:


Snömängd



Dygnsmedeltemperatur



Regnmängd



Tjälad/otjälad mark

Utredningen visar också att tillrinningen ökar kraftigt (ca + 80 %) om det är tjälad mark.

Styrstrategi vid snösmältning
Förutom att tillrinningen till sjöarna sker snabbare vid tjälad mark är konsekvensen vid
snösmältning densamma som vid långvariga regn. Situationen bör därför hanteras på
samma sätt som för långvariga regn, se avsnitt ”Högt flöde i Mölndalsån” ovan.
Trots att situationen hanteras på samma sätt som höga flöden ställer dock risken vid
snösmältning ytterligare krav på prognosmodellen, som då måste inkludera tjäle och
snötaxering samt prognostiserad temperatur.
Alternativt får uppgifter om snömängd tas genom snötaxering i ett antal, minst 3,
representativa delar av nederbördsområdet. Om det inte förekommit längre töperioder kan
en rimlig skattning erhållas genom att summera nederbörden under perioden med snöfall.
Om marken är tjälad eller icke beror till stor del på situationen innan det blev ett snötäcke av
betydelse. Exempelvis kom kylan och snö med kort tidsavstånd i december 2009. Tjälen gick
därför upp under det isolerande snötäcket. Om modellen inte kan beskriva detta kan istället
praktiska prov/spettning göras för att konstatera om det finns en tjäle och i så fall hur tjock
den är. I det senare fallet kan tjälen möjligen gå upp under tiden fram till när den egentliga
avsmältningen sker.
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