
 

 

 

 

Göteborg 5 oktober 2012 

 

Mölndalsåns vattenråds yttrande över Detaljplan för del 
av Landvetter 3:178 Airport City del 2 Trafikantservice 
Härryda kommun – Samrådshandling 

Mölndalsåns vattenråd (se bilaga) har getts tillfälle att yttra sig över ovanstående 

samrådshandling daterad 6 september 2012.  

Mölndalsåns vattenråd verkar för att vattnet inom Mölndalsåns avrinningsområde uppnår och 

håller en god ekologisk och kemisk status. Vattenrådet väljer att framföra ett antal 

övergripande synpunkter som det är viktigt att beakta i rubricerad detaljplanen.  

En trafikantserviceanläggning med drivmedelsstation samt vägrestaurang i anslutning till 

flygplatsmotet vid Göteborg Landvetter Airport kommer att öka mängden hårdgjorda ytor. 

Vattenrådet ser det därför som mycket viktigt att dagvattensystemet med vattenmagasin för 

utjämning och rening har tillräcklig kapacitet att ta emot den nederbörd som faller över 

området, även med beaktande att denna troligen kommer att öka pga ett förändrat klimat. 

Detta för att säkerställa att tillrinningen till Mölndalsån kan hållas på lämplig nivå, med vatten 

av tillräcklig renhet samt att vattennivåerna varierar så lite som möjligt till gagn för växt- och 

djurliv. Om man avser att använda Dammetjärnarna som dagvattendammar inom planområdet 

är det viktigt att detta inte påverkar livsbetingelserna för växt och djurliv negativt.  

Det är självklart också mycket viktigt att i största möjliga mån minimera riskerna för att ett 

eventuellt utsläpp av olja eller andra miljöfarliga ämnen når Mölndalsån. Det är därför viktigt 

att noggranna provtagnings- och kontrollprogramprogram fastställs för att säkerställa att de 

myndighetskrav som ställs efterlevs. 

Planer finns på att utöka vattenskyddsområdet för Rådasjön att omfatta hela tillrinnings-

området för att ge tillräckligt skydd till vattentäkten. Det är därför önskvärt att anläggningen 

utformas så att skyddsnivå gällande vattenskyddsområden uppnås. 

Avslutningsvis framhålls att Mölndalsåns vattenråd gärna ställer upp för ytterligare diskussioner 

om planer som berör Mölndalsåns avrinningsområde. 

För Mölndalsåns vattenråd 

Kajsa Hamnén  

ordf.       / Monica Dahlberg  
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