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Bilaga 1
Bilaga 2

PM – Geoteknisk utredning
PM – Påverkan på broar

Ritningar 132106901 Ståloppet, översikt
02 Nedströms Stensjön, översikt
03 - 06 Ståloppet, muddringar
07 Ståloppet, gångbro över Rådasjöns utlopp
08 Ståloppet, bro vid John Halls väg (Gunnebobron)
09 Stensjöns utlopp, muddring och utfyllnad
10 Uppströms Stensjö dämme, körbro
11 Stensjö dämme – Grevedämmet, översikt
12 Grevedämmet – Kvarnbyfallen, översikt
13 Ledning, Stensjö dämme - Grevedämmet
14 Ledning, Stensjö dämme - Grevedämmet, intag
15 - 16 Stensjö dämme, befintlighetsritningar
17 Stensjö dämme, ombyggnad
18 Grevedämmet, utlopp ur ledning med flödesstyrning
19 Grevedämmet, järnvägsbro
20 Grevedämmet, utlopp till södra grenen
21 Grevedämmet, södra grenen, vägbro till skolan
22 Grevedämmet, utlopp till norra grenen
23 Stensjö dämme, fiskväg, omlöp

1

Sammanfattning

ra01s 2008-06-03

Det pågår arbete i samarbete mellan de kommuner genom vilka
Mölndalsån rinner med att utforma ett prognosstyrt, samordnat styroch reglersystem för hela Mölndalsåns vattensystem. För att ett
reglersystem ska vara effektivt för att motverka översvämningar krävs
att de nedre sjöarna Landvettersjön och Rådasjön – Stensjön ges en
avsevärt förbättrad kapacitet att förtappa vatten vid en prognos om
höga flöden. Härigenom kan dessa sjöars förmåga att magasinera
vatten och utjämna höga flöden avsevärt förbättras. Förutom
förbättrad flödesutjämningsförmåga krävs förbättrad hydraulisk
kapacitet längs vissa åsträckor som från Mölndals centrum till Gårda
dämme i Göteborg, samt genom Mölnlycke och Landvetter samhälle.
Förbättring av Landvettersjöns avtappningsförmåga har genomförts,
liksom förbättrad kapacitet från Mölndals centrum till Gårda dämme.
Ju större kapaciteten till tappning av vatten från Rådsjön – Stensjön
är vid lågt vattenstånd i sjöarna, desto större är möjligheten att
magasinera vatten vid extremflöden. Idag har utloppet ur Stensjön en
kapacitet av enbart ca 4 m3/s vid sänkningsgränsen (SG) och ca 11
m3/s vid dämningsgränsen (DG). Önskvärd framtida tappningskapacitet vid Stensjön är vid sänkningsgränsen 15 m3/s och vid
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dämningsgränsen upp mot 25 m3/s. Rådasjön är fyra gånger så stor
som Stensjön, dvs. 80 % av magasinet Rådasjön – Stensjön finns i
Rådasjön. Förutsättningen för att det samlade magasinet ska fungera
väl är att fallförlusterna vid stort flöde hålls låga mellan sjöarna.
Dimensionerande 100-årsflöde, dygnsmedelflöde, för en oreglerad
Mölndalså är vid Stensjöns utlopp 33 m3/s och 36 m3/s i Mölndals
centrum enligt SMHI. I Mölndals centrum är motsvarande momentant
flöde ca 40 m3/s till följd av den oreglerade Kålleredsbäcken.
Översvämning i nedströms liggande Mölndals centrum uppkommer
efter utförda rensningsåtgärder vid ett flöde av ca 27 m3/s och kan
kanske förväntas sjunka till 25 m3/s innan en ny rensning utförs.
Mölndalsåns utlopp ur Stensjön och nedströms delar ner till
sammanflödet med Kålleredsbäcken (inkl. Balltorpsbäcken) kan
därför lämpligen dimensioneras för 25 m3/s, som kan släppas vid
normalflöde i Kålleredsbäcken. Under pågående högvattenflöde i den
oreglerade Kålleredsbäcken måste dock tappningen från Stensjön
begränsas ända ner till i storleksordningen 15 m3/s, beroende på
flödets storlek, för att inte riskera översvämning i åns nedre,
tättbebyggda delar. Förtappning ur de nedre sjöarna inför prognoser
om höga flöden och begränsning av flödet ut ur sjöarna under
högflödesperioden utgör grundbulten i styr- och reglersystemet.
Utförda beräkningar av vilka effekter magasineringen i sjöarna får vid
olika utbyggnadsalternativ har visat att det är kapaciteten att tappa ur
vatten vid lågt vattenstånd i Rådasjön – Stensjön som är avgörande
för vilken nivå som respektive sjö kulminerar på. Detta framgår främst
vid högflöden som 2006, då regnvolymen var mycket stor, 44 mm
under första dygnet följt av ca 40 mm under påföljande 3 dygn.

ra01s 2008-06-03

De alternativ till förbättringar av Stensjöns utlopp som föreligger är en
breddning och delvis fördjupning av nuvarande utloppskanal med ett
större dämme, alternativt att befintlig utloppskanal kompletteras med
ledning, PE D=2,0 m, från befintligt dämme till Grevedämmet, där
utloppskanalen mynnar. En större kanal, som av kapacitetsskäl
behöver få en mycket jämnare botten än nuvarande, ger dels
betydligt lägre kapacitet vid lågt vattenstånd i Stensjön, dels ett stort
ingrepp i den nuvarande vattenmiljön, som anpassats för fågel- och
fiskliv. Med en ledning och ett antal ytterligare förbättringsåtgärder
finns det möjlighet att uppnå en kapacitet av ca 15 m3/s vid
sänkningsgränsen i Stensjön och ca 24 m3/s vid dämningsgränsen.
Väljs alternativet med ledning, vilket förordas, kommer de samlade
magasinen Landvettersjön och Rådasjön – Stensjön att kunna klara
ett flöde av i storleksordningen 200 års återkomsttid utan att det sker
översvämningar i Mölndal och Göteborg, men dock med kritiskt höga
nivåer i de nämnda sjöarna som kan påverka samhällena Mölnlycke
och Landvetter.
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De åtgärder som krävs för att uppnå flödeskapaciteten enligt
ledningsalternativet innebär grävning/muddring av ca 6 000 m3 i
Ståloppet, sundet mellan Rådasjön och Stensjön, och ca 3 000 m3
totalt i Stensjöns utlopp och Grevedämmet. Därtill kommer en ledning
från uppströms nuvarande dämme i Stensjön till Grevedämmet med
intag och utlopp anpassade för små energiförluster, sänkning av
trösklar i de båda utloppen från Grevedämmet, samt resningar i norra
och södra vattenvägarna nedströms Grevedämmet.
Därtill behöver en ny gångbro med större spännvidd byggas i
Ståloppet vid Rådasjöns utlopp.
Med den nuvarande dammbyggnaden kan Stensjöns utlopp inte
stängas med mindre än att luckorna översvämmas redan vid ett
vattenstånd högre än 0,03 m under dämningsgränsen. Dämmet
kommer att byggas om för att säkra utloppet mot ett möjligt
vattenstånd på upp till ca 1 m (vattenståndet nådde 0,96 m år 2006)
över dämningsgränsen. Dock behöver inte dammtröskeln eller
dämmets bredd förändras.
Kostnaderna för ovan angivna arbeten bedöms till 30 Mkr (juli 2011).

2

Bakgrund och förutsättningar

2.1

Höjdsystem, koordinatsystem, fixpunkter och
regleringsgränser
I denna tekniska beskrivning hänför sig förekommande
höjdangivelser till det höjdsystem som fr.o.m. januari 2013 används i
både Göteborgs och Mölndals kommuner, RH2000. Sambandet med
tidigare använt höjdsystem, Göteborgs lokala höjdsystem (GH 88)
erhålls enligt RH2000=GH88-9,95 m.
Koordinater i plan hänför sig till rikets system SWEREF 99.

ra01s 2008-06-03

Fixpunkt för gällande vattendomar för Stensjön och Rådasjön utgörs
av ett i sten inhugget märke, CXIV J 1819, den s.k. Kungsstenen, där
mittpunkten i bokstaven X utgör referenspunkt. Enligt Västerbygdens
vattendomstols dom den 10 februari 1937 har denna punkt höjdläget
+59,99 m i sitt jämförelseplan. Kungsstenen är belägen på sjöns
högra sida ca 120 m uppströms dammbyggnaden.
Jämförelseplanet för Kungsstenen har hittills förutsatts vara
detsamma som Göteborgs lokala höjdsystem, som under lång tid
använts även inom grannkommunerna till Göteborg. Efter upprepade
kontrollmätningar mot en bergfix i området har konstaterats att
referenspunkten istället har nivån +59,93 m i GH 88-systemet, dvs.
jämförelseplanet för Kungsstenen ligger 0,06 m lägre än vad som
tidigare förutsatts. Pegeln för mätning av vattenståndet i Stensjön och
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som använts för regleringen av sjön har vid behov kontrollmätts med
nivån för Kungsstenen som referens.
Regleringsgränserna, dämningsgräns (DG) och sänkningsgräns (SG)
för Stensjön och Rådasjön har i gällande vattendomar bestäms i
förhållande till Kungsstenens jämförelseplan. Nedan anges
regleringsgränserna omräknade till tidigare och nu använt
höjdsystem.

DG, Stensjön
SG, Stensjön
SG, Rådasjön

2.2

Kungsstenens
Jämförelseplan
+59,73 m
+59,15 m
+59,17 m

GH 88

RH2000

+59,67 m
+59,09 m
+59,11 m

+49,72 m
+49,14 m
+49,16 m

Orientering

Rådasjön

Stensjön

Ståloppet

Kvarnbyfal
len

Grevedäm
metKanali
ntag

Stensjö dämme
”Copyright Lantmäteriet 2011-02-17. Från www.hitta.se

Figur 1, Översikt över området mellan Mölndal och Rådasjöns västra del.

ra01s 2008-06-03

Rådasjön gränsar i sin östra del till Mölnlycke samhälle. Sjön
avbördas till Stensjön genom Ståloppet med under normalflöde
mycket små fallförluster. I Mölndalsån ca 120 m nedströms utloppet
ur Stensjön sker regleringen av det gemensamma magasinet
Stensjön – Rådasjön genom en reglerdamm med tre luckor, Stensjö
dämme. Mölndalsån rinner därefter genom en ca 230 m lång kanal
ner till Grevedämmet. I denna fördelas flödet genom utskov på en
nordlig gren förbi och genom industribyggnader som tidigare utnyttjat
vattenkraften och en sydlig gren, utmed Pixbovägen, för
ursprungligen överskottsvatten. Slutligen sker ett sammanflöde av de
båda grenarna strax uppströms början till de egentliga Kvarnbyfallen.

6 (38)
MÖLNDALS KVARNBY
2013-01-25
Tillståndsansökan

Uppdrag 1311195;
p:\1331\1321069\000\10 arbetsmtrl_dok\ansökan, komplett,13-0212\teknisk beskrivning\tb, rapport\tb stensjö dämme slutlig
version,doc.doc

2.3

Bakgrund och syfte
Det pågår arbete i samarbete mellan de kommuner genom vilka
Mölndalsån rinner med att utforma ett prognosstyrt, samordnat styroch reglersystem för hela Mölndalsåns vattensystem. För att ett
reglersystem ska vara effektivt för att motverka översvämningar krävs
att de nedre sjöarna Landvettersjön och Rådasjön – Stensjön ges en
avsevärt förbättrad kapacitet att förtappa vatten vid en prognos om
höga flöden. Härigenom kan dessa sjöars förmåga att magasinera
vatten och utjämna höga flöden avsevärt förbättras. Förutom
förbättrad flödesutjämningsförmåga krävs förbättrad hydraulisk
kapacitet längs vissa åsträckor som från Mölndals centrum till Gårda
dämme i Göteborg, samt genom Mölnlycke och Landvetter samhälle.
Av erforderlig förbättringar har hittills utförts en ökad
avtappningsförmåga för Landvettersjön, liksom en förbättrad
hydraulisk kapacitet från Mölndals centrum till Gårda dämme.
Med styr- och reglersystemet som hjälpmedel och utförda och
planerade utbyggnader av magasineringsförmågan i sjöar och
kapacitetsförbättringar på valda åsträckor är avsikten att såväl med
rimlig säkerhet undvika framtida översvämningar som att säkerställa
tillräckligt med vatten till råvattenförsörjning samt att så långt möjligt
eftersträva gynnsamma naturförhållanden. Miljödomar för sådana
åtgärder har redan erhållits för Nedsjöarna (utfört), Landvettersjön
med sitt utlopp (utfört), samt inom Landvetter samhälle (utförs 2012)
och förbi Mölnlycke fabriker (utfört). Nedströms Kvarnbyfallen har
Mölndalsån 2007 – 2008 rensats till den sektion som gällande
förrättning anger.

ra01s 2008-06-03

Kvarstående åtgärder för att så långt rimligt översvämningssäkra ån
utgörs av kapacitetsförbättringar genom Mölnlycke samhälle och
delar av Kvarnbyfallen, samt de i denna ansökan redovisade
förslagen till förbättringar från Rådasjön till Kvarnbyfallen. I detta
område är den primära uppgiften att öka tappningskapaciteten
avsevärt från Rådasjön – Stensjön inom hela regleringsintervallet för
att på så sätt kunna förtappa dessa båda sjöar optimalt under
högflödesperioder och när prognossystemet varnar för stor nederbörd
och risk för extremflöden. Sjöarnas vattenstånd och tappningen från
Stensjön har stor inverkan på vattennivåerna både uppströms i
Mölnlycke och nedströms i Mölndal och Göteborg.
Vid översvämningarna i december 2006 noterades vattenståndet
+96 cm över dämningsgränsen i Stensjön och tappningsflödet var då
ca 23 m3/s. Inom hela nedre delen av Mölndalsån, från uppströms
Mölndals centrum till åns mynning inom Göteborg var stora bebyggda
områden, gator, järnvägstunnel m.m. översvämmade under flera
dagar med stora samhällskonsekvenser på kommunikationer m.m.
som följd. Mölnlycke fabriker drabbades av en mycket kraftig
översvämning med vatten som rann genom kontors-, lager- och
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fabrikslokaler med stora skador som följd. I Landvetter och Mölnlycke
samhällen drabbades ett stort antal fastigheter av inträngande vatten.
Ju större kapaciteten till tappning av vatten från Rådsjön – Stensjön
är vid lågt vattenstånd i sjöarna, desto större är möjligheten att
magasinera vatten vid extremflöden. Idag har utloppet ur Stensjön en
kapacitet av enbart ca 4 m3/s vid sänkningsgränsen (SG) och ca 11
m3/s vid dämningsgränsen (DG). Önskvärd framtida
tappningskapacitet vid Stensjön är vid sänkningsgränsen 15 m3/s och
vid dämningsgränsen upp emot 25 m3/s.
Dimensionerande 100-årsflöde för en oreglerad Mölndalså vid
Stensjöns utlopp är 33 m3/s enligt SMHI. Översvämning i nedströms
liggande Mölndals centrum uppkommer efter redan utförda
rensningsåtgärder vid ett flöde av ca 27 m3/s, vilket kanske kan
förväntas sjunka till 25 m3/s innan en ny rensning utförs. Mölndalsåns
utlopp ur Stensjön och nedströms delar ner till sammanflödet med
Kålleredsbäcken (inkl. Balltorpsbäcken) kan därför lämpligen
dimensioneras för 25 m3/s, som kan släppas vid normalflöde i
Kålleredsbäcken. Under pågående högvattenflöde i den oreglerade
Kålleredsbäcken måste dock tappningen från Stensjön begränsas
ända ner till ca 15 m3/s under i storleksordningen ett dygn, eftersom
flödet i Kålleredsbäcken kan uppgå till 10 – 12 m3/s under delar av ett
dygn .

3

Befintliga förhållanden
Förhållandena före kapacitetshöjande åtgärder redovisas under detta
kapitel.

3.1

Gällande vattendomar
Vattendomstolen gav 1937-02-10 i domarna A.M. 13/1942, Stensjön
och A.M. 42/1942, Rådasjön Kvarnbyn tillstånd till att reglera de båda
sjöarna för att bättre kunna utnyttja vattenkraften.

ra01s 2008-06-03

Regleringsgränserna fastställdes enligt i kap. 2.1 redovisade nivåer.
För att kunna utnyttja Rådasjöns magasin effektivare gavs tillstånd till
en urgrävning av Ståloppet, sträckan mellan Rådasjön och Stensjön,
inom sträckor med begränsat bottendjup till en mittsektion med
bottennivån +58,0 m (Kungsstenens jämförelseplan, ca +48,0 m i
RH2000) på en bredd av 3,0 m och släntlutning 1:2. Uppdämningen
av sjön bestäms av fallförlusterna genom Ståloppet.
Sänkningsgränsen angavs till 2 cm högre än i Stensjön.
Dammbyggnaden vid Stensjöns utlopp har senare byggts om efter
tillstånd från vattendomstolen 1998-04-07, Mål nr VA 38/96 och har
därvid fått en något förbättrad tappningskapacitet.

8 (38)
MÖLNDALS KVARNBY
2013-01-25
Tillståndsansökan

Uppdrag 1311195;
p:\1331\1321069\000\10 arbetsmtrl_dok\ansökan, komplett,13-0212\teknisk beskrivning\tb, rapport\tb stensjö dämme slutlig
version,doc.doc

3.2

Rådasjön
Rådasjön är till ytan ca 2,0 km2 stor och förbinds med Stensjön via
Ståloppet. Av de båda sjöarnas totala yta, ca 2,5 km2, utgör
Rådasjöns ca 80 %. Detta innebär att om det gemensamma
magasinet Rådasjön – Stensjön ska fungera tillfredsställande måste
fallförlusterna vara relativt små vid dimensionerande tappning från
Stensjön.
Rådasjön har relativt höga stränder, vilket medför att endast ett par
fastigheter drabbades av översvämningen 2006. Högt vattenstånd i
Rådasjön ger dock bakdämning i Mölndalsån upp till Mölnlycke
samhälle och fabriker, vilket 2006 resulterade i svåra
översvämningar.

ra01s 2008-06-03

Figur 2. Vy över Rådasjön.
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3.3

Ståloppet

Figur 3 Ståloppet, förbindelsen mellan Rådasjön och Stensjön

Ståloppet förbinder Rådasjön med Stensjön. Det är ett bitvis
sjöliknande vattenområde som är ca 0,02 km2 (20 ha) stort med en
minsta bredd av ca 8 m vid inloppet, där en gångbro är belägen, och
ca 25 m vid utloppet under bron på John Halls väg. Sträckan mellan
in- och utloppet är ca 520 m.

ra01s 2008-06-03

Djupet i Ståloppet har mätts genom ekolodning och side-scan-sonar
och har använts i den hydrauliska modell som upprättats för området.
Djupförhållandena framgår av ritningarna 01 och 03-05.

Figur 4. Gångbro över Ståloppets inlopp.
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Längs Ståloppets högra strand (sett i vattnets strömriktning) ligger
totalt fem enfamiljshus med tomt som gränsar till mark nära
strandlinjen. Sannolikt berörs dock endast ett av husen av
uppträngande vatten i undervåningen vid extrema vattenstånd i
Rådasjön – Stensjön.
På Ståloppets vänstra sida ligger en parkering för Gunnebo slott.
Området är sankt och avvattnas med hjälp av ett dikessystem till
Ståloppet. Vid vattenstånd motsvarande dämningsgränsen (DG)
börjar det bli vatten på marken i parkeringens västra del och vid ca
DG+0,5 m översvämmas hela parkeringen. Vägbanan på John Halls
väg/Gunnebovägen som leder till parkeringen och Gunnebo slott har
höjts och klarar ett vattenstånd på upp mot DG+1 m.
En bro för allmän väg, John Halls väg, sträcker sig över Ståloppets
mynning i Stensjön. Bron består av tre brospann med en total fri
bredd av 23 m. Medeldjupet under bron är vid DG ca 1,5 m. Brons
fria höjd är då ca 1 m.

ra01s 2008-06-03

Figur 5. Kanalen i Ståloppet.
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Figur 6. Vägbron vid Ståloppets utlopp.

3.4

Stensjön
Stensjön är ca 0,50 km2 stor. Det finns inga hus belägna i direkt
anslutning till Stensjön. Järnvägen mellan Mölndal och Mölnlycke går
längs sjöns södra strand och längs den västra stranden sträcker sig
en bilväg. Båda ligger dock med god marginal högvattenfritt.

3.5

Utloppet ur Stensjön

ra01s 2008-06-03

Figur 7 Nedströms Stensjöns utlopp
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3.5.1

Uppströms Stensjö dämme
Uppströms dammen ligger de naturliga stränderna i huvudsak
högvattenfritt, dvs. något högre än DG+1 m och med en släntlutning
ca 1:3. Bredden på ån varierar. Mellan utloppet och dämmet finns en
bro med bredden ca 16 m. Flödet genom brons vänstra (i
flödesriktningen) spann hindras dock idag till stor del av ett uppströms
liggande grundområde med riklig vassväxt. Direkt uppströms dämmet
smalnar bredden av i en trattformad utformning.

Figur 8. Utloppet ur Stensjön.

3.5.2

Stensjö dämme
Regleringen av Stensjön och Rådasjön sker via en regleringsdamm,
Stensjö dämme, belägen i Mölndalsån ca 120 m nedströms
Stensjöns utlopp. In- och utlopp är uppbyggt av stensatta kanalsidor,
medan tröskelsektionen, luckinfästningar och utströmningsplan är av
betong.

ra01s 2008-06-03

Utskovets fria bredd är 6,42 m med fri bredd mellan luckfalsarna
enligt 1,77 m, 2,91 m samt 1,74 m räknat från vänster. Avståndet
mellan tröskeln och DG är 1,08 m. Luckornas höjd är 1,11 m vilket
innebär att om utskovet är stängt ligger luckornas överkant 0,03 m
under DG. Med nuvarande lucksystem finns det således inga
möjligheter att helt stoppa eller kraftigt begränsa flöden ut från
Stensjön, när sjön är överdämd, eftersom stängda eller delvis
stängda luckor medför att vattnet strömmar över luckorna.
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Figur 9. Regleringsdammen vid Stensjö dämme från uppströmssidan.

Sjön regleras efter en avbördningstabell, där luckorna öppnas till helt
öppet läge i tur och ordning. Dämmet med sitt tillopp har genom
mätningar kalibrerats för kapaciteten vid fullt öppna luckor. Kurvan
visas nedan. Den brytpunkt i kurvan som finns ca 0,3 m över DG,
beror på att luckorna inte kan höjas längre än att de börjar bromsa
vattnet vid denna nivå i Stensjön. Dämmets funktion övergår då till ett
system som motsvarar bottenutskovsluckor.

Figur 10. Avbördningskapaciteten i Stensjön som en funktion av vattenståndet vid

ra01s 2008-06-03

fullt öppna luckor.
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3.5.3

Nedströms dämmet
Nedströms dammen är sektionsbredden normalt ca 10 m men bitvis
något större. Kanalbotten utgörs av sten av varierande storlek. Den
genomsnittliga bottenlutningen är drygt 4 ‰. Så länge luckorna inte
doppar i vattnet sker ingen bakdämning av utflödet förbi dämmet från
vattenståndet i nedströms kanal. Strandkanterna är vertikala,
stenmurverksbeklädda och krönet på murverket ligger 1,5 - 2 m över
botten och följs däröver av slänter mot befintlig marknivå. I den
stensatta kanalen har en serie av tvärgående rader av förhållandevis
stora stenar lagts för att skapa lokala fallsträckor till glädje för
fågellivet, bl.a. strömstarar och för den lokala öringstammen. Dessa
stenrader medför dock stort strömningsmotstånd och begränsar
kanalens hydrauliska kapacitet. Enligt den kalibrering som gjorts med
en hydraulisk modell är motståndstalet M = 14 (Mannings tal, ju lägre
värde desto lägre kapacitet), vilket är mycket lågt för en kanal med
väl stensatta kanalsidor.

Figur 12 Revel för fågel- och fiskliv i utloppskanalen

och fiskliv.

uppströms järnvägsbron.
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Figur 11. Den stensatta utloppskanalen med revel för fågel-
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3.6

Grevedämmet med grenflöden fram till Kvarnbyfallen

Figur 13 Detalj av de båda grenarna ut från Grevedämmet

Mölndalsån mynnar ca 230 m nedströms Stensjö dämme i en damm,
Grevedämmet, som utgör ett litet lokalt magasin, samt fördelar flödet
mellan två olika grenar. Magasinet har uppkommit genom urgrävning
av en ca 1 200 m2 stor yta och har ett översvämningsskydd genom
en betongmur tvärs den naturliga fallinjen.
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I den norra delen av Grevedämmet finns ett antal utskov, varav de två
vänstra tidigare har använts för att leda vatten till turbiner och andra
vattenbehov i de industribyggnader som sedan lång tid tillbaka har
etablerats med vattenkraften som förutsättning. De två högra
utskoven är avsedda för överskottsvatten som får strömma i ett djupt
nedskuret kanalliknande lopp förbi fabriksbyggnaderna. Idag finns
inga vattenvägar som är anpassade för kraftproduktion, annat än
efter relativt omfattande utbyggnader. De båda vänstra utskoven är
delvis blockerade av stålplåtar som medger överströmning endast vid
mycket högt flöde. Efter passagen av den östra sidan av
fabriksbyggnaderna gör en del av den naturliga fåran en 90graderssväng och strömmar västerut utmed fabriksbyggnaderna,
medan en annan del går i en vid båge innan den återförenas med
rännan utmed fabrikerna strax uppströms en järnvägsbro. Den senare
åsträckan är kraftigt igensatt och bidrar endast med ett visst flöde vid
hög vattenföring.
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Figur 14Järnvägsbron vid Grevedämmet, sedd från norra

Figur 13 Det högra utskovet vid Grevedämmets norra gren.

grenen.

Figur 15 Uppströmsvy över den norra grenen på östra sidan
av fabriken.

Figur 16 Delningspunkten för den norra grenen på den
östra sidan av fabriken.

Figur 17 Inloppet till den igensatta ågrenen.

ra01s 2008-06-03

Figur 14 Nedströmsvy från det högra utskovet vid
Grevedämmets norra gren.
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I den södra delen av Grevedämmet finns ett utlopp som tidigare
reglerats med två luckor. Avsikten har varit att hjälpa till att vid
högflöde leda vattnet vidare från Grevedämmet utan att överbelasta
den norra grenen. Reglerluckorna har, som framgår av foto, inte
använts för sitt syfte under 10-tals år. Flödet ut ur Grevedämmet har
istället fått fördela sig fritt utgående från kapaciteten i de båda
grenutloppen. Södra grenens avbördningskapacitet bestäms av en
bergtröskel vid själva utloppet och av utloppets bredd, ca 3,3 m i
lucksektionen, på samma sätt som för ett normalt utskov. Hela denna
gren är konstgjord. Den utgörs i sin övre del, ca 100 m längd, av
närmast vertikala kanalsidor som är delvis stensatta och delvis
betonggjutna. Därefter övergår den till att strömma längs mer naturlig
mark på vänstra sidan, men med stensatt högersida ner till en mindre
gångbro mitt för den gamla skolan. Denna bro stryper kanalens bredd
från i detta läge ca 8,0 m abrupt till 4,6 m, vilket försämrar kanalens
kapacitet väsentligt och orsakade en lokal marköversvämning vid
högflödet 2006. Väster om bron är kanalen återigen stensatt på båda
sidor och sektionsbredden ökar gradvis fram till sammanflödet med
den norra grenen från Grevedämmet nära järnvägsbron.
Efter sammanflödet rinner ån under en bro för
Kvarnbygatan/Pixbovägen. En kort sträcka ytterligare nedströms
börjar den första grunddammen i Kvarnbyfallen.

Figur 21 Södra grenen nedströms Grevedämmet.

ra01s 2008-06-03

Figur 20 Grevedämmets södra utlopp.

18 (38)
MÖLNDALS KVARNBY
2013-01-25
Tillståndsansökan

Uppdrag 1311195;
p:\1331\1321069\000\10 arbetsmtrl_dok\ansökan, komplett,13-0212\teknisk beskrivning\tb, rapport\tb stensjö dämme slutlig
version,doc.doc

Figur 22. Gångbro som har en strypande effekt i södra
utloppskanalen för Grevedämme.

Figur 8 Södra utloppskanalen längs Pixbovägen.

Figur 9 Sammanflödespunkt för ågrenarna från
Grevedämmet.

Figur 25 Uppströmsvy mot den första grunddammen för
Kvarnbyfallen.

4

Geoteknik

4.1

Undersökningar
Geotekniska undersökningar har utförts inom de områden som är
aktuella för muddring/urgrävning, dvs. inom Ståloppet, tilloppskanalen
till Stensjö dämme, i Grevedämmet, området för en ledning mellan
Stensjö dämme och Grevedämmet, samt se bilaga 1.
Undersökningarna omfattar även det område som skulle beröras av
en breddning av kanalen mellan Stensjö dämme och Grevedämmet.

ra01s 2008-06-03

4.2

Ståloppet
För Ståloppet gäller att de geotekniska förutsättningarna för
breddning och fördjupning av utloppet ur Rådasjön bedöms som
goda. Botten består av sand, grus och sten. Den ingående sanden

19 (38)
MÖLNDALS KVARNBY
2013-01-25
Tillståndsansökan

Uppdrag 1311195;
p:\1331\1321069\000\10 arbetsmtrl_dok\ansökan, komplett,13-0212\teknisk beskrivning\tb, rapport\tb stensjö dämme slutlig
version,doc.doc

bedöms som relativt lättschaktad. Det ska observeras att stora stenar
och block förekommer i området, vilket kan försvåra schaktarbetet.
Inne i själva Ståloppet består botten till stor del av friktionsmaterial
överlagrat av ett tunt skikt av organiskt material. Materialet är
lättschaktat. Området runt Ståloppet har stort natur- och
rekreationsvärde.
I utloppet ur Ståloppet finns en sandbank som sträcker sig ca 110 m
ut i Stensjön med så litet bottendjup vid lågvattenstånd att det
behöver muddras en ränna.

4.3

Utloppet ur Stensjön
Bottenmaterialet uppströms Stensjö dämme utgörs, liksom inom
området i övrigt, av friktionsmaterial som är lätt att gräva.
Släntlutningen får anpassas till materialet och bör inte vara brantare
än 1:2.
Från Stensjö dämme till Grevedämmet planeras som huvudalternativ
en ledning som komplement till befintlig kanal. Jorden i området för
planerad ledning bedöms vara fast lagrad, vilket är bra ur
stabilitetssynpunkt, men kan försvåra schaktarbeten. Stora block kan
förekomma i jordprofilen, vilket även ska beaktas vid schaktning.
Behov av förstärkningsåtgärder beror på ledningens placering
framförallt i nivå, men även i plan, eftersom det förekommer trånga
passager längs sträckan.
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Två alternativ för förläggningen av ledningen har utretts.
Med en självfallsledning i jämn lutning erhålls mycket djupa schakter
(som djupast ca 5 m under markytan i området öster om
järnvägsbron). Den ingående sanden i området vid Grevedämmet är
mycket dränerande, vilket ska beaktas vid arbete med djupa
schakter. Schakter ner till grundvattenytan kan utföras med
släntlutning 1:1 (grundvattenytan bedöms ligga på 2 - 3 m djup under
markytan). Djupare schakter (under grundvattenytan) kräver flackare
släntlutningar, avlastningsschakter eller någon form av
spontkonstruktion (alternativt schaktsläde). Oförstärkta, djupa
schakter får inte stå öppna längre än 1 dygn. För att nå ner till
erforderlig schaktbottennivån för en ledning i jämn lutning krävs
omfattande schakt under grundvattenytan. Detta ska speciellt
beaktas, med tanke på bottenuppluckring och bärighet i schaktbotten
etc. Längst österut (borrhål 1101) har siltigt material påträffats i nivå
med planerad skärningsslänt och under schaktbotten. Jordmaterialet
är flytbenäget vid vattenmättnad.
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För att undvika de stora schaktdjupen och därmed det komplicerade
och kostsamma arbetet för en självfallsledning i jämn lutning kommer
istället ledningen att utföras som en hävertledning. Ledningen kan
därvid förläggas grunt baserat på enbart rörmaterialets krav på
marktäckning.

5

Beskrivning av kapacitetsförbättrande åtgärder

5.1

Allmänt
Av rapporten, bilaga A till Ansökan, Hydraulisk och hydraulisk
utredning, framgår att det erfordras väsentliga kapacitetsförbättringar
inom hela sträckan från Rådasjöns utlopp, förbi Stensjön och
Grevedämmet ner till uppströmssidan av fallen genom Mölndals
Kvarnby. För Ståloppet, förbindelsen mellan Rådasjön och Stensjön,
samt utloppet från Stensjön fram till dämmet finns inga andra
alternativ än urgrävning till större sektion.
För kapacitetshöjningen från Stensjö dämme och nedströms har två
alternativ identifierats som tekniskt och praktiskt möjliga, dels ett nytt,
bredare dämme och breddning av den stensatta kanalen ner till
Grevedämmet och dels att nuvarande kanal ner till Grevedämmet
behålls intakt och istället kompletteras med en ledning ner till
Grevedämmet.
En översikt av åtgärderna längs hela sträckan från Rådasjöns utlopp
till början av Kvarnbyfallen redovisas på ritningarna 01 - 02.

5.2

Ståloppet
Nuvarande djupförhållanden och förslag till åtgärder i Ståloppet
framgår av ritningarna 03 – 08.
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Oavsett vilka andra kapacitetshöjande åtgärder som vidtas kommer
Ståloppet att behöva muddras/grävas ur för att minska fallförlusterna
mellan Rådasjön och Stensjön. I befintligt skick är fallförlusterna vid
DG ca 0,1 m redan vid ett flöde om ca 10 m3/s. Först när Stensjön blir
överdämd med 0,5 m eller mer ökar kapaciteten väsentligt. För att
Rådasjön, som utgör 80 % av det samlade magasinet Rådasjön –
Stensjön, ska vara ett effektivt utjämnande magasin för nedre
Mölndalsån och inte ge kraftiga dämningar upp i ån till Mölnlycke, bör
fallförlusterna mellan sjöarna inte vara större än 0,1 m eller högst
0,15 m, främst vid SG men lämpligen även vid DG. Härigenom blir
kapaciteten anpassad till den kraftigt förbättrade tappningskapaciteten som planeras för Stensjöns utlopp.
Vid utloppet ur Rådasjön utgör den befintliga gångbron och kanalen
på ömse sidor om denna den allra trängsta passagen i hela
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Ståloppet. Djuprännan är här endast ca 8 m bred och behöver vidgas
och fördjupas väsentligt, samtidigt som en ny gångbro behöver
byggas.
Vid Ståloppets utlopp i Stensjön finns en vägbro på John Halls väg
med en total spännvidd på 25 m. Bron är utförd i tre spann och har
pålade fundament. Befintlig tvärsektionsarean är vid DG ca 25 m3.
Genom urgrävning ner till underkanten på den båda mittstöden och
efter anläggande av erosionsskydd enligt Trafikverkets anvisningar
kan den våta arean ökas till ca 30 m2 vid SG och 42 m2 vid DG, se
ritning 08. Detta ger en strömhastighet av 0,5 - 0,6 m/s vid
dimensionerande flöden på 15 m3/s vid SG och 25 m3/s vid DG.
Inne i Ståloppet bör muddring utföras så att tvärsektionen vid SG blir
ca 30 m2 och minst 50 m2 vid DG.
Med dessa kriterier erfordras en sektion i inloppsdelen av Ståloppet
med förslagsvis bottennivån +47,0 m, bottenbredden 12 m och
släntlutningen 1:2, vilket vid DG ger en bredd på ca 23 m och en
tvärsektionsarea på 50 m2. Detta medför att kanalen i den trängsta
delen upptar hela bredden mellan höjdpartier på ömse sidor om
inloppet. Totala muddringsvolymen i denna del blir ca 2 200 m3.
Urgrävningen kan ske från land med grävmaskin med lång sticka och
uttransporten ske längs en kort sträcka av en gångväg väster ut som
kan behöva förstärkas fram till en bostadsgata, Östernäsvägen.
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Inne i Ståloppet är den för vattenströmning tillgängliga tvärsektionsarean sträckvis tillräcklig utan muddring. En sådan muddring får
förutsättas ske från en pråm, då omgivande stränder är av stort
naturvärde och inte kan nyttjas för grävning från land. Det urgrävda
materialet transporteras med container på pråm till antingen
vänstra/södra sidan av bron över John Halls väg eller utloppet ur
Rådasjön. Där muddring behöver ske bör bottendjupet väljas relativt
djupt som en djupränna i befintlig tvärsektion för att få en god sektion
vid lågvatten och inte behöva muddra in mot stränderna. Lämpligen
väljs bottennivån till +47,0 m. Detta ger en rännbredd på 10 m, där
större muddring krävs, och 5 m, där en mindre komplettering är
önskvärd. Med denna muddring erhålls en tvärsektion vid SG på ca
30 m2, vilket ger en total muddringsvolym av ca 2 500 m3, inklusive
urgrävningen under vägbron.
Ute i Stensjön är vattendjupet mycket litet till följd av en sandbank
med ett vattendjup av knappt 0,5 m vid SG och med lång utsträckning
ut i sjön, ca 110 m. Sandbanken ger fallförluster vid främst lågt
vattenstånd i Stensjön och en ränna behöver därför muddras ut till
den markanta gräns där vattendjupet ökar snabbt. Fördjupningen
utförs lämpligen som en ränna med bredden ca 25 m och
vattendjupet 1,2 m vid SG, motsvarande bottennivån ca + 47,9 m i
rännan, dock närmast bron en anpassning till bottennivån under
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densamma. Totala urgrävningsvolymen från vägbron till djupt vatten
blir ca 2 100 m3. Genom att vattendjupet är litet vid lågvattenstånd
bör det vara möjligt att under sådana förhållanden utföra
urgrävningen med grävskopa som larvar på botten och att
transportera bort sanden med dumpers. Eftersom det finns vissa
föroreningar i sanden kan den inte användas lokalt för förstärkning av
befintlig sandstrand. Borttransporten, inklusive omlastning till lastbil
kan utföras på en befintlig parkeringsplats på vänster sida om
utloppet.
Sammantaget ger ovan angivna åtgärder en urgrävningsvolym av ca
7 000 m3, varav ca 2 600 m3 från pråm. Med denna urgrävning
beräknas fallförlusterna mellan Rådasjön och Stensjön uppgå till 10 –
12 cm vid SG och ca 10 cm vid DG.
En ny gångbro erfordras vid utloppet från Rådasjön som ersättning
för den befintliga, som betjänar en livligt frekventerad gångstig som
korsar Ståloppet. Den nya bron placeras i praktiskt taget samma
planläge som den befintliga. Bron får en spännvidd av 20 m och en fri
höjd över DG av 1 m, se ritning 07.
Muddringen inne i Ståloppet från pråm bör för transporterna på
vattnet ske vid högvatten (nära DG). Övriga arbeten, grävning från
land och anläggandet av brostöd vid utloppet ur Rådasjön och
grävningen under bron till John Halls väg samt i sandbanken vid
inloppet i Stensjön bör ske vid lågt vattenstånd. Alla arbeten bör
utföras sommartid för att inte riskera ett högflöde under arbetstiden.
Arbetsområden, förutom där arbeten sker, utgörs av båda sidor om
utloppet från Rådasjön inkl. transportväg åt öster, södra sidan vid
bron för John Halls väg samt på sandbanken nedströms bron för
dumpertransport.

5.3

Stensjöns utlopp fram till dämmet

ra01s 2008-06-03

För huvudalternativet med en ledning som komplement till befintlig
kanal är det hydrauliskt och tekniskt – ekonomiskt gynnsammast att
intaget placeras strax uppströms befintligt dämme. Detta medger att
fallförlusterna på den ca 140 m långa sträckan från sjöns utlopp till
dämmet respektive intaget kan hållas lågt genom en urgrävning av
åfåran, se ritning 09. Önskvärt är att denna förlust inte är mer än
ca 5 cm vid dimensionerande flöde för att ge en gynnsam
avbördningskapacitet för hela utloppssystemet.
Knappt 50 m uppströms dämmet ligger en bro för mindre transporter
över sjöutloppet. Bron är inte grundlagd på pålar, men är anpassad
för en något större sektionsarea än nuvarande förhållanden genom
att bottennivån kan sänkas till +47,60 m. Med urgrävning enligt
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angiven maxsektion fås en tvärsnittsarea av ca 30 m2 vid DG i
Stensjön och ca 20 m2 vid SG, se ritning 10.
Brosektionen påverkar utformningen av tilloppet. Nedströms bron bör
brosektionen behållas, dvs. ca 30 m2 vid DG för att undvika
retardationsförluster efter vattnets passage av bron och fram till
dämmet respektive intaget till en ledning. Detta utförs genom
utfyllnader utmed respektive stränder och fördjupning till brons
sektion. Uppströms bron bör sektionen vara ca 40 m2 fram till fritt
vattendjup i Stensjön. För att ge små förluster utförs tilloppet
lämpligen som en kanal med bottennivån + 47,0 m och
bottenbredden 10 m samt släntlutning 1:2. Längs sträckan görs
utfyllnader av de utbuktningar som idag förekommer med
urgrävningsmaterialet för att få jämnare kanalsidor. Därtill görs en ca
10 m lång övergång mellan de olika sektionsareorna direkt uppströms
bron. Sammantaget medför detta en urgrävning av knappt 2 000 m3.
Urgrävningen kan ske med grävmaskin från båda stränderna och
delvis med lång sticka. Närmast utloppet ur sjön kan tvärsektionen
behöva anpassas till två sidorännor för att slippa muddra från pråm.
Alternativt, om det bedöms att det kan bli skador på de stora träd på
åns högra sida, kan urgrävningen ske helt eller delvis från flotte fram
till körbron, ritning 09. Arbetsområdet bör omfatta ca 15 m bredd på
ömse sidor om ån.

5.4

Åtgärder vid och nedströms Stensjö dämme
En översikt av åtgärderna längs hela sträckan från Stensjö dämme till
början av Kvarnbyfallen redovisas på ritningarna 11 - 12.

5.5

Alternativ bredare dämme och kanal

ra01s 2008-06-03

Befintligt dämme och kanal har en kapacitet av ca 11 m3/s vid DG i
Stensjön. För att uppfylla minimikrav på framtida kapacitet behöver
denna öka till minst 20 m3/s vid DG och även ökas betydligt vid lågt
vattenstånd i sjön för att medge en effektiv förtappning av sjön vid risk
för kraftiga flöden.
Olika alternativ har övervägts. Nuvarande stensatta kanal har stort
natur- och landskapsvärde. Det förutsätts att en ombyggd kanal
fortsätter att ha stensatta kanalsidor. Den breddning som minst
erfordras kan utföras ensidigt på kanalens högra sida som är bäst
tillgänglig för arbeten i kanalen. För att inte ge kanalen allt för
oproportionerliga dimensioner vid lågflöden har en kanalbredd på 14
m ansatts och med en smal djupfåra i mitten av sektionen, där det
kan ligga stenar som ger hoppande vatten. Kanalen fördjupas därtill
på dess högra sida där stensättningen måste flyttas ut och sannolikt
kompletteras med något skift huggen sten.
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För att kunna ge en kapacitet av minst 20 m3/s kan dock inte de
nuvarande stenbarriärerna i bottenprofilen behållas utan botten måste
göras betydligt jämnare med mindre stenar för att få fram önskat
flöde. Runt järnvägsbron krävs ombyggnader, liksom mellan
järnvägsbron och fram till nedströms liggande vägbro. Här erfordras
fördjupningar och att stensättningen utmed den vänstra sidan görs
om till en jämnbred sektion som därefter smalnar av mot vägbron i en
trattformad övergång. Motsvarande ombyggnad bör även utföras på
nedströmssidan av bron för att återvinna rörelseenergin från den
strypande sektionen under bron.
Nuvarande dämme, ca 6 m brett, rivs och ett nytt byggs i ungefär
samma sektion med en bredd av ca 10 m samtidigt som tröskeln
sänks med ca 0,5 m. Dämmet anpassas för att medge avstängning
av flödet vid vattenstånd upp till DG + 1 m.
Till följd av såväl stort ingrepp i befintlig vattenmiljö som begränsad
kapacitet för förtappning av Stensjön – Rådasjön inför förväntade
höga flöden väljs inte detta alternativ.

5.6

Valt alternativ, ledning till Grevedämmet
Möjligheterna att öka avbördningskapaciteten genom breddning av
kanalen nedströms Stensjö dämme är begränsade. Ett alternativ för
att öka avbördningskapaciteten från Stensjön är att anlägga en
ledning från strax uppströms Stensjö dämme till Grevedämmet och
på så vis avlasta den befintliga kanalen som i så fall kan lämnas
oförändrad.

ra01s 2008-06-03

De besvärande geotekniska förhållandena med högt liggande
grundvatten och sträckvis en trång sektion mellan kanalen och
angränsande slänt till ett höglänt område gör en traditionell
självfallsledning med genomgående lutning i strömriktningen
komplicerad. Längs ca halva sträckan mellan inloppet och
Grevedämmet skulle det krävas spontning eller dyrbara
förstärkningsanordningar. Ledningen föreslås därför istället utföras
med en ledningsprofil som i praktiken följer markytan med en
erforderlig marktäckning av minst 0,6 m, se ritning 13. Därvid kan
schaktning under grundvattenytan undvikas och därmed behövs inga
geotekniskt betingade förstärkningsåtgärder, vilket avsevärt förenklar
byggandet. Detta medför dock att ledningen kommer att fungera som
en hävertledning, vilket kräver väl anpassade och något djupare
liggande in- och utlopp, uttag för evakuering av luft i ledningen i dess
höjdpunkt nära inloppet och lucka som placeras i
utloppskonstruktionen.
Utbyggnaden utförs med en intagskonstruktion i betong med en lågt
liggande underströmningskant som fungerar utan att suga in luft
oavsett vattenstånd i Stensjön, se ritning 14. Utloppet läggs på
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samma sätt på en sådan nivå att det inte kan tränga in luft nedströms
ifrån vid sådana vattenstånd vid utloppet då det kan bli aktuellt att
öppna denna förbigång. Utloppskonstruktion utförs med en väl
utformad energiomvandlare för att bromsa den kraftiga vattenstrålen
från ledningen och återvinna en större del av rörelseenergin.
Plastledningar med olika typer av uppstyvande strukturväggar och
slät insida ger en stor hydrauliskt kapacitet samtidigt som de är
prismässigt väl konkurrenskraftiga. Genom att kombinera en sådan
ledning med in- och utloppskonstruktioner som sänker hastigheten till
ca hälften fås en hydrauliskt mycket gynnsam helhetslösning.
Ledningen föreslås få en invändig dimension av 2,0 m. Detta ger
kapacitet i ledningen av 11 m3/s vid SG och 13 m3/s vid DG.
Med de utformningar inom Grevedämmet som redovisas nedan fås
härigenom en total avbördningskapacitet för befintligt dämme och
kanal samt ledning till Grevedämmet av ca 24 m3/s vid DG i Stensjön
och ca 15 m3/s vid SG.
Arbetet med utbyggnaden av själva ledningen utförs i torrhet och är
därför inte beroende av årstid. In- och utloppskonstruktioner medför,
genom anläggandet av fångdammar, en viss begränsning av
flödeskapaciteten i befintligt utlopp och bör ske under
sommarhalvåret.
Arbetsområdet för byggandet av en ledning bör omfatta hela det
område som idag är en gräsyta med grusgångar, samt ett ca 25 m
brett stråk fram till Grevedämmet, se ritning 11.

5.7

Ombyggnad av Stensjö dämme

ra01s 2008-06-03

Med det befintliga dämmet är det inte möjligt att stänga eller att
reglera flödet om vattenståndet i Stensjön stiger till något över DG, se
ritningar 15 och 16. Detta är otillfredsställande och innebär att det inte
finns en full reglerbarhet av utflödet ur sjön. Dammanläggningen bör
därför byggas om med högre luckor som klarar ett vattentryck upp till
ca DG + 1 m och förses med styrande luckfalsar för en säker,
fjärrstyrd drift.
Ett nytt dämme bör utföras med luckor och gåtar av rostfritt material
för att reducera framtida underhållsbehov. Av statiska skäl och för att
reducera behovet av förstärkning av nuvarande murar och
dammtröskel kommer dämmet att få samma antal luckor som idag,
men med de yttre luckorna av samma bredd, se ritning 17. Idag sker
flödesregleringen i den mittre, bredaste luckan. För att förbättra
noggrannheten i flödesregleringen vid låga flöden kommer dämmet
att byggas med en mittlucka med bredden endast 0,5 m. Den mindre
bredden, som medför att luckan kommer att hållas helt öppen vid
betydligt mindre flöde än vid reglering med dagens mittlucka, ökar
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därtill förutsättningarna för fisk att vandra förbi dämmet och upp i
sjön.
Befintlig dammtröskelnivå behålls och den sammanlagda fria
öppningen för luckorna blir nära nog oförändrad, vilket gör att
dämmet och därmed nedströms kanal behåller sin hydrauliska
kapacitet intakt. Regleringen av Stensjön kommer även framgent att
ske med dammluckorna. Endast när dämmet fullt öppet inte klarar av
att hålla nere vattenståndet önskvärt lågt kommer ledningen att
användas för tappning av vatten. När så sker kommer luckorna i
dammen att vara fullt öppna och flödesregleringen ske med en
reglerlucka i ledningen.
Ombyggnaden av dämmet utförs först när ledningen till Grevedämmet har byggts. Ombyggnaden bör ske sommartid för att inte
riskera störningar från ett stort flöde.
Arbetsområdet som behövs för ombyggnad inkluderas i stort av vad
som behövs för ledningen och uppströms åomgrävning.

5.8

Grevedämmet
Fallhöjden mellan Stensjön och Grevedämmet är relativt liten för de
flödeskapaciteter som är önskvärda genom att de båda befintliga
utloppen ur Grevedämmet ger en hög uppdämning i densamma.
Totala tillgängliga fallhöjden är endast ca 1,0 m med nuvarande
förhållanden. Det södra utloppet har en bredd i utloppssektionen av
ca 3,3 m och en tröskelnivå på strax under +57,25 m. Tröskel utgörs
av en berghäll. På de första 20 m faller bottennivån i den stensatta
kanalen mer än 1 m. Det norra utloppet har idag två utskov mellan
betongfundament med ungefär samma tröskelnivå, +57,25 m, som
södra utloppet. Vattnet rinner på ett sluttande plan mellan
betongfundamenten och stalpar därefter mer än 0,3 m ner i flodfåran.
Därtill finns ett tredje utskov som leder vatten in under nedströms
liggande fabrik och ett fjärde utskov som tidigare lett vatten till ett
kraftverk. Vid högflödet 2006 medförde det ca 23 m3/s höga flödet att
den skyddsmur som avgränsar Grevedämmet i fallinjen
översvämmades något. Befintliga utlopp har därför idag inte önskad
kapacitet.

ra01s 2008-06-03

För att Grevedämmet ska fungera som ett utjämnings- och
fördelningsmagasin behöver den idag delvis igenväxta bassängen
grävas ur till en bottennivå av minst ca + 46,5 m, eller ner till fast,
ursprunglig botten, vilket ger en urgrävningsvolym av 600 - 800 m3,
se ritning 11.
Ledningens utlopp i Grevedämmet förses med en energidämpning
genom en utloppsdiffusor, dvs. en utloppsdel där hastigheten sänks
gradvis till i detta fall ca hälften av hastigheten i ledningen,
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se ritning 18. Därefter leds vattnet in i en fördelningskammare som
styr upp det utströmmande vattnet i en del som riktas mot det norra
utloppet och en del som strömmar rakt fram mot den västra
dammväggen i Grevedämmet nära inloppet till det före detta
kraftverket. Denna mur, liksom angränsande del av det västra
spannet under järnvägsbron förses med ett erosionsskydd av grov
sprängsten för att stå emot det utströmmande vattnet. Den del av
flödet som leds rakt ut i Grevedämmet kan, beroende aktuell
flödesfördelning mellan befintlig kanal nedströms Stensjö dämme och
den nya ledningen, antingen till en del strömma mot det södra
utloppet, eller mer troligt hela flödet till utskoven mot den norra
grenen. Urgrävningen och utökningen av erosionsskydd under
järnvägsbron redovisas på ritning 19.
Förhållandena vid de båda utloppen är sådana att det är möjligt att
med rimlig insats öka utloppens kapacitet för att därigenom få en
större tillgänglig fallhöjd och därmed större kapacitet i ledningen. Vid
översvämningen 2006 rann ca halva flödet i vardera grenen. Det
flödet innebar att det visserligen uppkom en viss översvämning vid
den strypande bron vid gamla skolan, men större delen av
översvämningen åstadkoms av strömbildade vågor som slog över
betongmuren i Grevedämmet. Den södra grenen klarade
översvämningsflödet utan några egentliga skador.
Utmed den norra grenen skedde en upptryckning genom bjälklaget i
nedströmsdelen av den första fabriksbyggnaden, medan grenen i
övrigt klarade sig utan skador. Genom lokala åtgärder i ågrenen
kommer risken för upptryckning i bjälklaget att i framtiden försvinna
vid en föreslagen maximal tappning av 25 m3/s från Stensjön.
För att inte förändra nuvarande flödesfördelning och utnyttja båda
grenarnas gemensamma kapacitet optimalt bör flödet fördelas i
huvudsak jämt mellan de båda grenarna inom i stort sett hela
flödesregistret. Förslaget är därför att trösklarna vid både södra och
de två högra utskoven till norra grenen sänks ca 0,30 m till +47,00 m,
varigenom vatten alltid rinner båda vägarna.

ra01s 2008-06-03

I det södra utloppet ökas inloppsöppningen till 5 m bredd, vilken
därefter minskas gradvis till oförändrad bredd uppströms den
befintliga vägbron efter ca 13 m, se ritning 20 och 21. Breddökningen
utförs ensidigt på den högra sidan genom gjutning av en sidomur. Av
erosionsskäl gjuts en bottenplatta i den del av kanalen där det inte
finns berg i dagen, liksom inom ett område av ca 5 m uppströms
inloppet. Strax uppströms bron utförs falsar i kanalväggarna för att
medge avstängning och eventuell reglering av flödet.
I det norra utloppet sänks de gjutna utskoven i de två högra
öppningarna med 0,30 m. Det vänstra utloppet sätts igen med sättar
eller motsvarande för att förbli stängt, såvida inte nedströms
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fastighetsägare avser att bygga ett nytt kraftverk. Det tredje utloppet
från vänster räknat är bredare än övriga. Denna delas in i tre
öppningar, varav det längst till vänster reserveras för en eventuell
fiskväg. I annat fall stängs den med en lucka för att få en så jämn
flödesbalans som möjligt mellan de båda grenarna ut ur
Grevedämmet. Tröskelnivån i detta utlopp behålls oförändrat, men
befintliga plåtar framför utskovet tas bort. För att begränsa inflödet i
en gren in under fabriken byggs en ledskärm som styr över ca halva
flödet från detta utskov till kanalen utanför fabriksbyggnaden, se
ritning 22.
Arbetsområdet för åtgärderna i Grevedämmet omfattar tillfart över
mark till Grevedämmet för muddermassor samt utrymmen om
ca 15 m omkring arbetsplatserna.

5.9

Nedströms Grevedämmet

5.9.1

Södra grenen
Den södra grenen motstod flödet ca 12 m3/s, under översvämningen
2006 utan märkbara skador. Med den kraftigt förbättrade kapaciteten
kommer flöden över totalt 20 m3/s, dvs. ca 10 m3/s i vardera grenen,
att inträffa mycket sällan. Med hjälp av förvarningssystemet bör det i
framtiden gå att under ett pågående högvattenflöde bedöma om det
finns risk för att ett nytt högflöde ska inträffa strax efter det pågående
högflödet. Om så inte är fallet minskar kravet på att göra en snabb
avsänkning av sjösystemet med maximal tappningskapacitet. Med
dagens flödesförhållanden bör det vara rimligt att förutsätta att
maximal tappningskapacitet från Stensjön inte behöver utnyttjas mer
än i storleksordningen var 50 - 100:e år.
Inga utbyggnader föreslås för den södra grenen, förutom sänkningen
och vidgningen av inloppet till kanalen. Befintlig gångbro vid gamla
skolan som ger en strypning av kanalbredden behålls intakt, då den
inte riskerar ge översvämning vid flöden upp till och något över
10 m3/s.

5.9.2

Norra grenen

ra01s 2008-06-03

Strax nedströms utloppet ur Grevedämmet byggs en ledskärm som
styr över ca halva flödet från det tredje utskovet från höger räknat till
huvudåfåran utmed fabriksväggen, se ritning 22. Detta medför att
endast ca 20 % av flödet i den norra grenen leds i vattenvägen under
fabriken.
Vid översvämningen 2006 skedde upptryckning av ett bjälklag
ca 15 m från mynningen nedströms fabriken. Upptryckningen
orsakades dock till stor del av bakdämning från nedströms kanal och
en ansamling av skräp vid förträngningen. Nära utloppet i kanalen
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under fabriken finns ett antal hinder som begränsar vattnets
framrinning och ger dämningsförluster, sannolikt rester från en
turbin/vattenhjul. Det finns en öppning i fabriksväggen mellan kanalen
under huset och kanalen utanför fabriken. Denna kan ge inströmning
av vatten under huset som ökar flödet.
Åtgärderna för att minimera risken för översvämningar i den övre
fabriken utgörs av begränsning det framtida tillflödet till kanalen under
huset, enligt beskrivning ovan, och igensättning av hålet i
fabriksväggen, samt rensning av stora stenar i den smala kanalen
utmed den nedströms liggande, andra fabriken.
Hydrauliska beräkningar visar att en rensning av stora stenar i den
delen av kanalen som ligger utmed den andra fabriksbyggnaden och
övriga rensningsåtgärder som reparation av kanalmurar, borttagning
av träd som ramlat ner i kanalen m.m. är tillräckligt för att det inte ska
bli översvämning i den övre fabriken vid en framtida tappning av
18 - 20 m3/s från Stensjön och knappast heller vid dimensionerande
tappning från Stensjön, 25 m3/s (ca 13 m3/s i norra grenen).
5.9.3

Återställningsrensning av kanalerna nedströms Grevedämmet
I båda grenarna nedströms Grevedämmet erfordras normal rensning
för att ta bort sly, träd och vass som växer i botten av vattenvägarna
och som orsakat sedimentation som behöver rensas för att behålla
vattenvägarnas hydrauliska funktion och inte orsaka skador på de
stensatta murarna.
I den södra kanalen finns ett rensningsbehov av sly och träd som
växer i kanalen. Därtill behöver sly och träd som växer uppe på eller
mycket nära kallmurarna som omger kanalen tas bort för att inte
rötterna ska skada muren och på sikt rasera densamma. Denna
rensning omfattar praktiskt taget hela kanalens längd, förutom nära
inloppet, se ritning 12.
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Urgrävning i kanalens botten behöver endast ske där sly och träd har
gett sedimentation, vilket skett nedströms gamla skolan. Därtill har
det skett en kraftig sedimentation nära och vid sammanflödet med
den norra grenen där det finns en markant sedimentationsbank dels
på vänstra sidan av kanalen vid sammanflödet och dels mellan de
båda vattenvägarna.
I den norra grenen utförs borttagning av stenar utmed den andra
fabriksbyggnaden räknat i strömriktningen som ligger i åfåran
och/eller som fallit ner från skador i den angränsande stenmuren.
Detta för att reducera strömningsförlusterna/fallförlusterna i denna
smala del av norra grenen, vilket medför besvärande bakdämning
upp till den övre fabriken.
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I den norra grenen utförs ingen rensning av den bågformade, tidigare
öppna del som under senare år har vuxit igen. Rensning utförs
däremot på en bredd av ca 13 m utmed den nedre fabriksbyggnaden
och fram till och med sammanflödet med den södra grenen, se ritning
12. Ursprunglig botten består här av rent friktionsmaterial,
huvudsakligen grus och mindre stenar. Längs den nedre
fabriksbyggnaden behövs enbart justeringar av kanalens bredd
utmed dess högra sida. Egentlig urgrävning av vass och sediment till
ett djup av ca 0,3 m utförs nedströms fabriksbyggnaden och till en
bredd, utöver kanalbredden för att få en fri vattenspegel och förlänga
tiden innan vass återigen börjar växa inne i kanalen. Urgrävning
utförs även under den korsande järnvägsbron. Denna urgrävning
kommer dock enligt besked från Trafikverket att ske i dess regi.
Liksom i den södra grenen behövs rensning av sly och träd på den
stensatta muren utmed den nedre fabriksbyggnaden och fram till
järnvägsbron. Därtill behöver muren återställas där det skett ras
och/eller skador.
Resningarna i den södra grenen kan utföras i praktiskt taget torrhet
(ett litet flöde behålls för att inte botten ska torka ut).
I den norra grenen sker en bakdämning från överfallsdammarna vid
början av Kvarnbyfallen upp längs den sträcka som ligger nedströms
om fabriksbyggnaderna. Rensningen i den norra grenen kan, liksom i
den södra grenen, utföras med ett litet flöde i grenen, dvs. med i stort
sett stillastående vatten. Detta medför att partiklar som virvlas upp i
vattnet vid resningen till stor del sedimenterar inom grävområdet.
Rensningen i båda grenarna kan lämpligen utföras under den första
sommaren av vattenarbeten, eftersom de träd som växer på eller
mycket nära kanalmurarna håller på att med sina rötter skada dessa.

5.10

Fiskvägar

ra01s 2008-06-03

En utredning har utförts för att studera förutsättningar att anordna
fiskvägar förbi hinder på sträckan mellan Stensjön och Kvarnbyfallen.
Det senare utgör ett definitivt vandringshinder för vandring upp från
nedre Mölndalsån.
Vid Stensjö dämme finns en möjlighet att göra ett omlöp på vänstra
sidan av dammen mellan dammen och järnvägen, se ritning 23.
Marknivån är hög och utrymmet mycket smalt mot slänten upp till
järnvägen. För att få plats med en fiskränna krävs det därför att
denna utförs mellan spont på en sträcka av ca 20 m. Totala längden
på rännan bör vara ca 50 m. Därtill behövs det en reglerlucka för
styrning av flödet genom fiskvägen vid olika vattenstånd i sjön och en
avstängningslucka mellan spontväggarna för att kunna stänga av
flödet vid ett högt vattenstånd i sjön, över dämningsgränsen, då det
finns risk för att flödet i fiskrännan blir så stort att bottenmaterial i
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rännan spolas bort. Avstängningsluckan ska dimensioneras för
samma luckhöjd som i själva dämmet, dvs. DG +1 m. Bygget av ett
omlöp blir komplicerat och dyrbart.
Även utan att ett omlöp byggs ökar förutsättningarna i framtiden för
fiskvandring förbi dämmet. Med en smal reglerlucka i den ombyggda
dammen, bredd 0,5 m, kommer längden på de perioder då en lucka
är fullt öppen att öka väsentligt, dels till följd av att luckan har
väsentligt mindre kapacitet än nu använd första lucka för reglering
och därför snabbare behöver öppnas fullt och dels därför att
vattenståndet i Stensjön kommer att sänkas jämfört med nuvarande
förhållanden under perioder med större flöden i Mölndalsåsystemet.
Detta medför öppna luckor, eftersom den ordinarie vattenvägen först
ska flöda fullt innan ledningen tas i bruk och används för
flödesregleringen.
I det norra utloppet ur Grevedämmet finns förutsättningar att utnyttja
en del av det tredje utskovet från höger för en fiskväg. Det förutsätter
dock att det görs en fördjupning genom utskovet och en kortare
sträcka in i Grevedämmet.
I utloppsdelen av den södra rännan är vattenhastigheten så stor att
botten kommer att hårdgöras av betong där det inte finns berg i
dagen. Detta medför att fiskvandring på denna sträcka i praktiken
omöjliggörs även fortsättningsvis.

6

Val av alternativ

ra01s 2008-06-03

Samtliga alternativ som redovisats ovan är tekniskt och ekonomiskt
genomförbara. För Ståloppet bör urgrävningen utföras enligt det mer
omfattande alternativet för att ge en bra magasineringsförmåga i den
största sjön, dvs. Rådasjön
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Figur 26 Förslag till åtgärder i Ståloppet. Utöver grävning och
muddring byggs en ny, längre bro vid Rådasjöns utlopp.
Beräkningarna för ett framtida regleringssystem har visat att
möjligheten att magasinera vatten under ett högflöde är starkt
beroende av tappningskapaciteten för hela systemet Rådasjön –
Stensjön. Av störst betydelse är därvid kapaciteten vid lågt
vattenstånd i sjöarna, eftersom denna är avgörande för hur lågt
vattenståndet i sjöarna kan sänkas av inför ett förväntat högflöde.
Inför ett högflöde finns heller inte några kapacitetsproblem i nedre
Mölndalsån utan vattnet kan tappas ur sjöarna med fullt öppna
avbördningsanordningar.

ra01s 2008-06-03

Vid högflöde måste flödet utjämnas i de nedre sjöarna för att skydda i
första hand nedre Mölndalsån. Kapaciteten att tappa ur vatten ur
systemet under en sådan period, som 2006 var ca 1 vecka lång, är
helt beroende av den hydrauliska kapaciteten i ån genom Mölndal
och Göteborg. Idag, efter en omfattande rensning, har ån återigen
sektioner i enlighet med tillståndet i en förrättning enligt vattenlagen
från1955. Även om framtida rensningar kommer att utföras med
betydligt tätare intervall och åslänter kommer att skötas årligen
genom gräs- och vasslagning, finns en risk för att dagens kapacitet
sjunker något mellan rensningsomgångarna. Det är sålunda rimligt att
anta att dagens kapacitet på ca 27 m3/s mätt vid Mölndals centrum
kan sjunka till runt 25 m3/s, men dock knappast så lågt som till ca 20
m3/s som fallet var 2006. Ovanstående förhållanden bör ingå i
övervägandet av val av utbyggnadsalternativ.
För alternativet med ett nytt större dämme och breddad och fördjupad
kanal nedströms finns klara nackdelar ur miljösynpunkt. Av
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landskapsskäl är det knappast rimligt att göra kanalen bredare än 14
– 15 m, då kanalen annars blir oproportionerligt står vid normala
lågflöden. För att uppnå en rimligt stor kapacitet vid DG, minst 20
m3/s, så innebär detta att de arrangemang med stenbarriärer tvärs
kanalen på flera ställen, vilket är gynnsamt för det rika fågellivet och
för fisk, måste tas bort och botten göras betydligt slätare än idag.
Trots sådana åtgärder blir kapaciteten vid lågt vattenstånd i Stensjön
förhållandevis låg, ca 9 m3/s vid SG att jämföras med ca 15 m3/s för
en plastledning till Grevedämmet.

Figur 27 Förslag till åtgärder nedströms Stensjöns utlopp

ra01s 2008-06-03

Ledningsalternativet innebär att den befintliga kanalen nedströms
dämmet kan behållas utan några ingrepp som försämrar den
nuvarande gynnsamma miljön och vackra landskapsbilden. De
erforderliga konstruktionerna blir placerade i miljöer där det redan
idag finns vattenbyggnadskonstruktioner och industrimiljö, varför
påverkan på landskapsbilden blir liten. Alternativet med ledning till
Grevedämmet är därtill överlägset kanalalternativet ur
kapacitetssynpunkt, då det till rimliga kostnader går att mer än
fördubbla dagens tappningskapacitet från Stensjön.
Ledningsalternativet väljs därför.
Sedimentationen i Ståloppet och utloppet ur Stensjön är ringa och
botten består i huvudsak av friktionsmaterial. Vass och andra
vattenväxter återfinns därför endast inom de områden där
vattendjupet är relativt begränsat. Tillväxt och uppgrundning inom
dessa områden fortgår genom det årligen nedvissnande biologiska
materialet, men inte till följd av någon tillförsel av partiklar i ån,
eftersom dessa avsatts i uppströms liggande sjö. De beväxta
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bottnarna utgör strömningshinder och innebär att tillgänglig
strömningssektion är mindre än den teoretiska/uppmätta. Där
grävning planeras att utföras sker denna så djupt att det för framtiden
inte finns någon risk för att det uppkommer växtlighet på botten som
minskar kapaciteten. Det kan därför vara rekommendabelt att en
gång för alla gräva ur sektioner som innebär små fallförluster mellan
Stensjön och det 4 ggr så stora magasinet i Rådasjön för att utnyttja
detta maximalt. Något framtida rensningsbehov kommer inte att
uppkomma.

7

Kostnader
Kostnader har beräknats översiktligt då ingen detaljprojektering ännu
skett. Beräkningen baseras på föreslagna åtgärder som redovisas
ovan. Kostnadsberäkningen redovisas bara i detalj för huvudalternativet med en PE-ledning D=2,0 m från uppströms befintligt
dämme till Grevedämmet. Avser kostnadsläget juli 2011.
Bedömda kostnader uppgår till:

Mkr

Ledning
240 m ledning, inkl. schaktarbeten, återställning mm

4,7

Spont nära utloppet i grevedämmet, 20 m, dubbelsidig

1,2

Intag
Betongkonstruktion, schakt, återfyllnad, galler mm

2,2

Spont, ensidig mot ån

0,6

Urgrävning från Stensjöns utlopp till dämmet/intag till ledning,
ca 2 200 m3, inkl. urgrävning under bro

1,0

Utlopp
Betongkonstruktion, schakt, återfyllning mm

1,6

Skyddskonstruktioner för järnvägsbro

0,5

Lucka

0,7

ra01s 2008-06-03

Åtgärder i Grevedämmet
Sänkning av tröskel i norra utloppet, tätning för läckage mm

0,4
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Sänkning och breddning av södra utloppet, försiktig sprängning,
gjutning av botten och sidoväggar,

1,2

Grävning i Grevedämmet, ca 800 m3

0,3

Åtgärder nedströms Grevedämmet
Rensningsåtgärder

1,0

Ståloppet
Stensjöns inlopp, ca 2 200 m3, ev. viss grävning från flotte

1,0

Inne i Ståloppet, muddring från pråm,
inkl under vägbro, ca 2 500 m3

3,5

Inloppet till Ståloppet, grävning ca 2 200 m3, varav
mindre del från pråm, 100 – 200 m3

1,0

Ny gångbro vid inloppet till Ståloppet, ca 20 m spännvidd
1,20
Ombyggnad av befintligt dämme
Mekanisk entreprenad

2,1

Gjutarbete, fångdamm, elektronik mm

0,8

Konsultarbete
Ansökan till Mark- och miljödomstolen, projektering

4,0

Diverse (oförutsett ingår i delsummorna)

1,0

Totalt

30 Mkr

ra01s 2008-06-03

Skulle ledningsalternativet utföras som en konventionell självfallsledning (utan häverteffekt) skulle kostnaden öka med minst 5 Mkr till
följd av att det kommer att erfordras dubbelsidig spont längs minst
halva ledningssträckan.
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8

Tillfälliga anordningar under byggnadstid –
tidplan
Grävningarna till större sektionsarea i Mölndalsån utförs i ett
bottenmaterial som till helt avgörande del består av friktionsmaterial
och andelen organiskt material är generellt låg. Urgrävningarna kan
förväntas medföra en högst måttlig grumlighet som avsätts nära
grävningsplatsen eller i nedströms sjö/damm.
All grävning, förutom från flotte i Ståloppet och eventuellt i Stensjöns
utlopp, förutsätts ske vid lågt vattenstånd och lågflöde. Flödet kan
regleras vid dämmena i Landvettersjön och Stensjön så att
minimitappning sker under tiden grävning pågår och att flödet under
resterande del av dygnet anpassas till ett aktuellt önskvärt
dygnsmedelflöde. Erforderlig reservvattenvolym för ett plötsligt
råvattenbehov för Göteborg Vatten kan erhållas genom att hålla högt
vattenstånd, nära DG, i Landvettersjön.
Vid muddring från flotte i Ståloppet (Stensjöns utlopp) hålls
vattenståndet istället högt i Rådasjön – Stensjön och lågt i
Landvettersjön som reserv för sommarregnsflöden. Liksom vid övrig
grävning hålls flödet lågt när muddring sker och ökas vid behov under
resten av dygnet. All grävning utförs under lågflödesperiod under
sommaren och början av hösten. Om flödet under en regnig sommar
är för högt för att vattenståndet ska kunna hållas på önskvärt låg nivå
för främst urgrävningen i inloppet till Stensjön kan denna urgrävning
istället utföras när förbättringarna i Stensjöns utlopp är genomförda.
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Byggandet av en ledning med tillhörande in- och
utloppskonstruktioner utförs i torrhet. Arbetet påbörjas under
sommarsäsong med arbeten i Grevedämmet. Den södra grenen har
tillräckligt hög kapacitet för att arbetet ska kunna fortgå under
sommaren och in på hösten. En tät vall byggs tvärs över
Grevedämmet från utloppet av tilloppskanalen och till betongmuren
nära det södra utloppet. Flödet blir på detta sätt kanaliserat till den
södra delen av Grevedämmet. Ett minimiflöde kan ledas i ledning till
nedströms det norra utloppet. Efter torrläggningen utförs urgrävning
av Grevedämmet, byggande av två fack med fördjupade utskov i
norra utloppet, ledskärm i norra utloppet, utloppskonstruktionen för
ledningen samt påbörjandet av landledningen. Vattnet kan därefter
släppas på igen i hela dammen.
Resterande arbeten i Grevedämmet, bredare och djupare utlopp för
södra grenen samt förbättringsarbeten utmed denna utförs under
nästföljande sommar. Grenen torrläggs då genom en fångdamm
framför utloppet. Ett minimiflöde kan ledas förbi den ca 15 m långa
arbetssträckan med gjutningsarbeten genom en ledning.
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Rensningarna i de båda grenarna nedströms Grevedämmet utförs
lämpligen samtidigt med motsvarande torrläggning i Grevedämmet.
Landledningen kan egentligen byggas oberoende av årstid.
Samvariationen mellan grundvattenståndet och vattenståndet i
avloppskanalen från dämmet innebär dock att arbetet gynnas om det
sker vid lågt vattenflöde. Intaget till ledningen uppströms Stensjö
dämme anläggs i torrhet bakom en fångdamm. Liksom för ledningen
gynnar ett lågt vattenstånd i sjön torrläggningen.
De planerade arbetena kan komma att utföras i etapper i takt med
tilldelning av medel från MSB och anslagen i kommunal budget.
Önskvärt är att tillstånd till denna vattenverksamhet erhålls under
2013. Arbetet i Grevedämmet med utloppskonstruktion m.m. kan då
utföras under sommaren och del av hösten 2014 och
ledningsarbetena avslutas inför eller under sommaren 2015.
Resterande arbeten vid Grevedämmet, utloppet till södra grenen, kan
utföras första sommaren efter att ledningen tagits i bruk, dvs. tidigast
sommaren 2015.

ra01s 2008-06-03

Grävningar och muddringar i Ståloppet och utloppet ur Stensjön kan
utföras sommartid samtidigt med arbetena för ledningen eller, om
medel endast finns tillgängliga i långsammare takt, efter att ledningen
är i full drift. Ombyggnaden för att göra dämmet högvattensäkert kan
lämpligen utföras sist, då det är en säkerhetsåtgärd, men inte
påverkar systemets förmåga att magasinera vatten och förhindra nya
översvämningar.
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