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1 Inledning 
Som en del av framtagandet av en åtgärdsplan för Kålleredsbäcken med syfte 

att förbättra dess vattenkvalitet i enlighet med satta miljökvalitetsnormer har 

en analys av vattenförbättrande åtgärder genomförts inom Kålleredsbäckens 

delavrinningsområde. EnviroPlanning AB har genomfört denna inventering på 

uppdrag av Mölndals stad. Det primära syftet med åtgärderna är att förbättra 

vattenkvaliteten genom att ta upp övergödande ämnen som kväve och fosfor 

samt att bromsa flödeshastigheten och därmed minska erosion, vilket också 

bidrar till både övergödning och grumling.  

Potentiella lägen för åtgärder har först identifierats genom GIS-analyser. Där-

efter har dessa rankats utifrån potentiell miljönytta och eventuella motstå-

ende intressen. De åtgärder som rankats högst har därefter besökts i fält för 

att samla ytterligare information om åtgärdens potentiella miljönytta, motstå-

ende intressen, möjliga storlek och anläggningssätt.  

Sammanlagt kunde 19 lämpliga åtgärder pekas ut inom Kålleredsbäckens 

delavrinningsområde. Bland dessa utgörs 10 av våtmarker och 9 av renings-

dammar med fokus på fosfor/sedimentupptag. Den sammanlagda ytan av åt-

gärderna ligger på ca 18,7 hektar. Den samlade vattenhållande förmågan hos 

åtgärderna uppskattas till ca 67 500 m3 och den samlade reningsförmågan till 

ca 2 000 kg fosfor och 32 000 kg kväve per år.  
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2 Introduktion 
2.1 Naturbaserade vattenförbättrande åtgärder 
Syftet med denna rapport är att presentera åtgärder för att förbättra vatten-

kvaliteten och reducera halterna av näringsämnen i Kålleredsbäcken. För att 

uppnå detta presenteras i denna rapport ett antal naturbaserade åtgärder som 

primärt syftar till att rena vatten.  

Begreppet naturbaserade lösningar definieras enligt (Naturvårdsverket, 

2021) som följande: 

Det finns en rad olika naturbaserade och vattenförbättrande åtgärder som 

lämpar sig för olika scenarion, men de absolut vanligaste är olika former av 

våtmarker och reningsdammar (ofta optimerade för sedimentering, s.k. fosfor-

dammar).  

Dessa åtgärder (främst våtmarker) tillhandahåller, förutom vattenrening, en 

rad viktiga ekosystemtjänster och smälter väl in i landskapet, varför de i 

många fall är att föredra över tekniska/artificiella lösningar. Det bör dock un-

derstrykas att det i tätbebyggda områden ofta krävs en kombination av natur-

liga och artificiella lösningar för att uppnå en långsiktigt hållbar dagvatten-

hantering. 

2.1.1 Våtmarker 

Våtmarker kan definieras och avgränsas mot andra naturtyper på olika sätt, 

men i denna rapport används den nationella våtmarksinventeringens (VMI) 

definition: 

”Våtmark är en sådan mark där vatten under en stor del av året finns nära un-

der, i eller strax över markytan samt dessutom vegetationstäckta vattenområ-

den. Gränserna för hur nära markytan vattnet kan finnas i en våtmark varierar. 

I de flesta fall kan vegetationen användas för att skilja våtmark från annan 

mark. Minst 50% av vegetationen bör vara hydrofil, dvs. fuktighetsälskande. Ett 

undantag är tidvis torrlagda bottnar i sjöar, hav och vattendrag, de räknas till 

våtmarkerna trots att de kan sakna vegetation.” (Naturvårdsverket, 2009). 

2.1.1.1 Våtmarkers ekosystemtjänster 

Våtmarker kan tillhandahålla en rad olika ekosystemtjänster, inte minst kopp-

lade till vattnets kretslopp. I Tabell 1 sammanfattas de mest framträdande. 

Naturbaserade lösningar är multifunktionella och kostnadseffek-
tiva åtgärder för att hantera olika samhällsutmaningar genom att 
skydda, utveckla eller skapa ekosystem samtidigt som biologisk 
mångfald och mänskligt välbefinnande främjas. 
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Tabell 1. Tabell över våtmarkers ekosystemtjänster (Russi, o.a., 2013). 

Ekosystemtjänst Struktur & funktion 

Kustskydd  Dämpar vågor, buffrar för vind 

Erosionskontroll Stabiliserar sediment och jord  

Översvämningsskydd  Reglerar vattenflöden 

Vattentillgång  Bidrar till grundvattenbildning 

Vattenrening  Renar växtnäring och föroreningar 

Kolinlagring  
Biogeokemisk aktivitet, biologisk 

produktion 

Temperaturreglering  Reglerar och stabiliserar klimatet 

Mat och material  
Biologisk produktivitet och mång-

fald 

Biologisk mångfald  
Lek- och uppväxtmiljö, rastplats,  

födosöksområde, skydd 

Turism, rekreation, utbildning, 

forskning 

Erbjuder unika och estetiska land-

skap, rik biologisk mångfald 

 

Våtmarkers ekosystemtjänster beror till stor del på dess placering i land-

skapet, utformning, storlek, skötsel, markens beskaffenhet och biogeografisk 

region. Det är därför viktigt att rätt typ av våtmark anläggs på rätt plats. 

Bild 1. Illustrativt exempel på hur väldimensionerade våtmarker håller kvar vatten i landskapet 

vilket minskar risken för översvämningar nedströms vid kraftiga skyfall. Illustration: Kjell Ström. 
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2.1.1.2 Våtmarkers näringsupptag  

Våtmarker har förmågan att genom olika processer avskilja både fosfor- och 

kväveföreningar från inkommande vatten (Bild 2). Likt andra ekosystem-

tjänster påverkar en rad faktorer våtmarkens kapacitet för näringsupptag, 

bland annat koncentration av kväve och fosfor i inkommande vatten och vatt-

nets flödeshastighet (ofta angett i liter per sekund), våtmarkens karaktärsdrag 

så som utformning (förhållande mellan längd och bredd, djup etc.), ålder, jord-

mån, skötsel och slutligen av lokala klimatfaktorer som isläggning och medel-

temperatur över året (Land, o.a., 2016). 

Anlagda våtmarker bedöms i snitt kunna ta upp 184 g kväve/m2/år och 15 g 

fosfor/m2/år (Land, o.a., 2016).  

Fosfor används som konstgödsel och förekommer oftast bundet till små jord-

partiklar som lera. Vid skyfall kan dessa partiklar erodera och föras vidare ut i 

vattensystemen, där bunden fosfor tas upp av växter och leder till övergöd-

ning.  

Genom att leda dikesnätverk och/eller belastade vattendrag igenom våtmar-

ker bromsas vattnet upp och partiklar har möjlighet att sedimentera ut, vilket 

effektivt låser in bunden fosfor i våtmarkens sediment. Det fosforrika sedi-

mentet kan sedan återföras till åkermark.  

Kväve renas främst genom att bakterier får rätt förutsättningar att omvandla 

kväveföreningar till luftkväve i en process som kallas denitrifikation. En viss 

del av näringsämnena tas även upp av växter och djur vid våtmarken, och när 

dessa sedan dör binds en del av biomassan i sediment. 

För att en våtmark ska fungera bra för rening av både kväve och fosfor krävs 

både djupare och grunda partier.  

Bild 2. Schematisk bild över hur en våtmark renar inkommande vatten från fosfor och kväveföre-

ningar. Då dessa ämnen avskiljs på olika sätt är det viktigt att planera utformningen så att  

reningen optimeras. Illustration: Anna Hagerberg, Jordbruksverket 
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2.1.1.3 Anläggning av våtmarker 

Våtmarker kan skapas genom två huvudsakliga tillvägagångssätt; genom att 

dämma upp en sänka i landskapet, eller genom att schakta fram den. I prakti-

ken är många våtmarker en kombination av dessa anläggningssätt. 

Platser som lämpar sig för våtmarker, utgörs med fördel av naturliga sänkor i 

landskapet där vatten kan dämmas upp och renas. Denna typ av våtmark blir 

oftast kostnadseffektiv då landskapets form nyttjas för att avgränsa våtmar-

ken och mängden schakt hålls nere. Inte sällan visar sig större sänkor i land-

skapet en gång ha varit våtmark som dikats ur för att breda väg för infrastruk-

tur eller ställas om till åkermark.  

I andra hand eftersöks ytor med en mer flack profil där en våtmark i stället 

kan schaktas fram eller vallas in. Beroende på hur djup och stor våtmarken be-

höver vara (vilket påverkar hur mycket schakt och transport av massor som 

krävs) kan anläggningskostnaderna bli högre.  

Gemensamt för alla våtmarker är att de behöver ett tillräckligt stort inflöde av 

vatten, samt ett utlopp där det renade vattnet kan ta sig vidare i vattensyste-

met.  

Inflöden kan bestå av diken och dräneringar som direkt eller indirekt leds in i 

våtmarken. Detta kan ofta vara att föredra då de oftast saknar naturliga struk-

turer och/eller nämnvärda bevarandevärden. Det är även i dessa system som 

näringsbelastat vatten transporteras ut i de naturliga vattendragen.  

Exempel på andra typer av inflöden/inlopp:  

◆ Vattendrag där påverkansgraden (exempelvis rensning, fördjupning, rät-

ning mm) är så stor att dess naturliga form och funktion aldrig kan bli helt 

återställd eller där det saknas bevarandevärden 

◆ Delflöden från vattendrag där vattnet leds i en kanal eller ett rör från vat-

tendragets huvudfåra till våtmarken 

◆ Pumpning från närliggande vattendrag, dike eller annan vattenförekomst. 

Denna lösning är ofta kostsam och bör främst övervägas där andra lös-

ningar inte lämpar sig 

Bortsett från inflödet behöver våtmarker även ett utflöde/utlopp, vilket – be-

roende på våtmarkens placering och beräknade inflödesvolym – kan utgöras 

av olika typer. Allra vanligast är en s.k. nivåbrunn/munk – vilken består av ett 

stående rör vars innerdel avdelas med ett plank. I botten av röret, på vardera 

sidor av planket borras ett hål där mindre rör kan anslutas. Det ena röret står i 

kontakt med våtmarkens bottenskikt där vatten leds in och trycks upp genom 

det större röret tills det rinner över planket och ner till det andra röret som le-

der vattnet vidare ut ur våtmarken (Bild 3).  
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I de fall där våtmarken omsätter mycket stora vattenvolymer är ett öppet ut-

lopp att föredra i stället (Bild 4).  

Alla våtmarker bör även ha ett reservutlopp som på ett säkert sätt kan se till 

att våtmarken inte översvämmar sina vallar ifall det reguljära utloppet skulle 

bli igensatt eller gå sönder. Dessa utgörs vanligen av en erosionsskyddad sido-

kanal eller ett större rör som anläggs i jämnhöjd med våtmarkens vattennivå 

(de är vanligen inte vattenförande vid normalflöden). 

Bild 3. Schematisk bild över en nivåbrunn. Illustration: Hannes Byström 

Bild 4. Exempel på öppna utlopp. T.v. ett stenbelagt utlopp med blandade fraktioner skapar ett 

stabilt och naturligt utlopp. T.h. ett utlopp bestående av betongfundament med en öppen skåra 

där vatten kan rinna ut.  
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2.1.2 Reningsdammar 

I de fall där det av olika skäl inte går att anlägga en våtmark, men där till-

gången på näringsbelastat vatten ändå är god, kan mindre åtgärder som re-

ningsdammar vara ett alternativt. Dessa kan, likt våtmarker, utformas för att 

tillhandahålla flera ekosystemtjänster, men anläggs oftast som renodlade re-

ningsanläggningar med små mervärden för exempelvis biologisk mångfald, 

flödesreglering och rekreation.  

En av de vanligaste typerna av reningsdammar är s.k. fosfordammar, vars pri-

mära syfte är att rena inkommande vatten från fosfor och partiklar genom se-

dimentation. Fosfordammar är vanligast i jordbrukslandskapet där de kan an-

läggas direkt i eller utmed diken och därmed rena det näringsrika vattnet så 

nära källan som möjligt.  

3 Metodik  
Kartor har gjorts med programmet QGIS v. 3.16.9 Hannover, (QGIS, 2021) och 

GIS-skikten redovisas i formatet .SHP 

Metodiken följer tre huvudsakliga steg: 

1. Analys av geodata för att hitta potentiella åtgärdslägen 

2. Prioritering/rankning efter potentiell miljönytta, läge, motstående in-

tressen mm. 

3. Fältbesök och slutprioritering av lägen 

3.1 Analys med GIS 

3.1.1 Beskrivning av geodata 

För att identifiera platser i landskapet som skulle lämpa sig för exempelvis 

våtmarksanläggning eller fosfordammar krävs höjddata (s.k. DEM, Digital Ele-

vation Model) av god kvalitet och upplösning. Beroende på uppdragsspecifika 

parametrar tillkommer ytterligare geodata till analysen.  

I detta uppdrag har följande geodatalager och/eller visningstjänster använts 

för att identifiera och avgränsa vattenförbättrande åtgärder: 

Bild 5. Schematisk bild över en fosfordamm vars utformning med omväxlande djuphålor och övers-

ilningsytor låter partikelbunden fosfor sedimentera ut. Detta näringsrika sediment kan sedan tas 

tillvara och återföras till åkermark. Illustration: Jordbruksverket 
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• Ortofoto över Mölndals kommun (tillhandahållet av Mölndals stad) 

• Fastighetskarta (Lantmäteriet, 2021) 

• Jordartskarta (Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), 2021) 

• Erosionskartor (Djodjic & Markensten, 2021) 

• Dagvattenledningar (kommunalt GIS-skikt) 

• Markavvattningsföretag (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2021) 

• Markanvändningskartor (kommunalt GIS-skikt) 

• Jordbruksblock (Jordbruksverket, 2020) 

• Fornlämningar (Riksantikvarieämbetet, 2021) 

3.1.2 Utpekande av potentiella åtgärder i landskapet 

Genom att studera landskapets form, jordarter, hydrologi, markanvändning, 

markerosion osv kan områden markeras ut som potentiellt lämpliga för vat-

tenförbättrande åtgärder. På så vis kan hela studieområdet gås igenom och en 

första lista på åtgärder tas fram.  

3.2 Prioritering av lägen 
Genom att försöka uppskatta de utpekade åtgärdernas miljönytta (främst med 

fokus på näringsupptag och vattenhållande förmåga) samt genom att göra mer 

noggranna utredningar kopplat till motstående intressen och markförhållan-

den kan en prioritering göras. De lägen som anses ha tillräckligt goda förhål-

landen och miljönytta prioriteras för fältbesök. 

3.3 Fältbesök och slutprioritering 
Vid fältbesöket undersöks varje läges förutsättningar mer grundligt. Viktiga 

aspekter är den aktuella markanvändningen, den lokala hydrologin, natur- och 

kulturvärden, närliggande mark och fastigheter samt motstående intressen 

(ledningar, anläggningar etc). De tidigare inritade ytorna kan justeras efter de 

observationer som görs i fält.  

Slutligen kan varje åtgärd beskrivas mer ingående vad gäller potentiell mil-

jönytta, genomförbarhet, motstående intressen och kostnad. De lägen som be-

döms som genomförbara och med tillräcklig miljönytta presenteras sedan i 

rapport. 
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4 Resultat 
Sammanlagt kunde 19 lämpliga åtgärder pekas ut inom Kålleredsbäckens 

delavrinningsområde. Bland dessa utgörs 10 av våtmarker och 9 av renings-

dammar med fokus på fosfor/sedimentupptag.  

Den sammanlagda ytan av åtgärderna ligger på ca 18,7 hektar.  

Den samlade vattenhållande förmågan hos åtgärderna uppskattas till ca 

67 500 m3 och den samlade reningsförmågan till ca 2 000 kg fosfor och 32 000 

kg kväve per år. 

Den uppskattade kostnaden för att genomföra samtliga åtgärder är ca 7,5 mil-

joner kronor (baserat på den högsta prisuppskattningen för varje åtgärdsför-

slag, vilket innebär att priset även kan vara lägre). 

Fem av de föreslagna åtgärderna överlappar med kommunala planområden 

och presenteras i bild 6. Tre markavvattningsföretag, från 1914, 1954 och 

1965, finns i Kålleredsbäcken som ska tas hänsyn till.  

 

 

Bild 6. Karta över föreslagna åtgärder i relation till kommunala planområden. 
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Åtgärd 1  

Koordinater (SWEREF 99 TM) E 323398.73, N 6388439.48 

Berörda fastigheter 

MÖLNDAL KÅLLEREDGÅRDEN 1:49 

MÖLNDAL HELJERED 2:4 

MÖLNDAL HELJERED 1:8 

MÖLNDAL EKEN 1:6 

Åtgärd och omfattning Våtmark med uppskattad yta på ca 2,6 ha. 

Områdesbeskrivning 

Platsen för åtgärden utgörs av igenväx-

ningsmark och gammal åkermark. I dagslä-

get är marken fuktig och floran består 

mestadels av älggräs, nässlor, tågväxter och 

tuvbildande gräs. Området gränsar i öster 

mot en gång- och cykelväg nära IKEA. I sö-

der gränsar området mot Hedbäcken och i 

norr mot ett avvattningsdike. 

Tillrinningsområde 
Jordbruksmark, diken, dräneringar och fas-

tigheter. 

Förslag på anläggningssätt 

Genom att schakta ur delar av området kan 

massor användas till att anlägga en vall ut-

med våtmarkens lägsta partier. Utloppet 

kan utgöras av en nivåbrunn för att lätt 

kunna justera vattennivån. Våtmarken kan 

förses med vatten från intilliggande våtmark 

(se Åtgärd 2), dräneringar och diken samt 

delflöde från Hedbäcken/Kålleredsbäcken. 

Motstående intressen 

Markavvattningsföretag, närliggande infra-

struktur, kommunal detaljplanering för 

markområdet, generellt biotopskydd (dike). 

Bedömd miljönytta –  
Näringsupptag 

Åtgärden bedöms i grova drag kunna ta upp 

runt 200 kg fosfor och 4 500 kg kväve under 

ett år. 

Bedömd miljönytta –  
Flödesreglering 

En våtmark på 2,6 ha med snittdjup om-

kring 0,5 m bedöms kunna hålla ca  

10 000 m3 vatten. 

Bedömt prövningsbehov 

Ev. tillståndsprövning vattenverksamhet, 

omförhandling markavvattningsföretag, dis-

pens från generellt biotopskydd (dike). 

Bedömd kostnad Mellan 650 000 – 850 000 kr 
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Bild 7. Karta över den föreslagna åtgärden (illustreras av turkos polygon och siffran 1). 

Bild 8. Bilder från det aktuella området tagna vid fältbesök, 2021-07-28 
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Åtgärd 2  

Koordinater (SWEREF 99 TM) E 323244.36, N 6388376.08 

Berörda fastigheter 

MÖLNDAL HELJERED 2:4 

MÖLNDAL HELJERED 1:7 

MÖLNDAL HELJERED 1:8 

MÖLNDAL HELJERED 2:4 

MÖLNDAL HELJERED 3:2 

MÖLNDAL KÅLLEREDGÅRDEN 1:49 

Åtgärd och omfattning Våtmark med uppskattad yta på ca 4,3 ha 

Områdesbeskrivning 

Platsen för åtgärden utgörs av igenväx-

ningsmark och gammal åkermark. I dagslä-

get är marken fuktig och floran består 

mestadels av älggräs, nässlor, tågväxter och 

tuvbildande gräs samt busksnår av vide. 

Gränsar i norr mot väg utmed bostäder.  

Tillrinningsområde 
Jordbruksmark, diken, dräneringar och fas-

tigheter. 

Förslag på anläggningssätt 

Genom att schakta ur delar av området kan 

massor användas till att anlägga en vall ut-

med våtmarkens lägsta partier. Utloppet 

kan utgöras av en nivåbrunn för att lätt 

kunna justera vattennivån. Våtmarken kan 

förses med vatten från intilliggande våtmark 

(se Åtgärd 3), dräneringar och diken samt 

delflöde från Hedbäcken/Kålleredsbäcken. 

Motstående intressen 

Markavvattningsföretag, närliggande infra-

struktur, kommunal detaljplanering för 

markområdet, generellt biotopskydd (dike). 

Bedömd miljönytta –  
Näringsupptag 

Åtgärden bedöms i grova drag kunna ta upp 

runt 300 kg fosfor och 7500 kg kväve under 

ett år. 

Bedömd miljönytta –  
Flödesreglering 

En våtmark på 4,3 ha med ett snittdjup om-

kring 0,5 m bedöms kunna hålla ca 16 000 

m3 vatten. 

Bedömt prövningsbehov 

Ev. tillståndsprövning vattenverksamhet, 

omförhandling markavvattningsföretag, dis-

pens från generellt biotopskydd (dike). 

Bedömd kostnad Mellan 1 – 1,2 mkr 



 

13 (49) 
 

 

 
 
 
 

Bild 10. Bilder från det aktuella området tagna vid fältbesök, 2021-07-28 

Bild 9. Karta över den föreslagna åtgärden (illustreras av turkos polygon och siffran 2). 
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Åtgärd 3  

Koordinater (SWEREF 99 TM) E 323152.25, N 6388329.20 

Berörda fastigheter 
MÖLNDAL HELJERED 2:4 

MÖLNDAL HELJERED 1:8 

Åtgärd och omfattning Våtmark med uppskattad yta på ca 1 ha 

Områdesbeskrivning 

Platsen för åtgärden utgörs av igenväx-

ningsmark och gammal åkermark. §I dagslä-

get är marken fuktig och floran består 

mestadels av älggräs, nässlor, tågväxter och 

tuvbildande gräs samt busksnår av vide. 

Gränsar i väster mot väg, och i söder mot 

Hedbäcken.  

Tillrinningsområde 
Jordbruksmark, diken, dräneringar och fas-

tigheter. 

Förslag på anläggningssätt 

Genom att schakta ur delar av området kan 

massor användas till att anlägga en vall ut-

med våtmarkens lägsta partier. Utloppet 

kan utgöras av en nivåbrunn för att lätt 

kunna justera vattennivån. Våtmarken kan 

förses med vatten från dräneringar och di-

ken samt delflöde från Hedbäcken/Kålle-

redsbäcken.  

Motstående intressen 

Markavvattningsföretag, närliggande infra-

struktur, kommunal detaljplanering för 

markområdet, generellt biotopskydd (dike). 

Bedömd miljönytta –  
Näringsupptag 

Åtgärden bedöms i grova drag kunna ta upp 

runt 75 kg fosfor och 1800 kg kväve under 

ett år. 

Bedömd miljönytta –  
Flödesreglering 

En våtmark på 1 ha med ett snittdjup om-

kring 0,5 m bedöms kunna hålla ca 4000 m3 

vatten. 

Bedömt prövningsbehov 

Ev. tillståndsprövning vattenverksamhet, 

omförhandling markavvattningsföretag, dis-

pens från generellt biotopskydd (dike). 

Bedömd kostnad Mellan 250 000 – 400 000 kr 
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Bild 12. Bilder från det aktuella området tagna vid fältbesök, 2021-07-28 

Bild 11. Karta över den föreslagna åtgärden (illustreras av turkos polygon och siffran 3). 
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Åtgärd 4  

Koordinater (SWEREF 99 TM) E 323025.52, N 6388370.98 

Berörda fastigheter 
MÖLNDAL HELJERED 2:4 

MÖLNDAL HELJERED 3:2 

Åtgärd och omfattning Fosfordamm(ar) på minst 250 m2 

Områdesbeskrivning 

Platsen för åtgärden utgörs av en kulvert 

belägen mellan träda eller igenväxnings-

mark och åker/vall. I dagsläget är marken 

fuktig och floran består mestadels av älg-

gräs, nässlor, tågväxter och tuvbildande 

gräs. Rinner under vägen och vidare österut.   

Tillrinningsområde Främst jordbruksmark. 

Förslag på anläggningssätt 

En lämplig åtgärd är att öppna upp och 

bredda kulverten och anlägga en eller flera 

låga fördämningar/översilningsytor.  

Motstående intressen 

Täckdikning och produktiv åkermark. När-

liggande infrastruktur. Generellt biotop-

skydd (dike). 

Bedömd miljönytta –  
Näringsupptag 

Åtgärden bedöms i grova drag kunna ta upp 

runt 5 kg fosfor och 15 kg kväve under ett 

år. 

Bedömd miljönytta –  
Flödesreglering 

Varje fosfordamm med area på 250 m2 och 

ett snittdjup omkring 0,25 m bedöms kunna 

hålla ca 30 m3 vatten.  

Bedömt prövningsbehov 
Anmälan om vattenverksamhet, dispens ge-

nerellt biotopskydd (dike). 

Bedömd kostnad 
Mellan 50 000 – 100 000 beroende på anta-

let dammar samt storleken på dessa. 
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Bild 14. Bilder från det aktuella området tagna vid fältbesök, 2021-07-28 

Bild 13. Karta över den föreslagna åtgärden (illustreras av turkos polygon och siffran 4). 
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Åtgärd 5  

Koordinater (SWEREF 99 TM) E 323118.46, N 6388452.25 

Berörda fastigheter 

MÖLNDAL HELJERED 1:8 

MÖLNDAL HELJERED 3:2 

MÖLNDAL HELJERED 2:4 

Åtgärd och omfattning Fosfordamm på minst 2000 m2 

Områdesbeskrivning 

Platsen för åtgärden utgörs av ett igenvuxet 

dike. I dagsläget är marken fuktig och floran 

består mestadels av älggräs, nässlor, tågväx-

ter och tuvbildande gräs. Området mynnar i 

norr i ett rätat vattendrag. Läget överlappar 

med tidigare presenterade Åtgärd 2 och kan 

ses som ett alternativ eller komplement till 

denne.  

Tillrinningsområde 
Lokal tillrinning från åkermark, diken, drä-

neringar och fastigheter. 

Förslag på anläggningssätt 

En lämplig åtgärd är att schakta ur diket och 

anlägga ett flertal låga fördämningar/övers-

ilningsytor.  

Motstående intressen 
Närliggande infrastruktur, generellt biotop-

skydd (dike). 

Bedömd miljönytta –  
Näringsupptag 

Åtgärden bedöms i grova drag kunna ta upp 

runt 25 kg fosfor och 100 kg kväve under ett 

år. 

Bedömd miljönytta –  
Flödesreglering 

En eller flera fosfordammar med samman-

lagd area på 2000 m2 och ett snittdjup om-

kring 0,25 m bedöms kunna hålla ca 250 m3 

vatten.  

Bedömt prövningsbehov 
Anmälan om vattenverksamhet, dispens 

från generellt biotopskydd (dike). 

Bedömd kostnad 
Mellan 75 000 – 150 000 beroende på anta-

let dammar samt storleken på dessa. 
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Bild 15. Bilder från det aktuella området tagna vid fältbesök, 2021-07-28 

Bild 16. Karta över den föreslagna åtgärden (illustreras av turkos polygon och siffran 5). 
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Åtgärd 6  

Koordinater (SWEREF 99 TM) E 323326.88, N 6388600.36 

Berörda fastigheter MÖLNDAL KÅLLEREDGÅRDEN 1:49 

Åtgärd och omfattning Våtmark med uppskattad yta på ca 1,5 ha 

Områdesbeskrivning 

Platsen för åtgärden utgörs öppen mark 

kantat av träd och vallar. Marken nyttjas en-

ligt detaljplan för skolidrott. I delar av områ-

det finns byggbaracker. 

Tillrinningsområde 
Diken och dräneringar från hårdgjorda ytor, 

fastigheter och jordbruksmark. 

Förslag på anläggningssätt 

Genom att schakta ur delar av området kan 

massor användas till att anlägga en vall ut-

med våtmarkens lägsta partier. Utloppet 

kan utgöras av en nivåbrunn för att lätt 

kunna justera vattennivån. Våtmarken kan 

förses med vatten från dräneringar och di-

ken samt delflöde från Hedbäcken/Kålle-

redsbäcken. 

Motstående intressen 
Markavvattningsföretag, närliggande infra-

struktur, övrig markanvändning. 

Bedömd miljönytta –  
Näringsupptag 

Åtgärden bedöms i grova drag kunna ta upp 

runt 225 kg fosfor och 2500 kg kväve under 

ett år. 

Bedömd miljönytta –  
Flödesreglering 

En våtmark på 1,5 ha med ett snittdjup om-

kring 0,5 m bedöms kunna hålla ca 5500 m3 

vatten. 

Bedömt prövningsbehov 
Ev. tillståndsprövning vattenverksamhet, 

omförhandling markavvattningsföretag. 

Bedömd kostnad Mellan 400 000 – 600 000 kr 
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Bild 17. Karta över den föreslagna åtgärden (illustreras av turkos polygon och siffran 6). 

Bild 18. Tredimensionell rendering av terrängen kring den föreslagna åtgärden (illustreras av 

turkos polygon och siffran 6).  Vatten kan tas från närliggande dike och ledas ut i den norra delen. 

ig 
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Åtgärd 7  

Koordinater (SWEREF 99 TM) E 323010.63, N 6388207.67 

Berörda fastigheter 
MÖLNDAL HELJERED 2:4 

MÖLNDAL HELJERED 3:5 

Åtgärd och omfattning Fosfordamm på ca 2400 m2 

Områdesbeskrivning 

I dagsläget är marken fuktig och floran be-

står mestadels av älggräs, nässlor, tågväxter 

och tuvbildande gräs samt busksnår av vide. 

Området gränsar mot grusväg. 

Tillrinningsområde 
Jordbruksmark, skog, fastigheter och vägdi-

ken. 

Förslag på anläggningssätt 

En lämplig åtgärd är att schakta ur området 

och anlägga ett flertal låga fördäm-

ningar/översilningsytor.  

Motstående intressen 
Närliggande infrastruktur, generellt biotop-

skydd (dike). 

Bedömd miljönytta –  
Näringsupptag 

Åtgärden bedöms i grova drag kunna ta upp 

runt 30 kg fosfor och 100 kg kväve under ett 

år. 

Bedömd miljönytta –  
Flödesreglering 

En eller flera fosfordammar med samman-

lagd area på 2400 m2 och ett snittdjup om-

kring 0,25 m bedöms kunna hålla ca 300 m3 

vatten. 

Bedömt prövningsbehov 
Anmälan om vattenverksamhet, dispens ge-

nerellt biotopskydd (dike). 

Bedömd kostnad Mellan 80 000 – 150 000 kr 

 
 
 
 



 

23 (49) 
 

 

 
 
 

Bild 19. Bilder från det aktuella området tagna vid fältbesök, 2021-07-28 

Bild 20. Karta över den föreslagna åtgärden (illustreras av turkos polygon och siffran 7). 
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Åtgärd 8  

Koordinater (SWEREF 99 TM) E 323301.89, E 6388199.23 

Berörda fastigheter 

MÖLNDAL HELJERED 2:4 

MÖLNDAL HELJERED S:8 

MÖLNDAL HELJERED 1:7 

Åtgärd och omfattning Fosfordamm(ar) på ca 250 m2 

Områdesbeskrivning 

Platsen för åtgärden utgörs av ett dike och 

omgivande igenväxningsmark. I dagsläget är 

marken fuktig och floran består mestadels 

av älggräs, nässlor, tågväxter och tuv-

bildande gräs. En telefonledning löper över 

diket. 

Tillrinningsområde Jordbruksmark, fastigheter, diken. 

Förslag på anläggningssätt 

En lämplig åtgärd är att schakta ur området 

och anlägga ett flertal låga fördäm-

ningar/översilningsytor.   

Motstående intressen 

Telefonledning, generellt biotopskydd 

(dike), kommunal detaljplanering för mark-

området 

Bedömd miljönytta –  
Näringsupptag 

Åtgärden bedöms i grova drag kunna ta upp 

runt 5 kg fosfor och 15 kg kväve per år. 

Bedömd miljönytta –  
Flödesreglering 

Varje fosfordamm med area på 250 m2 och 

ett snittdjup omkring 0,25 m bedöms kunna 

hålla ca 30 m3 vatten.  

Bedömt prövningsbehov 
Anmälan om vattenverksamhet, dispens 

från generellt biotopskydd (dike). 

Bedömd kostnad 
Mellan 50 000 – 100 000 beroende på anta-

let dammar samt storleken på dessa. 
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Bild 21. Bilder från det aktuella området tagna vid fältbesök, 2021-07-28 

Bild 22. Karta över den föreslagna åtgärden (illustreras av turkos polygon och siffran 8). 
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Åtgärd 9  

Koordinater (SWEREF 99 TM) E 323301.89, E 6388199.23 

Berörda fastigheter 

MÖLNDAL HELJERED 2:4 

MÖLNDAL EKEN 1:1 

MÖLNDAL HELJERED 1:8 

Åtgärd och omfattning 
Fosfordamm(ar) på ca 600 m2, alternativt 

tvåstegsdike. 

Områdesbeskrivning 

Platsen för åtgärden utgörs av ett nedskuret 

dike (troligen tidigare bäck) och omgivande 

mark. I dagsläget är marken fuktig och flo-

ran består mestadels av älggräs, nässlor, 

tågväxter och tuvbildande gräs. Utmed öst-

sidan gränsar diket till ett mindre skogs-

parti. Diket mynnar i Hedbäcken och visar 

tydliga spår av erosion. 

Tillrinningsområde Hårdgjorda ytor, skogsmark. 

Förslag på anläggningssätt 

Ett förslag på åtgärd är att schakta ur områ-

det och anlägga ett flertal låga fördäm-

ningar/översilningsytor. Ytterligare ett al-

ternativt är att anlägga tvåstegsdike utmed 

sträckan. 

Motstående intressen 
Generellt biotopskydd (dike), kommunal de-

taljplanering för markområdet. 

Bedömd miljönytta –  
Näringsupptag 

Åtgärden bedöms i grova drag kunna ta upp 

runt 10 kg fosfor och 30 kg kväve under ett 

år. 

Bedömd miljönytta –  
Flödesreglering 

En eller flera fosfordammar med area på 

600 m2 och ett snittdjup omkring 0,25 m be-

döms kunna hålla ca 75 m3 vatten.  

Bedömt prövningsbehov 
Anmälan om vattenverksamhet, dispens 

från generellt biotopskydd (dike). 

Bedömd kostnad 

Mellan 50 000 – 150 000 beroende på anta-

let dammar och storleken på dessa. Vid an-

läggning av tvåstegsdike bedöms kostnaden 

ligga i det övre segmentet. 
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Bild 23. Bilder från det aktuella området tagna vid fältbesök, 2021-07-28 

Bild 24. Karta över den föreslagna åtgärden (illustreras av turkos polygon och siffran 9). 
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Åtgärd 10  

Koordinater (SWEREF 99 TM) E 323506.36, N 6388146.19 

Berörda fastigheter 

MÖLNDAL EKEN 1:1 

MÖLNDAL EKEN 1:6 

MÖLNDAL HELJERED 1:16 

MÖLNDAL TÅLLERED 1:8 

Åtgärd och omfattning 
Fosfordamm(ar) eller mindre våtmark på ca 

2800 m2.  

Områdesbeskrivning 

Platsen för åtgärden utgörs av ett system av 

diken (troligen tidigare bäckstråk) och om-

givande mark. I dagsläget är marken fuktig 

och igenvuxen med al, sälg och björk 

(mestadels ung). Längs östsidan gränsar 

området till väg och infrastruktur. 

Tillrinningsområde Hårdgjorda ytor, skogsmark. 

Förslag på anläggningssätt 

Genom att schakta ur delar av området och 

därefter anlägga översilningsytor kan områ-

det få en stärkt vattenhållande förmåga. På 

så vis nyttjas även de gamla dikena. 

Motstående intressen Närliggande infrastruktur. 

Bedömd miljönytta –  
Näringsupptag 

Åtgärden bedöms i grova drag kunna ta upp 

runt 30 kg fosfor och 130 kg kväve under ett 

år. 

Bedömd miljönytta –  
Flödesreglering 

En fosfordamm med area på 2800 m2 och 

ett snittdjup omkring 0,25 m bedöms kunna 

hålla ca 350 m3 vatten. En våtmark med 

samma area bedöms kunna hålla ca 500 m3 

vatten. 

Bedömt prövningsbehov Anmälan om vattenverksamhet. 

Bedömd kostnad Mellan 150 000 – 200 000 kr 
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Bild 25. Bilder från det aktuella området tagna vid fältbesök, 2021-07-28 

Bild 26. Karta över den föreslagna åtgärden (illustreras av turkos polygon och siffran 10). 
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Åtgärd 11  

Koordinater (SWEREF 99 TM) E 323454.22, N 6388116.72 

Berörda fastigheter 

MÖLNDAL HELJERED 1:8 

MÖLNDAL HELJERED 1:16 

MÖLNDAL HELJERED 1:17 

Åtgärd och omfattning Fosfordamm på ca 1000 m2.  

Områdesbeskrivning 

Platsen för åtgärden utgörs av ett system av 

diken (troligen tidigare bäckstråk) och om-

givande mark. I dagsläget är marken fuktig 

och igenvuxen med al, sälg och björk 

(mestadels ung), men utmed bäcken finns 

även äldre träd. Området visade tydliga 

tecken på översvämning vid höga flöden. 

Området gränsar delvis mot en förskola och 

parkeringar. 

Tillrinningsområde 
Hårdgjorda ytor, bostadsområde och skogs-

mark. 

Förslag på anläggningssätt 

Genom att schakta ur delar av området och 

därefter anlägga översilningsytor kan områ-

det få en stärkt vattenhållande förmåga. På 

så vis nyttjas även de gamla dikena och ris-

ken för erosion och översvämning minskar.  

Motstående intressen Närliggande infrastruktur. 

Bedömd miljönytta –  
Näringsupptag 

Åtgärden bedöms i grova drag kunna ta upp 

runt 10 kg fosfor och 50 kg kväve under ett 

år. 

Bedömd miljönytta –  
Flödesreglering 

En fosfordamm med area på 1000 m2 och 

ett snittdjup omkring 0,25 m bedöms kunna 

hålla ca 120 m3 vatten.  

Bedömt prövningsbehov Anmälan om vattenverksamhet.  

Bedömd kostnad Mellan 50 000 – 100 000 kr 
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Bild 27. Bilder från det aktuella området tagna vid fältbesök, 2021-07-28 

Bild 28. Karta över den föreslagna åtgärden (illustreras av turkos polygon och siffran 11). 
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Åtgärd 12  

Koordinater (SWEREF 99 TM) E 323268.16, N 6389076.32 

Berörda fastigheter MÖLNDAL VÅMMEDAL 2:147 

Åtgärd och omfattning Fosfordamm på ca 1300 m2.  

Områdesbeskrivning 

Platsen för åtgärden utgörs av ett brett och 

djupt dike som tar emot dräneringsvatten 

från mer höglänta områden. Vattnet leds di-

rekt ut i Kålleredsbäcken.  

Tillrinningsområde Hårdgjord mark, skogsmark, bostäder. 

Förslag på anläggningssätt 

Genom att utöka det befintliga diket och 

därefter anlägga låga fördämningar/översil-

ningsytor kan vattenmängder bromsas och 

renas innan de rinner ut i Kålleredsbäcken. 

Motstående intressen Närliggande infrastruktur. 

Bedömd miljönytta –  
Näringsupptag 

Åtgärden bedöms i grova drag kunna ta upp 

runt 15 kg fosfor och 60 kg kväve under ett 

år. 

Bedömd miljönytta –  
Flödesreglering 

En fosfordamm på ca 1300 m2 och ett snitt-

djup på ca 0,25 m bedöms kunna hålla runt 

150 m3 vatten.  

Bedömt prövningsbehov Anmälan om vattenverksamhet.  

Bedömd kostnad Mellan 70 000 – 150 000 kr 
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Bild 29. Bilder från det aktuella området tagna vid fältbesök, 2021-07-28 

Bild 30. Karta över den föreslagna åtgärden (illustreras av turkos polygon och siffran 12). 
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Åtgärd 13  

Koordinater (SWEREF 99 TM) E 323397.54, N 6389267.25 

Berörda fastigheter 

MÖLNDAL VÅMMEDAL 1:19 

MÖLNDAL VÅMMEDAL 2:152 

MÖLNDAL VÅMMEDAL 3:137 

MÖLNDAL VÅMMEDAL 3:15 

MÖLNDAL VÅMMEDAL 2:153 

MÖLNDAL VÅMMEDAL 2:154 

Åtgärd och omfattning Våtmark på ca 1,8 ha.  

Områdesbeskrivning 

Platsen för åtgärden utgörs av fuktig igen-

växningsmark med bladvass, älggräs och vi-

debuskage. Området är delvis invallat och 

utformat som en sorts reservoar eller dag-

vattenmagasin. Området gränsar i öst, väst 

och syd mot vägar. I norr pågår ett bygg-

nadsarbete. 

Tillrinningsområde 

Området skulle kunna ta emot ett delflöde 

från Kålleredsbäcken genom att pumpa in 

vatten. 

Förslag på anläggningssätt 

Genom att avverka delar av träden och ve-

getationen och därefter förstärka de befint-

liga vallarna skulle en permanent våtmark 

kunna tillskapas. Därefter skulle vassbälten 

tillåtas återetablera sig längs kanterna. 

Motstående intressen 

Närliggande infrastruktur, markavvatt-

ningsföretag, kommunal detaljplanering för 

markområdet. 

Bedömd miljönytta –  
Näringsupptag 

Åtgärden bedöms i grova drag kunna ta upp 

runt 250 kg fosfor och 3000 kg kväve under 

ett år. 

Bedömd miljönytta –  

Flödesreglering 

En våtmark på 1,8 ha med ett snittdjup om-

kring 0,5 m bedöms kunna hålla ca 7000 m3 

vatten. 

Bedömt prövningsbehov 
Ev. tillstånd om vattenverksamhet, omför-

handling markavvattningsföretag. 

Bedömd kostnad Mellan 600 000 – 800 000 kr 
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Bild 31. Bilder från det aktuella området tagna vid fältbesök, 2021-07-28 

Bild 32. Karta över den föreslagna åtgärden (illustreras av turkos polygon och siffran 13). 
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Åtgärd 14  

Koordinater (SWEREF 99 TM) E 324330.35, N 6388924.38 

Berörda fastigheter MÖLNDAL VÅMMEDAL 2:147 

Åtgärd och omfattning Fosfordamm på ca 1500 m2.  

Områdesbeskrivning 

Platsen för åtgärden utgörs av en gräsbe-

klädd svacka. Centralt i svackan löper ett 

dike, som längre uppströms har en mer na-

turlig karaktär. Längst i sydväst inkommer 

även ett mindre dräneringsdike. Vattnet 

leds genom en trumma vidare till ett större 

dagvattenrör. Området gränsar till GC-väg 

och ligger i ett bostadsområde. 

Tillrinningsområde Hårdgjorda ytor, bostäder, skogsmark. 

Förslag på anläggningssätt 

Den befintliga svackan skulle kunna däm-

mas upp för att skapa en sorts damm eller 

mindre våtmark. För att minimera risker 

bör vattendjupet begränsas och dammens 

kanter bör vara flacka vilket tar mer mark i 

anspråk.  

Motstående intressen Närliggande infrastruktur.  

Bedömd miljönytta –  
Näringsupptag 

Åtgärden bedöms i grova drag kunna ta upp 

runt 20 kg fosfor och 70 kg kväve under ett 

år. 

Bedömd miljönytta –  
Flödesreglering 

En fosfordamm på ca 1500 m2 och ett snitt-

djup på ca 0,25 m bedöms kunna hålla om-

kring 200 m3 vatten. 

Bedömt prövningsbehov Anmälan om vattenverksamhet.  

Bedömd kostnad Mellan 75 000 – 150 000 kr 
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Bild 33. Bilder från det aktuella området tagna vid fältbesök, 2021-07-28 

Bild 34. Karta över den föreslagna åtgärden (illustreras av turkos polygon och siffran 14). 
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Åtgärd 15  

Koordinater (SWEREF 99 TM) E 322080.52, N 6390181.38 

Berörda fastigheter 

MÖLNDAL ALVERED S:6 

MÖLNDAL ALVERED S:7 

MÖLNDAL ALVERED 1:6 

MÖLNDAL ALVERED 1:8 

MÖLNDAL ALVERED 1:9 

MÖLNDAL ALVERED 1:20 

Åtgärd och omfattning Våtmark eller fosfordamm(ar) på ca 0,33 ha.  

Områdesbeskrivning 

Platsen för åtgärden utgörs av fuktig igen-

växningsmark med bladvass, älggräs och vi-

debuskage. Området gränsar i norr mot en 

grusväg och i söder mot en golfbana. Ett 

dike rinner mellan området och grusvägen. 

Vid fältbesök var vattennivån i jämnhöjd 

med grusvägen och det fanns tydliga spår av 

erosion. 

Tillrinningsområde Skogs- och myrmark, bostäder. 

Förslag på anläggningssätt 

Genom att plana ut de centrala delarna samt 

anlägga vallar längs de låglänta delarna kan 

en sammanhängande våtmark tillskapas. Al-

ternativt kan en större fosfordamm med 

översilningsytor anläggas med samma me-

tod. 

Motstående intressen 
Närliggande väg, generellt biotopskydd 

(dike). 

Bedömd miljönytta –  
Näringsupptag 

Åtgärden bedöms i grova drag kunna ta upp 

runt 25 kg fosfor och 300 kg kväve under ett 

år. 

Bedömd miljönytta –  
Flödesreglering 

En våtmark på 0,33 ha och ett snittdjup på 

ca 0,5 m bedöms kunna hålla omkring 1200 

m3 vatten. En fosfordamm med samma stor-

lek och ett snittdjup på 0,25 bedöms kunna 

hålla 800 m3 vatten. 

Bedömt prövningsbehov 
Anmälan om vattenverksamhet. Dispens 

från generellt biotopskydd (dike). 

Bedömd kostnad Mellan 120 000 – 200 000 kr 
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Bild 35. Bilder från det aktuella området tagna vid fältbesök, 2021-07-28 

Bild 36. Karta över den föreslagna åtgärden (illustreras av turkos polygon och siffran 15). 
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Åtgärd 16  

Koordinater (SWEREF 99 TM) E 323397.54, N 6389267.25 

Berörda fastigheter 

MÖLNDAL SANDBÄCK S:1 

MÖLNDAL SANDBÄCK 1:1 

MÖLNDAL SANDBÄCK 1:3 

MÖLNDAL SANDBÄCK 1:4 

MÖLNDAL SANDBÄCK 1:5 

MÖLNDAL SANDBÄCK 1:6 

Åtgärd och omfattning Våtmark på ca 1,4 ha.  

Områdesbeskrivning 

Platsen för åtgärden utgörs av fuktig igen-

växningsmark med bladvass, älggräs och vi-

debuskage. Marken är omväxlande flack och 

svagt sluttande mot Kålleredsbäckens fåra.  

Tillrinningsområde 
Väg och intilliggande diken, mindre del åker 

och igenväxningsmark.  

Förslag på anläggningssätt 

Genom att schakta ur och anlägga vall längs 

de låglänta delarna kan en sammanhäng-

ande våtmarksyta tillskapas. Vatten skulle 

dels kunna pumpas eller bräddas från Kålle-

redsbäcken, alternativt tas från inkom-

mande dränering i sydväst. 

Motstående intressen Markavvattningsföretag, väg. 

Bedömd miljönytta –  
Näringsupptag 

Åtgärden bedöms i grova drag kunna ta upp 

runt 200 kg fosfor och 2500 kg kväve under 

ett år. 

Bedömd miljönytta –  
Flödesreglering 

En våtmark på ca 1,4 ha och ett snittdjup på 

ca 0,5 m bedöms kunna hålla omkring 5000 

m3 vatten. 

Bedömt prövningsbehov 
Ev. tillstånd om vattenverksamhet. Omför-

handling av markavvattningsföretaget. 

Bedömd kostnad Mellan 350 000 – 550 000 kr 
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Bild 37. Bilder från det aktuella området tagna vid fältbesök, 2021-07-28 

Bild 38. Karta över den föreslagna åtgärden (illustreras av turkos polygon och siffran 16). 
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Åtgärd 17  

Koordinater (SWEREF 99 TM) E 323174.78, N 6390930.98 

Berörda fastigheter 

MÖLNDAL SANDBÄCK 1:62 

MÖLNDAL SANDBÄCK 1:121 

MÖLNDAL SANDBÄCK 1:47 

MÖLNDAL SANDBÄCK 1:101 

MÖLNDAL SANDBÄCK 1:100 

MÖLNDAL BALLTORP 1:124 

Åtgärd och omfattning Våtmark på ca 2,9 ha.  

Områdesbeskrivning 

Platsen för åtgärden utgörs av fuktig igen-

växningsmark med bladvass, älggräs och vi-

debuskage. Marken är omväxlande flack och 

svagt sluttande mot Kålleredsbäckens fåra.  

Tillrinningsområde 
Väg och intilliggande diken, mindre del åker 

och igenväxningsmark.  

Förslag på anläggningssätt 

Genom att schakta ur och anlägga vall längs 

de låglänta delarna kan en sammanhäng-

ande våtmarksyta tillskapas. Vatten skulle 

dels kunna pumpas eller bräddas från Kålle-

redsbäcken, alternativt tas från inkom-

mande dränering i sydväst. 

Motstående intressen Markavvattningsföretag, järnväg. 

Bedömd miljönytta –  
Näringsupptag 

Åtgärden bedöms i grova drag kunna ta upp 

runt 400 kg fosfor och 5000 kg kväve under 

ett år. 

Bedömd miljönytta –  
Flödesreglering 

En våtmark på 2,9 ha med ett snittdjup om-

kring 0,5 m bedöms kunna hålla ca 11 000 

m3 vatten. 

Bedömt prövningsbehov 
Ev. tillstånd om vattenverksamhet. Omför-

handling av markavvattningsföretaget. 

Bedömd kostnad Mellan 650 000 – 850 000 kr 
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Bild 39. Bilder från det aktuella området tagna vid fältbesök, 2021-07-28 

Bild 40. Karta över den föreslagna åtgärden (illustreras av turkos polygon och siffran 17). 
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Åtgärd 18  

Koordinater (SWEREF 99 TM) E 323080.03, N 6391307.30 

Berörda fastigheter 
MÖLNDAL BALLTORP 1:124 

MÖLNDAL BALLTORP 1:138 

Åtgärd och omfattning Våtmark på ca 1,2 ha.  

Områdesbeskrivning 

Platsen för åtgärden utgörs av fuktig igen-

växningsmark med bladvass, älggräs och vi-

debuskage. Området är delvis urgrävt och 

verkar vara utformat som en sorts reser-

voar. Vid fältbesök var området delvis över-

svämmat och vatten rann över gångvägen. 

Området ligger mellan järnvägen och motor-

vägen. 

Tillrinningsområde 

Tillrinning sker främst från ett dike vilket 

leds i kulvert från området väster om mo-

torvägen där marken består av skog, bostä-

der och vägdiken.  

Förslag på anläggningssätt 

Genom att avverka majoriteten av träden 

och vegetationen, schakta ur och därefter 

förstärka de befintliga vallarna skulle en 

våtmark kunna tillskapas. Därefter skulle 

vassbälten tillåtas återetablera sig längs 

kanterna.  

Motstående intressen 
Närliggande infrastruktur (järnväg och mo-

torväg). 

Bedömd miljönytta –  
Näringsupptag 

Åtgärden bedöms i grova drag kunna ta upp 

runt 180 kg fosfor och 2000 kg kväve under 

ett år. 

Bedömd miljönytta –  
Flödesreglering 

En våtmark på 1,2 ha med ett snittdjup om-

kring 0,5 m bedöms kunna hålla ca 4 500 m3 

vatten. 

Bedömt prövningsbehov Anmälan om vattenverksamhet.  

Bedömd kostnad Mellan 350 000 – 550 000 kr 
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Bild 41. Bilder från det aktuella området tagna vid fältbesök, 2021-07-28 

Bild 42. Karta över den föreslagna åtgärden (illustreras av turkos polygon och siffran 18). 
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Åtgärd 19  

Koordinater (SWEREF 99 TM) E 323397.54, N 6389267.25 

Berörda fastigheter 

MÖLNDAL VÅMMEDAL 1:19 

MÖLNDAL VÅMMEDAL 2:152 

MÖLNDAL VÅMMEDAL 3:137 

MÖLNDAL VÅMMEDAL 3:15 

MÖLNDAL VÅMMEDAL 2:153 

MÖLNDAL VÅMMEDAL 2:154 

Åtgärd och omfattning Våtmark eller fosfordamm på ca 0,5 ha.  

Områdesbeskrivning 

Platsen för åtgärden utgörs av fuktig igen-

växningsmark med bladvass, älggräs och jät-

tebalamin. Området gränsar mot E6/E20. 

Direkt söder om platsen finns ett äldre vat-

tenmagasin som verkar kunna dämmas upp 

med elektriska dammluckor. Den föreslagna 

åtgärden skulle kunna avlasta denna anlägg-

ning och dessutom göras mer naturlig.  

Tillrinningsområde 
Tillrinningsområdet utgörs av skog, hård-

gjorda ytor, vägdiken och bostäder. 

Förslag på anläggningssätt 

Genom att schakta ur de högre delarna och 

valla in de lägre kan en våtmark eller fosfor-

damm tillskapas.  

Motstående intressen 
Närliggande infrastruktur, generellt biotop-

skydd (dike). 

Bedömd miljönytta –  
Näringsupptag 

Åtgärden bedöms i grova drag kunna ta upp 

runt 20 kg fosfor och 450 kg kväve under ett 

år. 

Bedömd miljönytta –  
Flödesreglering 

En våtmark på ca 0,5 ha och ett snittdjup på 

ca 0,5 m bedöms kunna hålla 1 800 m3 vat-

ten.  

Bedömt prövningsbehov 
Anmälan om vattenverksamhet, dispens 

från generellt biotopskydd.  

Bedömd kostnad Mellan 150 000 – 250 000 kr 
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Bild 43. Bilder från det aktuella området tagna vid fältbesök, 2021-07-28 

Bild 44. Karta över den föreslagna åtgärden (illustreras av turkos polygon och siffran 19). 
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för åkermark som underlag för utvärdering av skyddszoners 
placering. Uppsala: SLU, Institutionen för vatten och miljö. Hämtat 
från Jordbruksverket: https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-
och-klimatet/kartor-med-information-om-svensk-akermark 

Jordbruksverket. (2020). Kartor och Geografiska informationssystem. 
Hämtat från https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-
appar/e-tjanster-och-databaser-stod/kartor-och-gis 

Land, M., Granéli, W., Grimvall, A., Hoffmann, C. C., Mitsch, W. J., 
Tonderski, K. S., & Verhoeven, J. T. (2016). How effective are 
created or restored freshwater wetlands for nitrogen and 
phosphorus removal? A systematic review. Environmental Evidence. 

Lantmäteriet. (Juli 2021). Lantmäteriet: Min Karta. Hämtat från Min Karta: 
https://minkarta.lantmateriet.se/ 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län. (Juli 2021). LstO Markavvattning i 
Västra Götaland diken, rör och vallar. Hämtat från 
Informationskartan: https://ext-
geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/GetMetaDataB
yId?id=685e8683-76c9-4015-bd4a-a652928deb75 

Naturvårdsverket. (2009). Våtmarksinventeringen - resultat av 25 års 
inventeringar: Nationell slutrapport för våtmarksinventeringen 
(VMI) i Sverige. Stockholm: Naturvårdsverket. 

Naturvårdsverket. (den 21 03 2016). Hämtat från Naturvårdsverket: 
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-
samhallet/miljoarbete-i-sverige/miljoovervakning/faglar-linjetax-o-
punkt-linje-utypv-20160321.pdf 

Naturvårdsverket. (2021). Naturbaserade lösningar - ett verktyg för 
klimatanpassning och andra samhällsutmaningar. Stockholm: 
Naturvårdsverket. 

OPENGIS.ch GmbH. (2021). Hämtat från QFIELD: https://qfield.org/ 
QGIS. (2021). Hämtat från QGIS: https://www.qgis.org/en/site/ 
Riksantikvarieämbetet. (Juli 2021). Fornsök. Hämtat från 

https://app.raa.se/open/fornsok/ 
Russi, D., t. B., Farmer, A., Badura, T., Coates, D., Förster, J., . . . Davidson, 

N. (2013). The Economics of Ecosystems and Biodiversity for Water 
and Wetlands. London & Brussels: Institute for European 
Environmental Policy (IEEP) & Ramsar Secretariat. 

SLU Artdatabanken. (2020). Rödlistade arter i Sverige 2020. Uppsala: SLU. 
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). (Juli 2021). Jordarter 1:25 000-

1:100 000. Hämtat från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU): 
https://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/jordkartvisare/jo
rdarter-125-000-1100-000/ 



 

49 (49) 
 

 

  


