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Förord
Göta älv är Sveriges största vattendrag och flyter från Vänern till Kattegatt.

Älvvattnets flöde är emellertid inte bara begränsat till älvfåran, utan delar av vattnet rör sig in i våra samhällen och in i våra hem. Vi är en del av älvvattnets flöde.
Älvvattnet är det viktigaste livsmedlet för drygt 700 000 människor och är samtidigt förutsättningen för att kunna ha ett rikt växt- och djurliv i och kring Göta
älv. Göta älv är också av stor betydelse för jordbruket och helt nödvändig för att
industrier och andra verksamheter ska kunna fungera. Dessutom är Göta älv en
viktig farled för sjöfarten.
Vattnet i älven påverkas av oss och våra verksamheter och det är här som utmaningen ligger i att kunna säkerställa vattnets och älvens ekologiska kvalitéer.
Eftersom Göta älv har så många användningsområden är det angeläget att fakta
om älven och dess användning dokumenteras på olika sätt, inte minst mot bakgrund av EU:s ramdirektiv för vatten som syftar till ett långsiktigt och hållbart
utnyttjande av våra vattenresurser. Det övergripande målet för vattenförvaltningen
i Sverige är att uppnå god vattenstatus till senast år 2027.
På initiativ av miljöförvaltningen i Göteborg togs den första versionen av ”Fakta
om Göta älv” fram 1990, sammanställningen blev mycket uppskattad och efterfrågad. Detta är den fjärde upplagan av ”Fakta om Göta älv”. Huvudansvarig
för skriften är Frida Eriksson vid Göta älvs vattenvårdsförbunds kansli. Frida
har biträtts av en arbetsgrupp bestående av Olof Bergstedt (Kretslopp och vatten
Göteborgs Stad), Monica Dahlberg (sekreterare Göta älvs vattenvårdsförbund),
Klara Eklund (Miljöförvaltningen Göteborgs Stad), Ragnar Lagergren (Läns
styrelsen i Västra Götaland), Gunnar Johansson (SCA Hygiene Products AB, Lilla
Edet) och Evalotta Stolt (Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB, B
 ohus).
Sammanställningen gör inte anspråk på att vara heltäckande och fullständig. Vi
hoppas dock att Fakta om Göta älv ska vara inspirerande samt öka kunskapen om
Göta älv och därmed bidra till skyddet av älven.

Göteborg den 10 februari 2016

Ronnie Ljungh
Ordförande i Göta älvs Vattenvårdsförbund
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Inledning

Göta älv

är Sveriges vattenrikaste älv med en medelvattenföring på
565 m3/s. Tillrinningen av vatten till Göta älv börjar i en
liten fjällbäck i Härjedalen för att sedan ta vägen via Norge och Klarälven innan
vattnet når fram till Vänern. Från Vänerns utlopp vid Vänersborg, ner till älvens
utlopp i havet vid Göteborg kallas älven Göta älv. Göta älv stäcker sig från Vänern
till havet genom en 93 km lång dalgång och avrinningsområdet nedan Vänern
är endast 7 procent av hela avrinningsområdet sett till yta. Vid Kungälv delar sig
älven i två delar runt Hisingen varav den norra delen kallas Nordre älv och den
södra delen Göteborgsgrenen.
Göta älv är en nationell resurs och inget annat vattendrag har betytt så mycket
för vårt lands historia. Göta älv används för många ändamål och är av högt värde för Västsverige. Dricksvattenförsörjning, transport och kraftkälla är några av
användningsområden för älvvattnet. Göta älvs dalgång och stränder utgör riksintresse för natur- och friluftsliv med flera ekologiskt känsliga områden. Strandängarna uppvisar stor biologisk mångfald och älven är en vandringsled för värdefulla
fiskar som lax, havsöring och ål som vandrar upp till sina reproduktionsområden i
dess biflöden. Runt en miljon människor bor inom älvens avrinningsområde. Cirka
700 000 människor i älvens angränsande kommuner är beroende av Göta älv för
sin dricksvattenförsörjning. Ale, Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Trollhättan, Vänersborg och Öckerö får helt eller delvis sitt vatten från Göta
älv. Ett antal industrier ligger även längs älven, som använder Göta älvs vatten till
process- och/eller kylvatten. Älven är också en viktig transportled, där bland annat
stora mängder gods transporteras. (Lagerfors, Oscarsson & Pedersen 2003, Vattendragskontroll Göta älvs vattenvårdsförbund 2014, Göteborgs Stad Kretslopp och
vatten 2015)
I denna skrift presenteras den del av älven som är nedströms Vänern, dess omgivningar, avrinningsområde och vad som har en påverkan på älven. Göta älv och dess
avrinningsområde, som är en nationell resurs och dess vatten som är till nytta och
nöje för många invånare i landet.
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Göta älv i siffror:

Längd (Vänern till havet):.................................................. 93 km
Total längd (källa till havet):.............................................. 731 km
Medelvattenföring:............................................................ 565 m3/s
Maxflöde:.......................................................................... 1030 m3/s (enligt vattendom)
Totalt avrinningsområde:................................................... 50 115 km2
Avrinningsområde nedströms Vänern:................................ 3500 km2 (7 % av totala)
Avrinningsområde:............................................................ 10 % av Sveriges yta med 15 % av området i Norge
Fallhöjd:............................................................................ 44 meter
Befolkningsmängd avrinningsområdet nedströms Vänern:. 954 198 människor*
Dricksvatten till:................................................................ cirka 700 000 människor
Rinntid från Vänern till havet:............................................ 1,5–5 dygn
Fartyg:.............................................................................. cirka 1000 stycken per år
Fritidsbåtar:...................................................................... cirka 2800 stycken per år
*Statistik från SCB (2015)
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Figur 1: Översiktlig karta över Göta älv och dess utbredning från Vänern till Västerhavet.

8

Göta älvs miljökvalitet
Göta älv har använts som vattentäkt sedan
slutet på 1800-talet och på 1950-talet ansågs
älven hotad som vattentäkt. Den samhälleliga
och industriella expansionen hade då blivit alltför stor utmed älven och föroreningarna i älven
hade ökat allt mer. På 1970-talet nådde föroreningshalten i älven sin topp och kommuner och
industrier började vidta omfattande åtgärder
för att förbättra älvens vattenkvalitet, bland
annat byggdes reningsverk och avloppsutsläpp
sanerades. Stora förbättringar syntes snart i
Göta älvs vatten och därefter har vattenkvaliteten successivt blivit bättre.
Syreförbrukande ämnen är ett bra exempel på hur utvecklingen har vänts i en positiv
riktning och är idag nere på samma nivåer som
i början på 1900-talet (se figur 2). Mätning av
halten syreförbrukande ämnen har gjorts av
Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad sedan
1894 och är en för världen helt unik mätserie.
De gemensamma insatserna för förbättrad
kvalitet har visat sig lönsamt.

Avloppsutsläpp till Göta älv 1958.
Källa: Vattendragskontroll 1958, Göta älvs
vattenvårdsförbund
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Figur 2: Utvecklingen av syreförbrukande ämnen i Göta älv mätt som COD (Mn) vid Lärjeholm, 1894-2004.
Källa: Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Historiskt har många olika typer av industrier legat längst Göta älv. Det har varit
strategiskt för industrierna att etablera sig vid älven på grund av möjligheten att
båda ta sig in i och ut ur Sverige på ett enkelt sätt. Samt att tillgången på energi
från vattenfallen i älven har varit stor.
Kvicksilver är en av de tungmetaller som har använts i stor skala längst älven,
då det länge har funnit till exempel kemiska industrier med klor-alkalitillverkning.
Idag har användningen av kvicksilver minskat markant och den största klor-alkalitillverkningen i anslutning till älven stängde 2006. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har sedan 1995 övervakat kvicksilverhalter i Göta älv i det nationella
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övervakningsprogrammet (figur 3). Kvicksilverhalterna i älven har minskat sedan
1995. Tillförseln av kvicksilver från Vänern (provpunkt Vargön) är relativt låg och
tillsatsen av kvicksilver sker framförallt nedströms Vänern. När man jämför älvens
kvicksilverhalter med Enningsdalsälven (som ligger i norra delen av Västra Götaland och som anses vara en typ av referens-älv1) så överskuggas de industriella utsläppen av depositionen från luften. Kvicksilverhalterna i Göta älv är numera låga,
en tusendel av gränsvärdet för otjänligt dricksvatten, men samtidigt är mängderna
betydande. Från Vänern kommer cirka 20 kg per år och tillskottet till Göta älv är
cirka 7 kg per år, totala materialtransporten till havet är alltså cirka 27 kg per år
(Vattendragskontroll Göta älvs vattenvårdsförbund 2014). Förutsättningen för att
kunna minska mängderna kvicksilver är att varje tillfälle till att ta hand om kvicksilver tas tillvara även om mängderna vid respektive tillfälle är begränsade.
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Figur 3: Kvicksilver (ng/l) i Göta älv (Vargön och Alelyckan) och Enningsdalsälven (N. Bullaren). Enningdalsälven
används som referens som en älv utan industriell påverkan. Källa: http://miljodata.slu.se/mvm

Göta älv har även länge varit fäste för ett antal kromverk, Vargön Alloys AB på
Vargön grundades till exempel år 1874. Även andra legeringsföretag har varit
aktiva längst älven genom tiderna. Krom är den metall som framförallt har använts
men då många företag har tagit ett kraftigt grepp om miljöarbetet och minskad
påverkan på älven har halterna av krom i den fria vattenmassan minskat sedan
mätningarna startade vid Alelyckan 1995 (figur 4 nästa sida). här ligger dock
kromvärden från referensälven Enningsdalsälven något lägre än uppmätta värden i
Göta älv. Dock så ser man att krom-halterna har minskat och att nivåerna närmar
sig samma halter per liter som i Enningsdalsälven. Gränsvärdet för tjänligt dricksvatten är 50 µg krom/l (www.livsmedelsverket.se). Bedömningsgrunden för att en
inlandsytvattenförekomst ska klassas till God status får ett årsmedelvärde av totala
halten krom inte överstiga 3,4 µg/l (HVMFS 2013:19).
Transporten av näringsämnen har inte förändrats i någon större utsträckning
de senaste 10 åren. Totala belastningen på Västerhavet är 327 ton/år fosfor och
15 747 ton/år kväve, med avvikelsen ± 7 procent för fosfor samt ± 23 procent för
1. Lagergren, Ragnar. Vattenvårdsenheten. Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2015.
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Figur 4: Krom (µg/l) i Göta älv (Vargön, Trollhättan och Alelyckan) och Enningsdalsälven (N. Bullaren). Enningdalsälven används som referens som en älv utan industriell påverkan. Källa: http://miljodata.slu.se/mvm/

kväve. Utöver den belastningen tillkommer den mängd kväve och fosfor som kommer från avloppsreningsverket Ryaverket i mynningen på Göta älvsgrenen (se sida
77 för fördjupning).
Belastningen från jordbruksmark är störst för både kväve och fosfor. I källan
Sjö är det belastningen i form av atmosfärisk deposition på sjöar som räknas och
källan Internbelastning är annan belastning från sjöar, till exempel läckage från
sjöbotten. (www.smhi.se)

Fosfor

Kväve
Jordbruksmark
Enskilda Avlopp
Avloppsreningsverk
Industri
Urbant inkl dagvaen
Skog och hygge
Sjö
Myr
Internbelastning
Övrigt

Figur 5: Källfördelning av kväve och fosfor för totala belastningen på Västerhavet (exkluderat
belastningen från Ryaverket). Källa: www.smhi.se

När vattnet lämnar Vänern är belastningen 211 ton fosfor/år och 13 742 ton kväve/
år, alltså sker ett tillskott från Göta älvs avrinningsområde på 116 ton fosfor/år
samt 2 005 ton kväve/år. Av den totala belastningen kommer 35 procent av fosforn
och 12 procent av kvävet som belastar Västerhavet från Göta älvs avrinningsområde. För fosfor är Slumpån den största källa och för kväve är Säveån den största
källan (se tabell 1). Det finns en tydlig trend på att halterna av kväve minskar, trenderna är dock mindre tydliga om man tittar på transporten av näringsämnen vilket
kan bero på att nederbörden har ökat (www.lansstyrelsen.se/vastragotaland).
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Tabell 1: Belastning av fosfor och kväve i ton per år från den sex största biflödena till Göta älv.
Källa: www.smhi.se
Från

Fosfor (ton/år)

Stallbackaån

Kväve (ton/år)
8

89

Slumpån

20

244

Grönån

10

123

Lärjeån

8

67

Säveån

10

717

4

120

Mölndalsån

Generellt så har miljökvaliteten i Göta älv ökat och vattnet förbättras mycket, trots
detta återstår mycket jobb med att säkra älven för framtida bruk som råvattentäkt
men också som riksintresse för friluftsliv och rekreation.
Ett exempel är det kvarstående problemet med avföringspåverkan, vilket hotar
dricksvattenförsörjningen från älven. Smittoämnena kommer från avföring från
människor och djur. Kraftiga regn och höga vattennivåer spolar ned avföring i älven. Göteborgs råvattenintag är stängt cirka 100 dygn per år och den helt dominerande stängningsorsaken är misstänkt eller konstaterad mikrobiologisk påverkan.
Eftersom bakterien E. coli är vanlig och rikt förekommande i avföring, så kan
den ge god indikation på avföringspåverkan på råvatten för dricksvattenproduktion med tillhörande smittrisk från bakterier, virus och parasitära protozoer som
Cryptosporidium. E. coli förökar sig inte under normala förhållanden utanför
tarmsystemet så indikationen på avföringspåverkan är stark. Liksom andra mikroorganismer som är anpassade för ett liv i tarmen dör E. coli av i miljön och det
går fortare ju varmare vattnet är, så indikationen är på färsk avföringspåverkan.
E. coli överlever typiskt veckor, medan virus och parasitära protozoer kan överleva
i månader. För Göta älv med rinntider 1,5–5 dygn så är E. coli en bra indikator på
avföringspåverkan.2 Avföringspåverkan är kraftig och visar ingen sjunkande tendens efter den minskning som skedde då avloppsreningen byggdes ut i huvudsak
på 1970-talet (figur 6). För otjänligt dricksvatten är gränsvärdet ej påvisade bakterier/100 ml och för råvatten (i Göteborg) 500 bakterier/ 100 ml.
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Figur 6: Utvecklingen av avföringspåverkan mätt som högsta årliga halten E.coli. Kurvan avser analyser
av vatten från Lärjeholm, Göta älv. För otjänligt dricksvatten är gränsvärdet <1 bakterier/100 ml och för
råvatten (i Göteborg) 500 bakterier/ 100 ml. Källa: Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
2. Bergstedt, Olof. Vattenverksprojektenheten. Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad, 2015.
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Trots den totala förbättring som har skett sedan 1970-talet så återstår och uppkommer nya hot mot älven. Klimatförändringar är ett av dessa hot som dels kan
påverka mängden mikroorganismer i älven genom ökad nederbörd som spolar ned
avföring i vatten. Ökad nederbörd orsakar även höjda vattennivåer i Vänern som
kan leda till ökade föroreningar där och förändrat tappningsmönster till älven. Vår
förmåga att upptäcka och mäta olika ämnen i miljön gör att vi ständigt upptäcker
”nya” miljögifter, till exempel har ökad kunskap och förbättrad teknik gjort att
perfluorerade ämnen har identifierats som hormonstörande och kunnat mätas i
miljön (se faktaruta sid 80). Klimatförändringarna för även med sig förändrade
temperatur som möjliggör att ”främmande” arter, arter som inte är naturliga för
det specifika ekosystemet, kan etablera sig i älven och dess biflöden samt att visa
arter kan få ett utökat spridningsområde. Denna förändring i artsammansättning
kan hota andra arters existens och i värsta fall förändra hela ekosystemet. Förorenad mark är ett ytterligare hot mot vattenkvaliteten, den industriella historien
har satt sina fotspår i marken och sanering av dessa marker är både kostsam och
tidskrävande.
Göta älvs vattenvårdsförbunds mål är genom att bevaka vattenkvaliteten och
påtala missförhållanden fortsätta att bevara och skydda älven och dess avrinningsområde, vilket är högst aktuellt med EU:s vattendirektiv som sätter krav på att
vattnet inte bara ska bevaras i den kvaliteten det är idag utan även förbättras för
att uppnå god status.

Statusklassning av vattenkvalitet i Göta älv
Sveriges vattenförekomster har, sedan vattendirektivet trädde i kraft år 2000,
statusklassats enligt bedömningsgrunder framtagna av Havs- och vattenmyndigheten (för fördjupad information om statusklassningar se sida 86). Göta älv består
av sex stycken vattenförekomster. Fem av förekomsterna är klassade som kraftigt
modifierat vatten (KMV) (se faktaruta). Den sjätte förekomsten, Nordre älv, är
klassad som en naturlig vattenförekomst. Varje vattenförekomst ges en ekologisk status (eller ekologisk potential för KMV), som är en
övergripande bedömning av vattenkvaliteten med i första
Kraftigt modifierat vatten (KMV)
hand avseende på växt- och djurliv, samt en kemisk status,
Om en vattenförekomst klassas
som tar hänsyn till föroreningshalt av miljögifter. Ekologisk
KMV innebär det att förekomsten
har genomgått omfattande fysiska
potential är en miljökvalitetsnorm speciellt framtagen för
förändringar på grund av etablering
kraftigt modifierande vatten då de inte förväntas kunna
av verksamheter av samhällsvärde,
återgå till ursprungsläget som rådde innan etableringen
t ex vattenkraft. Dessa vatten är
av samhällsnyttiga aktiviteter. Göta älvs sex förekomster
så pass fysisk förändrade att de
inte kan uppnå god status om
klassas ha måttlig eller otillfredsställande status (figur 7 på
inte mycket stora förändringar
nästa sida) där hydrologi, regleringen av vattenflödet, är
som skulle påverka vårt samhälle
utslagsgivande. Konnektiviteten och närvaro av främmande
genomförs. Vattenförekomster som
klassificeras som KWV bedöms
arter är andra miljöproblem som älven har. Konnektivitet
enligt ekologisk potential istället
är möjligheten till spridning och fria passager för djur, växför ekologisk status, bedömningen
ter, sediment och organiskt material i ett avrinningsområde.
för ekologisk potential följer också
Andra miljöproblem som påverkar potentialen är närvaro
en femgradig skala. (VISS 2015)
av främmande arter som Ullhandskrabba (Eriocheir sinensis), laxparasiten (Gyrodactylus salaris) och vattenväxten
vattenpest (Elodea cirkanadensis). Dessa främmade arter
bedöms kunna påverka det naturliga ekosystemet på ett negativt sätt och i vissa fall
till och med slå ut inhemska arter.
Den kemiska statusen bedöms också i enlighet med föreskrifter från Havs- och
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Figur 7: Karta över Göta älv och dess avrinningsområde med ekologisk statusklassning för själva älven.

vattenmyndigheten. För Göta älv bedöms hela sträckan att ej uppnå god kemisk
status (se förklaring sid 89) på grund av halterna av kvicksilver och polybromerade
difenyletrar (PBDE). (VISS 2015) Spridningen av kvicksilver sker dels via utsläpp
och utlakning från deponier men stora mängder kvicksilver kommer från luftutsläpp vid förbränning av kol och lång lufttransport (www.kemi.se).

Vänerns påverkan på Göta älv
Vänern påverkar i högsta grad vattenkvaliteten i Göta älv eftersom att Vänern
endast avvattnas av Göta älv. På grund av att påverkan från Vänern är så pass
stor presenteras lite allmän fakta om sjön och dess vattenkvalitet i denna skrift,
för mera information om Vänern se Vänerns vattenvårdsförbunds hemsida (www.
vanern.se).
Vänern är med sina 5 650 km2 Sveriges och EU:s största insjö, samt den tred-
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je största i Europa. Vänern är en viktig fågelsjö och har en rik fauna och flora.
Vänern har ett aktivt fiske med både yrkes-, sport- och fritidsfiske. De tio största
hamnarna i sjön hanterar mellan två och tre miljoner ton gods per år. Omsättningstiden på vattnet i sjön är 8–9 år. Vänern har påverkats av mänskliga aktiviteter
under mycket lång tid. Miljöpåverkan ökade på Vänern med industrialiseringen,
med ökat antal tätorter, jordbruk och industrier. Sedan 1970-talet har dock miljömedvetenheten ökat och en mängd åtgärder har genomförts och genomförs för
att förbättra sjön vattenkvalitet. Vänern får sin största mängd vatten från Byälven,
Norsälven, Klarälven och Gullspångsälven i Värmland.
Vänern har sedan 1937 reglerats för att minska besvärande översvämningar och
för att förbättra vattenkraften. Vattendomen för tappningen fastställer den maximala tappningen till 1 030 m³/s. Att reglera vattennivåerna i Vänern och vattenflödet i älven är avgörande för flera hundra tusen människor som bor i anslutning
till både sjön och älven dock så har regleringen visat sig ha negativ påverkan på
strandnära ekosystem som är beroende av att varierande vattenstånd då regleringen
håller ett jämnare vattenstånd som leder till att strandzonen växer igen.
Vattenkvaliteten i Vänern varierar, och vikarnas vattenkvalitetet kan skilja sig
mycket gentemot förhållandena i Storvänern då vattenutbytet i dessa vikar kan
vara litet. I de centrala delarna av sjön så kan vattenkvaliteten i stort sägas vara
god. Höga halter av kväve uppmäts genomgående, trots detta är sjön en näringsfattig sjö då halterna av fosfor är genomgående låga. Miljögifter är ett utbrett
problem i sjön, trots att halterna har minskat under de senaste 30 åren så uppmäts
fortfarande förhöjda halter i fisk av till exempel kvicksilver, bromerade flamskyddsmedel (PBDE) och perfluorerade ämnen (PFAS). Den stora mängden båttrafik medför risk för negativ påverkan från giftiga bottenfärger och spridning av främmande
invasiva arter (Engdahl m.fl. 2015, Vattenmyndigheterna i samverkan (a)2014).

SAMMANFATTNING GÖTA ÄLVS MILJÖKVALITET
• Göta älv är Sveriges vattenrikaste älv och, om hela avrinningssystemet inräknas, ett
av de längsta vattendragen i landet.
• Göta älv har använts som vattentäkt sedan slutet av 1800-talet. På 1950-talet
ansågs älven hotad som vattentäkt, till följd av en alltför kraftig industriell och
samhällelig expansion utmed älven.
• Halterna av syreförbrukande ämnen är idag nere på samma låga nivå som i slutet av
1800-talet.
• Halterna av många miljöförorenade ämnen såsom kvicksilver är så låga att Göta älv
uppfyller dricksvattenkraven redan innan rening.
• Avföringspåverkan är ett fortsatt hot mot Göta älv som råvattentäkt och påverkan
är fortsatt hög. De krav på råvattenkvalitet som bör underskridas med god marginal
överskrids nu under upprepade perioder varje år.
• Göta älv är uppdelad på sex vattenförekomster varav fem av dessa är klassade
som kraftigt modifierade vatten enligt bedömningsgrunderna från Havs- och
vattenmyndigheten.
• Göta älvs ekologiska potential är klassad till otillfredsställande där hydrologin,
regleringen av vattenflödet, är utslagsgivande.
• Vattenkvaliteten i Vänern påverkar i högsta grad vattenkvaliteten i Göta älv.
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Bakgrundsfakta
om Göta älv

V

atten känner inga gränser och dess förflyttning från små bäckar och åar ut till
havet ligger tillsammans som grund för vattenkvaliteten och hur större vattendrag, som Göta älv, mår. Detta avsnitt beskriver Göta älvs avrinningsområde med
fokus på den del av älven som ligger nedströms Vänern och som sträcker sig ut till
havet. Avsnittet redogör bland annat för älvens lopp från Vänern till Västerhavet,
dess avrinningsområde, hur Göta älvdalen formats geologiskt ur ett historiskt perspektiv och dess vattenföring.

Vy över älven. Foto: Mikael Asplund.
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Älvens lopp
Göta älv börjar sitt lopp i Vänern och rinner söderut genom ett för Västkusten typiskt spricklandskap. Älven mynnar ut i havet via två separata grenar. En del av älven mynnar ut genom centrala Göteborg och det andra norr om Hisingen (Nordre
älv). Sträckningen mellan Vänern och Göta älvs mynning är 93 km lång. Det tar
mellan 1,5 till 5 dygn för älvens vatten att rinna från Vänern till havet. Rinntiden
beror främst på vattenflödet i älven, som i sin tur delvis regleras av tappningen i
Trollhättans och Lilla Edets kraftstationer. Rinntiderna nedströms Lilla Edet påverkas även av vattenståndet i havet. (Lagerfors, Oscarsson & Pedersen 2003)
Fallhöjden mellan Vänern och havet är 44 m. Fallhöjden utnyttjas idag för vattenkraft. Första kraftstationen ligger cirka tre kilometer nedströms Vänern med en
fallhöjd på cirka fem meter. Mellan Vargön och Trollhättan är älven relativt bred
med cirka 300 meter mellan älvkanterna. I jämnhöjd med Stallbacka vidgar sig
älven till en nästan en km bred sjö. Vid Trollhättan sänker sig vattenytan med cirka
32 meter genom ett antal kraftstationer. Nästa kraftstation ligger vid Lilla Edet,
nästan två mil nedströms Trollhättan, och där sänker sig vattenytan med ytterligare
sju meter. Nedströms Lilla Edet finns inga flera fall eller forsar.
Göta älv delar sig i två grenar vid Kungälv/Bohus och omringar ön Hisingen.
Störst vattenmängd, cirka 2/3, når havet genom den nordliga grenen, Nordre älv
som mynnar ut i havet norr om Hisingen. Den södra förgreningen behåller namnet
Göta älv och mynnar ut i Göteborgs hamn, alltså söder om Hisingen, som också
kallas Göteborgsgrenen. (Vattenmyndigheterna i samverkan (b)2014)

Avrinningsområde
Ett avrinningsområde (avrinningsbassäng) eller nederbördsområde begränsas av
topografin och definieras som den landyta från vilken avrinningen sker till en viss
sjö, ett vattendrag eller havsområde. Göta älvs avrinningsområde täcker en tiondel
av Sveriges yta (figur 8) och är i särklass störst i Sverige med en yta på 50 000 km2
följt av Torneälven (39 789 km2), Ångermanälven (31 865 km2) och Dalälven (28 954 km2) (se
tabell 2). Runt 15 procent av området ligger i
Norge. I Sverige är området fördelat på sex olika
län, varav Värmlands län och Västra Götalands
län har de största andelarna med 43 och 33 procent respektive. Nedströms Vänern har området
en yta på cirka 3 500 km2. Källområdena finns i
Härjedalen och i de norska Trysilfjällen. När älven passerat den norska gränsen byter den namn
från Trysilälven (Trysilelva) till Klarälven, som
efter passage genom Vänern byter namn ännu en
gång, då till Göta älv. (SMHI (a) 2010)
Älven består inte bara av dess huvudfåra
utan all miljö, från botten på fåran till hela dess
svämplan, påverkar älvens rörelser och lopp från
minsta lilla bäck eller å till den stora huvudfåran.

Figur 8: Göta älvs avrinningsområde.
Källa: Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
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Tabell 2: Göta älv i jämförelse med Torneälven och Ångermanälven. Källa: SMHI (a) 2010, VISS 2015.
Göta älv/Klarälven

Torneälven

Ångermanälven

Längd, km

731

513

447

Medelvattenföring, m3/s

565

391

500

Maxvattenföring, m3/s

930

2180

1330

Avrinningsområde, km2

50 230

40 157

31 864

4

1

15

700 000

70 000

Antal kraftverk
Dricksvatten
Regleringsgrad (%)

89,5

0

36,2

Transport fosfor, ton/år

327

248

127

Transport kväve, ton/år

15 746

4 455

5 456

954 198
(13 kommuner)

113 610
(6 kommuner)

44 031
(4 kommuner)

Befolkningsmängd i kommunerna i
avrinningsområdet*
*Statistik från SCB 2015

Geologisk utveckling
Under årtusenden har det strömmande vattnets energi format vattendragens fåror
och de dalgångar där vattnet tar sig fram. Stora förändringar har skett från isavsmältningen och fram till idag. Inlandsisen försvann från Göteborgsområdet för
cirka 14 500 år sedan. Drygt 2 000 år senare har isen smält bort från hela Göta
älvdalen. Den snabba landhöjningen medförde att älvdalen för 11 000 år sedan
utvecklades från skärgård till ett havssund. Vänern var som ett innanhav med
förbindelser till öppet hav via ett antal trånga sund. Vid denna tid låg fortfarande
inlandsisen över norra Vänernområdet. För drygt 10 000 år sedan, i samband med
att klimatet blev varmare, blev Vänern en insjö. Landhöjningen i Göta älvdalen
idag är 1–3 mm per år (www.msb.se).
Göta älvdalens berggrund domineras av gnejs, men har även inslag av diabas
och granit (figur 9) (Klingberg 2006). Göta älvdalen är en utpräglad sprickdal med
både väl utbildade och oregelbundna dalsidor. Älvdalens ravinlandskap har bildats
genom vattenerosion, ras och skred. Dalgången avgränsas av karga berg som reser
sig cirka 100 meter över dalbotten.
Dominerande jordarten i dalgången är lera med stor mäktighet, på sina ställen
över 100 meter, som överlagrar friktionsjord och berg (figur 10) (Klingberg 2006).
Skikt av silt och sand i lerlagren är vanligt förekommande. I dalgångens norra del
har älven skurit sig djupt ner i jordlagren och bildat branta och höga strandbrinkar.
I dalgångens södra del finns branta undervattensslänter och översvämningsområden. (SGI (b), 2011)

18

Figur 9: Berggrundskarta över Göta älvdalen. (Klingberg, 2006)

Figur 10: Jordartskarta över Göta älvdalen. (Klingberg, 2006)
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Vattenföring
Göta älv är Sveriges vattenrikaste älv och har idag ett kraftigt varierat vattenflöde
med en medelvattenföring på 565 m3/s. Före regleringen hörde det till undantagen
att vattenföringen översteg 800 m3/s. Efter Vänernregleringen har Göta älvs maxvattenföring ökat. Den naturliga vattenföringen från 1807 till regleringen 1937
visar att flödesvariationerna var mycket små i förhållande till andra vattendrag i
Sverige men idag ser variationen annorlunda ut. Vattendomen som idag reglerar
tappningen har satt maxtappningen till 1 030 m3/s för att undvika skred och ras
runt älven, vilket kan resultera i högt vattenstånd i Vänern vid långvariga perioder
av nederbörd. Av älvens totala vattenföring går 2/3 till ¾ av vattnet ut i havet via
Nordre älv. (www.smhi.se)
Vattenföringen i Göteborgsgrenen (vid Lärjeholm), Nordre älv (vid Ormo) och
Lilla Edet från 1992 till 2014 (figur 11) (Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad).
Vattenföringen i Nordre älv är mer varierad än det jämnare flödet i Göteborgsgrenen på grund av skärmar vid Ormo i Nordre älv. Vattenflödet i Lilla Edet är ungefär detsamma som vid Vänerns utlopp.
Vatten kan sparas till tillfällen då elkraften behövs bättre och då väljer Vattenfall AB låg tappning i Göta älv. Vid låga flöden hålls vattenföringen i Göteborgsgrenen upp genom regleringen med skärmarna vid Ormo i Nordre älv, genom att
minska vattenflödet i Nordre älv med skärmarna ökar flödet i Göteborgsgrenen.
Regleringen, som ingår i Vattenfalls åtaganden enligt vattendomen, sker för att
förhindra att saltvatten tränger upp till Göteborgs vattenintag. Utan skärmarna
skulle flödet i Göteborgsgrenen bli så lågt att saltvattenkilen hade begränsat råvattentillgängligheten under långa perioder. Situationen har även försämrats genom att
farleden har fördjupats. Vid lågtappning har vattnet i Nordre älv ibland uppfattats
som stillastående av privatpersoner i Kungälv. En förklaring till den extremt låga
vattenföringen kan vara isproppar i älven som förändrat flödesriktningen.
(www.vattenfall.se)
1000

Vattenföring i Göta älv
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Figur 11: Årsmedelvattenföring i Göteborgsgrenen (Lärjeholm), Nordre älv (Ormo) och Lilla Edet, 19922014. Källa: Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
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Nordre älv – ett saltkilsestuarium
Nordre älv är ett så kallat saltkilsestuarium, vilket betyder att den har ett dominerade sötvattenutflöde i ytvattnet, liten tidvattenpåverkan samt ett stort bredd- till
djupförhållande. Havsvattnet tränger upp som en kil utmed bottnen och hindras
från att blanda sig med det ovanliggande sötvattnet. Sötvattenutflödet ökar friktionen mot det underliggande vattnet, vågor bildas och saltvatten fångas upp i det
övre sötvattenlagret. Detta leder till att ett blandat vatten uppkommer mellan sötoch saltvattnet, vilket ger upphov till haloklin (ett gränsskikt med avseende på salthalt). Detta estuarium är det enda av sitt slag i Sverige och utpekat som riksintresse
för friluftsliv. Den unika miljön resulterar i att både söt-, bräck- och saltvattenarter
förkommer inom området vilket ger ett högt naturvärde. (www.lansstyrelsen.se/
vastragotaland)

SAMMANFATTNING BAKGRUNDSFAKTA
• Göta älv är Sveriges vattenrikaste älv med en medelvattenföring på 565 m3/s.
• Göta älvs avrinningsområde utgör en tiondel av Sveriges yta och är störst i landet.
• Göta älv börjar sitt lopp i Vänern och mynnar ut i Göteborg, med en total sträcka på
93 km och en rinntid på 1,5-5 dagar.
• Den totala fallhöjden mellan Vänern och havet är 44 meter. Vid kraftverksdammen i
Trollhättan sänker sig vattenytan med 33 meter i olika fall.
• Göta älv är en sprickdal, som till största del består av gnejs.
• Vid Kungälv/Bohus delar sig Göta älv i två delar; Göta älv och Nordre älv. Mellan 66
till 75 procent av vattnet når havet via Nordre älv
• Nordre älv är ett så kallat saltkilsestuarium med högt naturvärde.
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Naturvärden

I

detta kapitel beskrivs floran och faunan i
Göta älvs avrinningsområde. Några intressanta arter tas upp, framförallt arter som går
att finna i Rödlistan (se faktaruta). Avsnittet
redogör också för Natura 2000-områden och
vad Våtmarkskonventionen innebär. Nordre
älvs estuarium tas upp som ett exempel på ett
värdefullt och produktivt område inom avrinningsområdet med hög artrikedom.

Flora och fauna

Rödlistning
Rödlistan är en barometer för arters
tillstånd, det är en prognos över risken
för enskilda arter att dö ut från Sverige.
Rödlistan är ett hjälpmedel för att
göra naturvårdsprioriteringar, men
har ingen juridisk status. Listan tas
fram av ArtDatabanken vid Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU) och fastställs
av Naturvårdsverket och Havs- och
vattenmyndigheten. Arterna kategoriseras
in i sju kategorier efter ett antal kriterier,
Utdöd (EX), Nationellt utdöd (RE), Akut
hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar
(VU), Nära hotad (NT) och Kunskapsbrist
(DD). (Artdatabanken 2015)

Göta älv rör sig genom ett för Västkusten
typiskt sprickdalslandskap med oregelbundna
dalsidor och branta strandbrinkar med skog
ovanför älvdalen. I sluttningarna ner mot älven växer en del botaniskt rika ädellövskogar,
men här finns också betade marker med rik
flora. När man kommer söder om Lilla Edet
finns strandängar och vassområden då dalen
blir mera flack. I avrinningsområdet finns en
stor del uppodlad lermark. (Sennblad 2001,
SGI (b) 2011) Kombinationen av bete och
slåtter samt översilning av näringsrikt älvvatten skapar en särskilt produktiv miljö som
uppvisar stor biologisk mångfald och som blir
värdefulla rast- och häckmiljöer för många
fågelarter (Vattendragskontroll Göta älvs
Rödlistan 2015.
vattenvårdsförbund 2014). Det finns även ett
Källa: www.artdatabanken.se
antal kulturhistoriska värden.
Älven och dess stränder utgör riksintresse
för natur- och friluftsliv. Även i avrinningsområdet finns höga natur- och kulturvärden, de främsta i naturreservat och Natura 2000-områden. (SGI (b) 2011)
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Flora
Några exempel på växter som man kan se längs älven och dess biflöden är vattenstånds (Jacobaea aquatica), skaftslamkrypa (Elatine hexandra) och klockgentiana
(Gentiana pneumonanthe). Alla tre av dessa arter är rödlistade och vattenstånds
och klockgentiana är kategoriserade som Sårbara (UV) och skaftslamkrypa är
Starkt hotad (EN).
Vattenstånds hittar man längs älven, Skaftslamkrypa finns i Mölndalsåns avrinningsområde och klockgentiana finns i Säveåns avrinningsområde. (SLU (b) 2015)

Skaftslamkrypa. Foto: Olle Molander, OM´s
Naturtjänst

Klockgentiana. Foto: Lars Sjögren

Fauna
Älvens avrinningsområde utgörs av många olika naturtyper med goda förutsättningar för ett rikt djurliv. Exempel på fåglar du kan stöta på är kungsfiskare (Alcedo atthis), sångsvan (Cygnus cygnus) och gulärla (Moticilla flava). Sångsvanen och
gulärlan har livskraftiga bestånd och kungsfiskarens bestånd benämns som Sårbar
(VU) enligt Rödlistan.

Kungsfiskare. Foto: www.birding.se

Sångsvan. Foto: Erik Landgren

I Sverige räknar man med att det sammanlagt finns 59 olika arter av sötvattenfiskar. 37 av dessa finns eller har förekommit i Göta älv och i dess biflöden. Detta
gör att Göta älv troligen är den artrikaste älven i Sverige. Flera av de fiskarter som
förekommer eller har förekommit finns med i Rödlistan. Det finns även en del
saltvattenfiskar som ofta påträffas i älven. De fiskar som finns är i urval lax, gädda, abborre, gös, öring, mört, sutare, nors och braxen. (Lagerfors, Oscarsson &
Pedersen 2003) Några mera ovanliga arter är havsnejonöga (Petromyzon marinus)
vilket är en ålliknade fisk som kan bli uppemot en meter lång och under sin livcykel
rör sig mellan sötvatten och havet. Havsnejonöga är kategoriserad som Nära hotad
(NT) enligt Rödlistan. Ålen (Anguilla anguilla) är en annan art du kan hitta i älven
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även om uppvandringen av ålyngel på senare tid minskat, ålen är Akut hotad (CR).
Det finns pågående projekt för att hjälpa ålen i älven, ett av dessa är Krafttag ål (se
sid 82). Asp (Aspius aspius)är en ytterligare art av intresse som hittas i älven och
dess biflöden, Aspen är en rovfisk i karpfamiljen som kan bli upp till en meter lång
och väga 10 kg. Aspen är också Nära hotad (NT) precis som Havsnejonöga. (SLU
(b) 2015)

Ål som transporteras förbi vattenkraftverken i Göta älv som en del i projektet Krafttag ål. Källa: www.
vattenfall.se

Andra djur man kan träffa på när man upptäcker älven och dess biflöden är bäver
(Castor fiber) och då och då ses Knubbsäl (Phoca vitulina) ända uppe vid Lilla Edet!

Konst tillverkad av bäver i anslutning till Göta älv i höjd med Lilla Edet. Foto: Mikael Asplund
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Natura 2000-områden
Natura 2000 är ett nätverk där EU:s mest skyddsvärda områden ingår, med syfte
att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. Områdena kan ligga inom vilket
som helst av EU:s medlemsländer. Natura 2000-nätverket utgörs av områden som
ingår i habitat- och fågeldirektivet. Alla skyddsvärda naturtyper och arter har en så
kallad gynnsam bevarande status, där tanken är att livsmiljöerna och arterna ska
finnas kvar i livskraftiga bestånd. I Sverige finns runt 4 100 områden knutna till
Natura 2000. Nedströms Vänern, i Västra Götalands län, finns Natura 2000-områden med mycket skiftande karaktär. I länet ingår över 414 områden, med en
sammanlagd areal på 363 000 hektar, varav cirka 80 procent är vatten. De största
Natura 2000-områdena finns söder om Nol vid Kungälv- och Göteborgsområdet
varav Nordre älvs estuarium är det största området med anslutning till Göta älv.
Lärjeån, som är ett av Göta älvs största biflöden, är ett annat Natura 2000-område
i Göta älvdalen. (www.lansstyrelsen.se/vastragotaland) Väster om Hunneberg på
gränsen mellan Trollhättan och Vänersborg ligger ytterligare ett Natura 2000-område. Det är Hullsjön som via Stallbackaån går vidare ut i Göta älv. Ytterligare två
Natura 2000-områden är Sollumsån där man hittar flodpärlmussla och Brattorpsån
där det finns lax. (www.vanersborg.se)
För karta över Natura 2000-områden se: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

Våtmarkskonventionen
Konvention om våtmarker är av internationell betydelse, i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar. Konventionen, även kallad ramsarkonventionen (efter den
plats i Iran där konventionen antogs) behandlar bevarandet och det hållbara nyttjandet av våtmarker. Sverige blev medlem 1974 och konventionen trädde i kraft
året därpå. Nordre älvs estuarium är avsatt som ett Ramsarområde sedan 2001.
Området består av två naturreservat som även ingår i tidigare nämnts Natura
2000-nätverket. (www.naturvardsverket.se)

Nordre älvs estuarium
Nordre älvs estuarium är ett bra exempel på hur produktivt ett område kan bli, där
sött och salt vatten blandas. Rena sötvattensarter förekommer tillsammans med
havslevande arter. Estuariet innefattar nedre delen av Nordre älv och den grunda
fjord i vilken älven mynnar. Nordre älvs estuarium har en yta på cirka 7 000 hektar.
Området är skyddat av omgivande skärgård med ett medeldjup på 6–7 meter med
ett vattenutbyte av bottenvattnet på 0–9 dagar. Denna unika miljö ger förutsättningar för en hög biologisk mångfald. Nordre älvs mynning saknar motsvarighet i
landet och är ett av länets värdefullaste naturområden, detta på grund av att estuariet har skonats från bebyggelse, hamnanläggningar och industriexploatering.
Inom området finns det gott om grunda vikar, öar och skär. Ett flackt landskap
med strandängar och tidvis översvämmade stränder omger vikarna. Den mjuka
bottenmiljön är värdefull täckt med ålgräs (Zostera marina) där många djur söker
skydd. Ålgräset är av stor betydelse för bland annat fiskereproduktionen, men har
tidvis fått en så kraftig påväxt av fintrådiga alger att ålgräsängarna i vissa fall hotats. Den starka igenväxningen anses ha en direkt eller indirekt koppling till övergödning och överfiske. Här finns flera arter plattfiskar, ål och asp (också globalt
rödlistad). Lax och havsöring går upp i älvens tillflöden för att leka.
Floran vid mynningsområdet har en stor variation och en hög artrikedom.
Längs älven finns allt från orkidékärr, strandnära fuktängar, betade strandängar,
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kullar med torrängsflora, betande lövhagar, lövskogar, bokskogar och klippiga
områden. Saltstarr, ormtunga och fältgentiana är exempel på arter som växer på
strandängarna. På kalkkärr växer ängsnycklar och på de betande ängarna finns
höskallra, kattfot och stagg.
Öarna och skären erbjuder fina förhållanden för många häckande fåglar, främst
vadare och änder. Många fåglar rastar eller tillbringar vintern här. Regelbundet kan
man se sillgrissla, svarthakedopping, bergand, salskrake och den globalt rödlistade
havsörnen. Andra flyttfåglar är knipa och småskrake. Arter i bevarandeplanen,
alltså arter som måste skyddas i området, är: sångsvan, salskrake, havsörn, brun
kärrhök, blå kärrhök, småfläckig sumphöna, brushane, dubbelbeckasin, fisktärna,
lax (i sötvatten) och asp. (Andersson m fl. 2009, ARCH 2013, Länsstyrelsen Västra
Götalands län (a) 2005, Länsstyrelsen Västra Götalands län (b) 2005)

Figur 12. Karta på Nordre älvs estarium. Rött streckat område indikerar avgränsning av Natura
2000-området. Källa: Länsstyrelsen i Västra Götaland.

SAMMANFATTNING NATURVÄRDEN
• Göta älv och dess avrinningsområde uppvisar hög artrikedom och stora möjligheter
till naturupplevelser utöver det vanliga.
• Dalgången är en mosaik av naturtyper med för Västkusten typiskt
sprickdalslandskap med oregelbundna dalsidor och branta strandbrinkar med skog
ovanför älvdalen.
• Många ovanliga arter som finns med på Rödlisan 2015 lever i området och har du
riktigt tur kan du se säl i höjd med Lilla Edet.
• Flera områden vid Göta älv och avrinningsområdet är med i EU:s nätverk Natura
2000, med syfte att förhindra minskning av den biologiska mångfalden.
• Nordre älvs estuarium är, för Sverige, ett unikt område som skyddas både av Natura
2000 nätverket och Våtmarkskonventionen.
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Miljökvalitet
i delavrinningsområden och sjöar
E

tt vattendrag består inte bara av en huvudfåra utan även av åar, bäckar och
sjöar som tillsammans skapar förutsättningarna och vattenkvaliteten i ett
avrinningsområde. I Göta älvs avrinningsområde finns många biflöden och sjöar.
Här beskrivs de största biflödena och sjöarna, vilka kan påverka Göta älv genom
till exempel transport
av kväve och fosfor.
Tabell 3: Göta älvs biflöden och dess avrinningsområden i km2. (www.smhi.se).
För varje delavrinMynning i Göta älv
Biflöde
Avrinningningsområde med
sområde
(km2)
tillhörande sjöar preBastån
49 Söder om Vargön, Vänersborgskommun
senteras en figur med
Stallbackaån
80 Stallbacka, norr om Trollhättan
ett exempel på provtagningar Göta älvs
Ryrbäcken*
10 Nedströms Trollhättan
vattenvårdsförbund,
Åkerströmsån
18 Vid Åkerström, sydväst Trollhättan
SLU eller SMHI geSlumpån
395 Åsbräcka, Trollhättans kommun
nomför i området.
Sollumsån
36 Norr om Hjärtum, Lilla Edets kommun
Den totala arean
Brattorpsån
28 Söder om Hjärtum, Lilla Edets kommun
för Göta älvs avSannerbybäcken*
14 Vid Sannerby, SSV Lilla Edet
rinningsområde är
Västerlandaån
25 Väster om Göta, Lilla Edets kommun
cirka 3 500 km2, nedRyrsjöbäcken*
15 Söder Göta, Lilla Edets kommun
ströms Vänern, vilket
Torskogsbäcken*
18 Lödöse, Lilla Edets kommun
kan jämföras med
Gårdaån
61 Älvängen, Ale kommun
hela avrinningsområSolbergaån
20 Vid Solberg, Kungälvs kommun
det från källan som
Vallerån*
17 Söder Solberg, Kungälvs kommun
täcker cirka 50 000
Väla bäck*
15 Nordost Romelanda, Kungälvs kommun
km2. I denna skrift
Nolån (Sköldsån)
53 Nol, Ale kommun
presenteras sex delHålldammsbäcken*
17 Nödinge, Ale kommun
avrinningsområden
Kvillen
30 Nordre älv, från Hisingen
med respektive sjöar
Lärjeån
119 Lärjeholm, Göteborgs kommun
men antalet biflöden
Kvillebäcken
16 Frihamnen, Göteborg
är många (tabell 3). I
Säveån
1 475 Olskroken, Göteborg
denna skrift presenMölndalsån
268 Olskroken, Göteborg
teras endast de 13
Kungälvsbäcken
12 Kungälv, Kungälvs kommun
största sjöarna, sett
Ytterbybäcken
12 Ytterby, Kungälvs kommun
till yta (tabell 4).
* Beräknat av Bo Svärd. Ytorna är beräknade med elektronisk planimeter från topografisk karta 1:50 000
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Tabell 4: Fakta om 14 stora sjöar i Göta älvs avrinningsområde (www.smhi.se, www.viss.lansstyrelsen.se).
Sjö

Sjöidentitet

Kommun

Rådasjön

SE639929-127630

Mölndal/Härryda

Landvettersjön

SE639898-128091

Härryda

Östra Nedsjön

SE640458-130232

Bollebygd

Västra Nedsjön

SE640292-129933

Härryda/ Bollebygd

Aspen

SE640873-128461

Lerum/Partille

Mjörn

SE642138-130063

Alingsås

Säven

SE642608-132524

Borås/Vårgårda

Sävelången

SE641461-129543

Lerum

Anten

SE634499-130158

Alingsås

Ömmern

SE641321-130145

Alingsås/ Bollebygd

Stora Färgen

SE642262-130589

Alingsås

Avrinningsomr.
(km2)
199

Area
(km2)

Volym
(milj.
m3)

1,92

Medeldjup
(m)

16,8

8,8

Största
djup
(m)

Omsättsningstid
(år)

23

0,18

176,1

2,5

30,2

12,1

24

0,36

39,2

7,57

222,45

30,1

75

12,5

58

ca 2,8

37,26

13,2

35

1,2

1404

5

79,6

15,95

31,5

0,083

1 116,6

55,5

850

15

48

1,8

58,1

11,7

123,8

10,1

34

–

1 298,5

5,7

91

16

34

0,16

217

18,53

306

16,5

30

3,2?

100,8

9,76

129,37

12,8

48

2,6

55,3

6,04

122,35

20,2

47,6

4,5

Gravlången

SE645390-129014

Lilla Edet/Trollhättan

32,8

2,49*

7,6

2,8

10

0,6

Vanderydsvattnet

SE645438-130031

Ale/Lilla Edet/Trollhättan

97,7

10,37

39,71

3,8

16

0,3

Hullsjön

SE646802-129905

Vänersborg

43,4

1,99**

2,01

1

1,2

0,13 år
eller 1,5
månader

* djupkarta (2,84 röda kartan) ** djupkarta (1,84 röda kartan)

Stallbackaåns avrinningsområde
Stallbackaåns avrinningsområde ligger i Trollhättan och Vänersborgs kommuner. I
det finns sjön Hullsjön. Stallbackaåns avrinningsområde är cirka 80 km2 stort. Då
Håjums kraftstation anlades hamnade Stallbackaåns utlopp under älvens vattennivå. Vid fördämningen mot Göta älv finns därför en pumpstation som lyfter vatten
från ån ut i älven för att få ut maximal kraftproduktion i kraftverken. Vid höga
flöden eller om pumpen står still rinner Stallbackaån ner i den så kallade profilregleringstunneln. Tunneln leder vattnet söderut under hela Trollhättan för att sedan
släppas ut i älven nere vid Olidan efter fallen. Strax innan Stallbackaåns utlopp
ansluter det regleringsdike som följer Göta älv norrifrån. Regleringsdiket avvattnar
de delar som ligger innanför dammvallen för Göta älv. Vattennivåerna regleras i
vattendomen. (www.trollhattan.se). I anslutning till Stallbackaån har det historiskt
sett legat och ligger än idag industrier med ytlegeringsverksamheter med framför
allt krom (se figur 14).
Den ekologiska statusen i Stallbackaån är klassad som måttlig. Delavrinningsområdet har höga halter av fosfor och stora delar av strandzonen längts ån används till odling. (VISS 2015)
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Figur 13: Karta över Stallbackaåns avrinningsområde med ekologisk statusklassning.
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Figur 14: Kromhalter (årsmedelvärde, staplarna visar års max- och minvärden) Göta älv nedströms utloppet
Stallbackaån, provpunkt Trollhättan. Källa: http://miljodata.slu.se/mvm

Hullsjön
Hullsjön är en av länets förnämsta fågelsjöar med över 260 arter noterade och
ligger mitt på den flacka Tunhemsslätten öster om Trollhättan. Sjön är omgiven
av flacka stundom översvämmade stränder. Sjön har sitt utlopp i Stallbackaån,
som leder ut i Göta älv. Hullsjön med tillrinningsområde ligger i Trollhättans och
Vänersborgs kommuner och kommungränsen går mitt i sjön. Hullsjön är mycket
näringsrik och grund slätt sjö, bara dryga metern djup. Liksom andra grunda sjöar
i jordbruksbygder har Hullsjön varit utsatt för sänkningsförsök i syfte att vinna
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nya åkermark. På 1850-talet lyckades man faktiskt för en kort period torrlägga
sjön helt och hållet. (www.trollhattan.se)
Idag sköts sjön med syfte att bevara och återskapa sjöns kvaliteter som fågelsjö
och de senaste åren har det hänt mycket kring Hullsjön. Ett antal våtmarker har
anlagts och nya fågeltorn har satts upp. Utmed stränderna hålls landskapet öppet
genom bete och slåtter. Sjön ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura
2000. Hullsjön har stor betydelse som rastlokal för änder, svanar och gäss. Med
ökat bete och slåtter utmed stränderna erbjuder sjön nu också lämpliga miljöer för
många vadarfåglar. Grågås tillhör en av Hullsjöns karaktärsfåglar liksom gräsand,
skedanda, brunand, vigg, enkelbeckasin, brushane, grönbena och fisktärna.
Sjöns näringsrika förhållanden gör att växter som bredkaveldun, stor andmat,
kranssvalting, pilblad, blomvass, dyblad och jättegröe trivs.
Hullsjöns avrinningsområde är cirka 2 312 ha stort och jordbruksmark utgör
majoriteten av området. Växt- och planktonproduktionen är mycket hög och
algerna utgörs till stor del av blågröna alger. Fiskfaunan domineras av småvuxna
karpfiskar som mört och braxen, vilka äter djurplankton och vatteninsekter. Sjön
är starkt påverkad av slättjordbruket som helt dominerar sjöns avrinningsområde.
För att minska sjöns interna närsaltsbelastning som bland annat orsakas av stor
mängd karpfiskar, har under flera år bedrivits reduktionsfiske av mört, braxen och
björkna. Flera 100 ton vitfisk har tagits upp ur sjön. Inplantering av gös har skett
under flera år och sjön har därmed återfått en fiskpredator som på naturlig väg kan
hålla nere mängden fisk som mört och braxen. (www.vanersborg.se)
Den ekologiska statusen i Hullsjön är klassad som dålig, detta på grund av att
sjön är kraftigt övergödd. Att sjön är påverkad av mängden näringsämnen är lätt
att se då vattnet är grumligt och siktdjupet litet. Fiskar och djur kan heller inte
vandra naturligt i avrinningsområdet på grund av en damm i Stallbackåns mynning
som är den enda vägen som leder till Göta älv.

Hullsjön. Foto: Jörgen Olsson
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Slumpåns avrinningsområde
Slumpåns avrinningsområde är vittförgrenat och avvattnar en stor del av Trollhättans kommun. Storleken på Slumpåns avrinningsområde är cirka 395 km2. De
största tillflödena inom avrinningsområdet är Lerumsån, Visslaån och Lillån. Inom
avrinningsområdet finns också de stora sjöarna Vanderydsvattnet och Gravlången,
som via Visslaån respektive Lillån avvattnas ner i Slumpån. Slumpån rinner ut i
Göta älv väster om Sjuntorp.

Figur 15: Karta över Slumpåns avrinningsområde med ekologisk statusklassning.

Till största delen domineras Slumpåsystemet av lugnflytande vattendragssträckor,
där ån ringlar fram genom landskapet. Omgivningarna i nedre delen av Slumpån
domineras av åkrar och bete (figur 16). Slumpåns övre del präglas av sammanhängande skogslandskap mestadels på hällmarker eller mager morän. Djur- och växtlivet är mycket rikt och varierat och de nedre delarna är klassat som riksintresse
för naturvård. Arter som förekommer
är strömstare, kungsfiskare, forsärla och
bäver. Den hotade flodpärlmusslan har
tidigare funnits i systemet, men räknas nu
som borta. (www.trollhattan.se)
Den ekologiska statusen i avrinningsområdet klassas som måttlig till otillfredsställande vilket i huvudsak (i 15
stycken ytvattenförekomster av totalt 18)
beror på övergödning och syrefattiga förhållanden. Fysiska förändringar i vattendraget, definitiva vandringshinder samt
uppodling av strandzon, bidrar också till
statusklassningen. (VISS 2015) Delar av
avrinningsområdet kalkas för att förhindra försurning.
Slumpån. Foto: Jörgen Olsson
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Markanvändning, Slumpåns avrinningsområde

Jordbruksmark 22,66 %
Mosse 0,95 %
Sjö 3,98 %
Lövskog 4,86 %
Barrskog 61,93 %
Hygge 2,88 %
Extensiv vall 1,82 %
Semi urbant 0,92 %

Figur 16: Markanvändning i Slumpåns avrinningsområde. Källa: www.viss.lansstyrelsen.se

Vanderydsvattnet
Vanderydsvattnet ligger en och en halv mil sydost om Trollhättan och är den största sjön i Trollhättans kommun, mindre delar sjön ligger även i Ale och Lilla Edets
kommun. Sjön avvattnas mot norr via Visslaån och Slumpån till Göta älv. Sjön är
10,2 km2 stor till ytan men sjön är grund med ett medeldjup på fyra meter och ett
största djup på 19 meter. Sjöns omgivningar utgörs av barrskog och öppna åkeroch betesmarker. Här och var finns också mindre lövskogsbestånd.
Sjöns strandnära bottnar har starkt varierande sammansättning. Både lera, hällar, grus, sand och organiskt material förekommer som bottenmaterial. Vegetationen i strandnära delar domineras av vassar med starrvegetation. Vanderydsvattnet
är relativt fiskrik och ett flertal arter finns i sjön, till exempel abborre, gers, gädda,
gös, mört, braxen, sutare och nors. Det finns även uppgifter på att ål, lake och
öring förekommer. Vanderydsvattnet har även betydelse för fågelfaunan, här finns
exempelvis häckande drillsnäppa, storskrake, skäggdopping och sävsparv samt
flera arter som tillfälligt uppehåller sig i området.
Sjöns ekologiska status är klassad som måttlig, där mängden näringsämnen är
utslagsgivande. Sjön är övergödd, vilket även stödjs av att siktdjupet är dåligt.

Vanderydsvattnet. Foto: Jörgen Olsson
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Gravlången
Gravlången ligger nordost om Lilla Edet i en omgivning som kännetecknas av
sprickdalar och långsträckta kullar. Sjön är mycket långsmal med flera uddar och
vikar. Sjöns största djup är 9 meter. Sjöns östra och mellersta delar domineras av
barrskogsklädda hällmarker medan den norra delen omges av lövskogsklädda uddar och av jordbruks- och betesmarker.
Gravlången ingår i Slumpåns avrinningsområde och avvattnas via ett reglerat utlopp. Tillrinningsområdet på cirka 3 300 ha utgörs till största del av barrskog samt
i viss mån odlade marker. Vegetationen i sjöns stränder består av glesa bestånd
av bladvass och säv. Vissa av sjöns mer långgrunda vikar är fyllda av finjordsrika
sediment och flytblads- och långskottsvegetation. De fiskarter som idag finns i sjön
är gädda, björkna, löja, braxen, mört, gärs, ruda, sarv, abborre och gös. Det finns
även uppgifter på att ål och lake förekommer. Häckande fåglar som storlom och
häger finns kring sjön.
Den ekologiska statusen i Gravlången är otillfredsställande, utslagsgivande är en
undersökning på växtplankton som visar att sjön har övergödningsproblem (VISS
2015).

Grönåns avrinningsområde
Grönån mynnar i Göta älv vid Älvängen och avvattnar ett skogs- och jordbruksområde i Ale kommun öster om Göta älv, avrinningsområdet är cirka 197 km2
stort. I Grönån rinner Sörån (Slereboån) och Forsån ut.
Grönån är ett av länets mest värdefulla vattendrag genom en kombination av
naturlighet, representativitet och mångformighet. Inom Grönåns avrinningsområde
ligger det högt belägna källområdet till ån i öster på sur berggrund, vanligen gnejs
och omges till övervägande delen av barrskog. Detta tillsammans med nedfall av
sura föroreningar har gjort att Ale är en av de kommuner i Sverige som drabbats

Figur 17: Karta över Grönåns avrinningsområde med ekologisk statusklassning.
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hårdast av försurning. Sedan mitten av 80-talet motverkas dock försurningens effekter genom storskalig kalkning. Tack vare kalkningen har många artrika vattenmiljöer kunnat bevaras eller restaureras vilket har gjort att Grönån kunnat behålla
sina höga och unika naturvärden och ett antal naturreservat har etablerats. (www.
ale.se)
I naturreservatet Rapenskårs lövskogar, som finns längst en delsträcka av ån,
är det gynnsamma markförhållanden med leror och grönsten (grön bergart som
vanligtvis ursprungligen varit basalt) som har skapat en stor rikedom av kärlväxter och en skog med lundprägel. Här finns en rad
intressanta växter som till exempel vårärt, tvåblad
och underviol. Närmast ån är trädslagen många
med arter som al, asp, alm och ask. Tillgången på
död ved är riklig, vilket gör att känsliga lavar som
mussellav och blek kraterlav trivs bra.
Ån fungerar som en mycket viktig vandringsled
för lax- och havsöring. I de övre delarna av ån föreFoto: Tor Alte Mo.
kommer även lek för dessa båda arter. Till skillnad
Laxlusen
(Gyrodactylus salaris)
från Göta älv så har Grönån och även Säveån lyckLaxlus är en sugmask som
ats att bibehålla sin ursprungliga laxstam, Grönåparasiterar framförallt på
lax, efter kraftverksutbyggnaden (Palm, Degerman,
laxfiskar men kan också
förekomma hos öring, regnbåge
Prestegaard & Dannewitz 2011). Ån utgör även
och icke laxartade fiskar till
biotop för bland annat havsöring, flodnejonöga,
exempel ål. Masken sätter
forsärla och strömstare samt för kungsfiskaren som
sig i skinnet hos fiskarna och
häckar vid ån. (www.ale.se) I biflöden till ån påträforsakar hudsår som sedan kan
infekteras av andra organismer.
fas även rikligt med flodpärlmussla.(Länsstyrelsen
Vid stora angrepp kan såren i
Västra Götalands län (c)2005)
sig vara dödliga för värddjuret.
Den ekologiska statusen i Grönån är klassad
Spridning sker främst med
som måttlig, övergödning, miljögifter och närvalevande fisk men laxdjävulen
kan även spridas med
ro av främmande arten Laxlusen (Gyrodactylus
vatten eller till exempel med
salaris) (även kallad Laxdjävul) är utslagsgivande
sportfiskeutrustning.
för klassningen av detta avrinningsområde. Nedre
I Norge har laxdjävulen slagit ut
en stor mängd hela bestånd av
delen av Grönån är också påverkat av förändringar
laxar. (www.sportfiskarna.se)
i habitat på grund av fysisk påverkan. (VISS 2015)

Lärjeåns avrinningsområde
Lärjeån betyder ”den leriga ån” och mynnar ut i Göta älv vid Lärjeholm. Ån har
ett 113 km2 stort avrinningsområde beläget inom nordöstra delen av Göteborgs
kommun och västra delen av Lerums kommun med en längd på 330 km. 19 bäckar
med varierad längd och flöde rinner ut i Lärjeån. Hela ån är ett Natura 2000-område i habitatdirektivet. Främsta syftet med att området är skyddat är att upprätthålla eller återställa värdefulla reproduktionsområden för lax och öring, behålla och
förbättra stammen av flodpärlmussla samt att bevara ädellövskogarans artrikedom
(Länsstyrelsen Västra Götalands län (d) 2005). Den största tillrinningen sker från
Vättlefjällsområdet norr om ån, där de flesta sjöarna och stora områden naturmark
finns. Vättlefjällsområdet är också ett Natura 2000-område med syftet att bevara
områdets vildmarkskaraktär med dess värden för utpekade fågelarter som tjäder,
sparvuggla, pärluggla och orre.
Lärjeåns dalgång har ett varierande ravinlandskap med vida fält och böljande
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kullar som avlöses av djungellik lövskog och
öppna gläntor. Mellan Gråbo och Angered rinner ån genom ett utpräglat jordbrukslandskap
och från Angered och västerut används dalgången i stor utsträckning för bostäder och verksamhetsområden. Vid Lärjeåns dalgång nedströms
Ytterstad finns ett område av stort geovetenskapligt intresse, med ett välutvecklat och vackert ravinlandskap som vattendraget meandrar
igenom. Strandsluttningarna på vissa ställen
är mer än 20 meter höga. Längts ån och vissa
tillflöden finns betydelsefulla naturmiljöer med
exempelvis rikt fågelliv och hög fiskproduktion.
Kända arter är lax, havsöring, stationär öring
och flodpärlmussla. Beståndet av flodpärlmussla
är utdöende men bedömt som värt att skydda
och försök att återintroducera flodpärlmussla i
avrinningsområdet har genomförts. Lärjeån är
nödvattentäkt åt Göteborg.
Den ekologiska statusen i avrinningsområdet
är klassad som måttlig. Avrinningsområdet är
övergött i den nedre delen av systemet och försurat i den övre delen. Fiskmängden är klassad
som god i systemet men vandringshinder finns
uppströms i systemet som hindrad fisken från
att vandra fritt. I avrinningsområdet finns flodpärlmussla och hög täthet av öringsyngel. Även
denna å är drabbad av laxdjävulen. (VISS 2015)

Figur 18: Flodpärlmusslans reproduktionscykel.
Musslans larver lever på ett värddjur (fisk) där
de suger blod under cirka 1 års tid innan de
släpper taget och växer upp till en ny mussla.
Illustration: Michael Nilsson
Flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera)
är ett blötdjur med komplicerad livscykel.
Musslans larver är beroende av öring eller lax,
larven fäster sig vid fiskens gälar och sitter där
från ett halvt till ett år innan den släpper och
gräver ned sig på botten i vattendrag. En mussla
blir normalt 70–80 år gammal. Flodpärlmusslan
är mycket känslig för förändringar i vattenkvalitet
och används idag som indikatorart i många
vattendrag.
Flodpärlmusslan är rödlistad som starkt hotad
och är upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv.
Arten är fredad i hela Sverige. (Artdatabanken
2015)

Figur 19: Karta över Lärjeåns avrinningsområde med ekologisk statusklassning.
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Säveåns avrinningsområde
Säveån är det största biflödet inom Göta älvs avrinningsområde. Avrinningsområdet är cirka 1 500 km2 stort och ån mynnar ut i Göta älv vid Gamlestaden i
Göteborg. Till Säveåns källområde hör sjön Anten samt sjön Säven norr om Borås.
Säveån passerar genom sjöarna Mjörn, Sävelången och Aspen. Avrinning till ån
sker även från sjöarna Stora Färgen och Ömmern. I jämförelse med avrinningsområdena för Lärjeån och Mölndalsån är Säveåns avrinningsområde cirka 13 respektive fem gånger så stort och vattenföringen i motsvarande grad högre. Mölndalsån är
också ett av tillflödena i den nedre delen av Säveåns lopp. Säveån sträcker sig över
tio kommuner och utgör ett betydelsefullt natur- och rekreationsområde, även om
det kanske inte tillhör de mest kända naturområdena i närheten av Göta älv, och
delar av ån är utpekade som Natura 2000-områden. Ån ringlar fram i stora meanderbågar genom landskapet.

Figur 20: Karta Säveåns avrinningsområde med ekologisk statusklassning.

Mellan Floda och Lerum sänker sig vattenytan i ån omkring 40 meter och ån utnyttjas för kraftproduktion på ett par ställen. Vattenflödet bidrar, tillsammans med
en relativit god vattenkvalitetet, till åns fiskrikedom. Säveån har ett laxbestånd med
unik genetik, och åns tillflöden utgör viktiga reproduktionslokaler för havsöring.
Det fina laxfisket är känt sedan lång tid tillbaka och ett omfattande fritidsfiske
förekommer i ån. Säveån har även botaniska värden med bestånd av ädellövträd
och intressanta vattenväxter samt värdefull fågelfauna. Kända arter är till exempel
kungsfiskare, strömstare, bäver och utter men även flodpärlmusslan finns i området
(Ingvarsson 2013). Den dominerande jordarter i området utgörs av lera och genom
hela Säveåns lopp har intressanta landskapsformer bildats efter de ravinbildningar
som uppkommit när ån skurit sig ner i lersedimenten.
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Säveåns avrinningsområde är stort och uppdelat i många vattenförekomster.
Den ekologiska statusen i avrinningsområdet till största del måttlig och denna
klassning har gjorts främst med avseende på hydromorfologiska förändringar som
hindrar fisk och andra vattenlevande djur att vandra fritt i systemet. Högre upp
i systemet är vattenförekomsterna drabbade av övergödning och strandzonerna
längts ån är generellt påverkade av hårdgörning av ytor. (VISS 2015)

Omlöpet i Hedefors. Ett omlöp är en typ av fiskväg som anlagts för att tillåta fisk att passera ett
vandringshinder som till exempel en damm. Foto: Stefan Larsson

Säven
Säven, som hör till Säveåns källområde, är en sjö som
ligger i Borås och Vårgårda kommun. Sjön är en oligotrof-mesotrof sjö med ett största djup på 34 meter och en
yta på 11,8 kvadratmeter. Runt sjön finns mycket skog
med inslag av kulturmarker samt bebyggelse i sydväst.
Bland sjöns fågelliv finns storlom, skäggdopping, fiskgjuse
och lärkfalk som häckar i anslutning till sjön. Vid Sävens
badplats, Norra Nabben och Ödegärdet växer klockgentiana (en rödlistad art) och blekvide. Sjön har en mycket
artrik fiskfauna med omkring 15 arter. Förekommande
arter är ål, bäcköring, röding, sik, siklöja, gädda, sutare,
benlöja, mört, lake, abborre, gös, gärs och stensimpa.
(www.boras.se)
Den ekologiska statusen i Säven är klassad till måttlig
där försurning och hydromorfologiska förändringar (vandKlockgentiana. Vita ”prickar” är
ringshinder) är utslagsgivande. (VISS 2015) Försurningen ägg av fjärilen alkonblåvinge.
dämpas av den kalkning som utförs av Borås kommun.
Foto: Lars Sjögren

37

Anten
Anten ligger i den övre delen av Säveåns avrinningsområde i Alingsås kommun.
Anten är cirka 18 kvadratmeter stor och ett maximalt djup på 30 meter djup.
Anten är en klarvattensjö vars stränder består av svallande morän. Runt sjön finns
mest blandskog med stort inslag av ek, en stor del av strandlinjen utgörs även av
jordbruksmark. (Antens fiskevårdsområde 2015)
Antens avrinningsområde är cirka 11 gånger större än sjöns yta. Det största
tillflödet, cirka 42 procent, kommer från Mellbyån i Antens nordvästra ända. Hela
området väster om Anten är klassat som riksintresse ur tre olika aspekter: naturvård, friluftsliv och kulturhistoria. Vid Anten finns både naturreservat och fågelskyddsområde.
Sjöns ekologiska status är klassad som måttlig. Runt om Anten finns jordbruksbygder som för med sig stora mängder fosfor till sjön vilket gör att Anten
är övergödd. (VISS 2015) Anten tillsammans med Mjörn har historiskt sett varit
mycket övergödda och för att åtgärda detta problem bildades en samverkan mellan kommunerna Alingsås, Lerum och Vårgårda, för att förbättra vattenkvalitén i
dessa sjöar som heter Anten-Mjörnkommittén. Syftet med kommitténs arbete är att
minska närsaltsbelastningen till sjöarna men jobbar även med andra förhållanden
som kan påverka vattenkvalitet och förutsättningar för flora och fauna i sjöarna.
(www.alingsas.se).
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Figur 21: Halter av kväve och fosfor under augusti/september i Antens norra del (punkt AN) 1988-2014.
En viss minskning av mängden kväve i sjön kan observeras sedan 1980-talet. Källa: Vattendragskontroll
rapporter Göta älvs vattenvårdsförbund

Mjörn
Mjörn är belägen sydväst om Alingsås och tillhör en av de större sjöarna i regionen. Sjöns nordöstra del ligger i Alingsås kommun, medan den sydvästra delen
ligger i Lerums kommun. Sjön har ett sextiotal öar av varierande storlek och de
större öarna är skogsbeklädda och har många likheter med Stockholms skärgård.
Av sjöns avrinningsområde avvattnas cirka 60 procent genom Säveåns inflöde och
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cirka 20 procent genom Mellbyåns mynning i
Brunifiering = Smutsigt vatten
Mjörn. Sjöns vattenomsättning är teoretiskt 0,6
eller en indikation på en
gånger per år, vilket får sägas vara en relativt
friskare miljö?
kort tid för en sjö av Mjörns storlek.
Med brunifiering menas
Idag är Mjörn, liksom Anten klassad som
att vattnet i våra sjöar och
riksintresse för naturmiljön och ska enligt miljövattendrag blir brunare. Denna
trend är redan tydlig i många
balken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
vatten och i framtiden kan vi
skada naturmiljön. Mjörn utgör ett mycket beräkna med att brunare vatten
tydelsefullt rekreationsområde för såväl näromär ett faktum, detta på grund
av att försurningen har minskat.
rådet som för bosatta inom Göteborgsregionen.
Försurningen medförde att
I sjön och dess närhet finns tre naturreservat och
humusämnen bands i marken
sex fågelskyddsområden. Fågelfaunan känneteckoch nu när försurningen har
nas av förekomst av både kustfågel och insjöfåminskat så ”lossnar” dessa
ämnen och rinner ut i vattendrag
gel. Till de fåglar som påträffas vid Mjörn hör
och ”färgar” vattnet brunt. Dock
bland annat fiskgjuse, skäggdopping, storlom,
så ställer den ökade mängden
häger, fisktärna, gråtrut och tofsvipa. Lövskog
organiskt material högre krav på
och blandskog dominerar omgivningarna runt
dricksvattenproduktionen när
det gäller vattenledningsnätet
sjön. Mjörn är en sjö som genom åren har fått en
för att förhindra igenväxt och
ökad brunifiering (se faktaruta), vilket kan ses på
filtrering då människor föredrar
sjöns siktdjup (figur 22), siktdjupet har minskat
att inte dricka brunt vatten.
(Andersson 2015, Löfgren,
under de senaste 30 åren.
Forsius & Andersen 2003)
Sjön ekologiska status bedöms som måttlig,
fysiska förändringar är utslagsgivande då det
finns definitiva hinder i Mellbyån och utloppet
för sjön. De biologiska undersökningarna som genomförts i sjön samt provfiske
tyder på att sjön är på gränsen till ”god status”, dock så är insjööringsbeståndet
svagt.
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Figur 22: Siktdjup under augusti/september i Mjörns östra del (punkt ME) 1984–2014. Siktdjupet har
minskat sedan 1984 vilket tyder på en brunifiering av sjön.
Källa: Vattendragskontroll rapporter Göta älvs vattenvårdsförbund
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Figur 23: Halter av kväve och fosfor under augusti/september vid Mjörns östra del (punkten ME)
1988-2014. En liten minskning av både kväve och fosforhalterna har skett sedan 1980-talet. Källa:
Vattendragskontroll rapporter Göta älvs vattenvårdsförbund

Stora Färgen
Stora Färgen är en näringsfattig sjö och är
Alingsås kommuns största drickvattentäkt.
Vid Stora Färgen häckar storlom, fiskgjuse och
häger. I sjön finns det gott om fiskarter, bland
annat har Stora Färgen en egen stam av öring. I
sjön finns två naturreservat och ett fågelskyddsområde. Det finns även så kallade glacial
marina reliker, till exempel pungräkan Mysis
relicta. I området runt sjön finns vacker ekskog
och även trädslag som gran, tall, alm, rönn,
ask och björk. En av Alingsås kommuns rikaste
lindskog finns i närheten av Stora Färgen med
många gamla träd. Markerna är svamprika
och har en spännande flora med till exempel
kungsängslilja, skogsbingel, hässlebrodd och
vätteros.
Ekologiska statusen i sjön bedöms måttlig,
detta framförallt på grund av hydromorfologiska förändringar. Närvaron och artsammansättning av makrofyter tyder på god fysikalisk och
kemisk miljö i sjön, vilket bedöms som normal
för en näringsfattig klarvattensjö. (VISS 2015)
Sjön är även ett vattenskyddsområde. Vattenpest, som är en främmande art för ekosystemet,
är utbredd i sjön och kan orsaka problem för
fiske och båtliv i sjön (se faktaruta).

40

Foto: Christian Fischer (CC BY_SA 3.0)

Vattenpest (Elodea canadensis)
Vattenpest är en främmande art
som ursprungligen kommer från
Kanada som idag har spridit
sig i våra sjöar och vattendrag
och ställer till problem för
båtägare då växten lätt fastnar
i propellrar eller för fiskare som
fastnar med sina linor. Växten
skuggar även botten och kan
orsaka så att andra arter inte
kan växa naturligt. Första gången
vattenpest hittades i svenska
vatten var på 1870-.talet. Växten
är en populär akvarieväxt, som
delvis spridits på grund av att
personer har tömt sitt akvarium
i sjöar samt frön som följt med
i fåglars fjäderdräkt från ställen
där växten växer.
(www.frammandearter.se)

Ömmern
Den näringsfattiga klarvattensjön Ömmern är reservvattentäkt för Alingsås kommun. I Ömmern finns ett trettiotal öar och skär, varav sex stycke är fågelskyddsområden med tillträdesförbud under våren. Sjön är en sprickdalssjö och omgivningarna är kuperade och bevuxna med barrskog. Dessutom finns betydande inslag av
lövskog och odlingsmark. Storlom häckar i sjön där också fiskgjuse och smålom
finner föda. Fiskfaunan är relativit artrik och viss inplanteringar har tidigare skett.
Den ekologiska statusen i sjön är bedömd som måttlig, detta på grund av att
sjön är försurad och för att fysiska förändringar hindrar fri vandringsväg för fisk
finns i sjöns utlopp och i Hjulåns tillflöde. Dock så har inga biologiska undersökningar att ha som grund för statusklassningen gjorts i sjön. Sjöns avrinningsområde
kalkas för att förebygga effekter av försurningen.

Sävelången
Sävelången är belägen nordost om Floda samhälle i Lerums kommun. Från Mjörns
utflöde rinner Säveån nästan direkt in i Sävelången och sjöarna ligger endast ett
par hundra meter ifrån varandra. Sävelången är väldigt långsmal och är mer eller
mindre bara en breddning av Säveån (Madenfalk 2011), sjön har mestadels branta
stränder och sparsam vegetation, men i vissa vikar finns lera och vegetation med
exempelvis bladvass, sjöfräken och braxengräs. Sjön omges i norr av barr- och ekskog medan det i de södra delarna finns mer odlad mark samt lövskog med ek och
lite bok. En rik fiskfauna finns i sjön och exempel på förekommande arter är gös,
ål, öring, gädda, braxen, abborre, småspigg, id, sarv och nors.
Den ekologiska statusen i sjön är klassad till måttlig, framförallt på grund av
hydromorfologiska förändringar som påverkar fiskar och djurs rörlighet till och
från sjön. Dessa definitiva hinder finns både i tillflöde och utlopp, i form av verksdammar och vattenkraft. (VISS 2015)

Aspen
Aspen är även en karpfisk som finns i stora delar av Europa, men i detta sammanhang är det namnet på en sjö som tillhör Säveåns avrinningsområde och är belägen
vid Lerum i Lerums kommun. Aspen är naturligt en näringsfattig sjö, men var
under 1960- och -70-talen en näringsrik (övergödd) sjö. Kväve förs från Aspen med
Säveån till havet och bidrar till övergödning. Många åtgärder har vidtagits för att
minska övergödningen i sjön, till exempel har ett reningsverk som tidigare hade
Aspen som recipient stängts och det avloppsystemet har istället kopplats till Ryaverket i Göteborg.
Ett stort miljöproblem sedan 1970-talet har varit kvicksilverhalten i gädda.
Våren 2002 uppmättes dubbelt så höga halter jämfört med 1977, då den första
undersökningen genomfördes i Aspen. Anledningen till de höga kvicksilverhalterna i gädda kan vara en tidigare hög belastning via reningsverket i ena änden av
sjön, som idag är stängts och avloppssystem har kopplats till Ryaverket. En annan
möjlig förklaring är att fosforhalteran har minskat i Aspen och att fisken växer
långsammare. Utspädningen av miljögifter blir därmed mindre och koncentratioen
av till exempel kvicksilver kan bli högre. I Aspens sediment har kvicksilverhalterna
visat sig vara låga till måttligt höga.
Aspens ekologiska status bedöms som måttlig där hydromorfologiska förändringar är utslagsgivande. Strandzonen är exploaterad längst många sträckor. Dock
så har inga biologiska undersökningar gjorts men fysikalisk-kemiska allmänna
tillståndet bedöms som god. (VISS 2015)
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Figur 24: Halter av kväve och fosfor under augusti/september i Aspen (punkt 3) 1987-2014. En minskning
av kvävehalten i Aspen kan ses de senaste åren, stängningen 2012 av avloppsreningsverket i anslutning till
Aspen kan vara en bidragande orsak. Källa: Vattendragskontroll rapporter Göta älvs vattenvårdsförbund.

Mölndalsåns avrinningsområde
Mölndalsån är ett vidsträckt vattensystem som sträcker sig långt in mot Sveriges inland och har ett avrinningsområde med total yta på 268 km2, där sjöarealen utgör
10 procent. Tillrinnande bäckar har uppskattats till totalt 130 km2. Mölndalsån
har sitt källområde 120 meter ovan havet kring Östra och Västra Nedsjöarna. Ån
rinner genom Härryda, Mölndal och Göteborgs kommun och avrinningsområdet
sträcker sig över ytterligare fyra kommuner. På sin väg ner till Göta älv passerar ån
Landvettersjön, Rådasjön och Stensjön.
Nedanför Stensjön bildar ån Mölndals ström (Kråkan) med cirka 47 meter fallhöjd innan den så småningom mynnar ut i Göta älv. Den större delen av flödet går
ut via Gullbergsån och ett mindre delflöde avrinner via Fattighusån inom Vallgraven och Stora Hamnkanalen i Göteborgs Stad. Mölndalsån slingrar sig genom ett
landskap med barrskog, lövskogar med alkärr och öppen jordsbruksmark. Mölndalsån har många olika värdefulla miljöer med ett rikt fisk- och fågelliv. (www.
harryda.se)
Berggrunden består av grå gnejser. Jordtäcket utgörs i östra delen av sandig och
moig morän. Isälvsavlagringar förekommer utmed hela Mölndalsåns dalgång.
Mellan Härryda och Landvetter samt vid Rådasjön är inslaget glaciallera stort och
odlingsbetingelserna goda.
Mölndalsåns är ett stort avrinningsområde med övervägande måttlig ekologisk
status, med försurningsproblem i de övre delarna (motverkas med kalkning) och
övergödning i nedre delen av avrinningsområdet och Göteborg (VISS 2015). Mängden fosfor och kväve minskar i vattensystemet men mera åtgärder behövs för att
minska näringsämnen ytterligare. Stora delar av ån är påverkad av förändringar
i strandzonen, vilket minskar goda livsmiljöer och uppväxtområden för både fisk
och andra djur. Nedre delen av ån finns laxparasiten G. salaris och uppemot Ned-
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sjöarna finns signalkräfta och kräftpesten. (Anderson, Jangius & Sandsten 2012)
Hela avrinningsområdet är också påverkat av en mängd verksdammar och vattenkraftverk som gör att rörligheten för fisk och andra djur i systemet är påverkad.
Mölndalsån utgör råvattentäkt för Mölndal och Härryda samt är reservvattentäkt
för Göteborg.

Figur 25: Karta över Mölndalsåns avrinningsområde med ekologisk statusklassning.
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Figur 26: Årsmedelhalterna av kväve och fosfor vid Mölndalsåns utlopp i Göta älv (punkt MP10) 1976-2014,
felstaplar visar max- och minivärden. Källa: Vattendragskontrollrapporter Göta älvs vattenvårdsförbund.
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I Mölndalsåns avrinningsområde från Nedsjöarna till Landvetter finns bestånd
av flodkräfta. Dessutom har flodkräfta hittats i Hålsjöarna, som ligger i närheten
av Delsjöarna. Tidigare kunde även flodkräfta påträffas nedströms Landvettersjön med under 2000-talet har signalkräftan spridit sig och slagit ut flodkräftan i
Mölndalsåns nedre del, troligtvis på grund av olaglig insättning av signalkräfta.
Signalkräftan introducerades i Sverige i slutet av 1960-talet och är bärare av kräftpest som sprids till flodkräftan. Olaglig spridning av signalkräfta är idag det största
hotet mot flodkräftan i Sverige.

Flodkräfta
Flodkräftan är klassad som
akut hotad i rödlistan 2015.
Kräftpesten sprids på grund
av illegal utsättning av
signalkräftan eller otvättade båtbottnar som flyttas
mellan friska och smittade
områden.

Signalkräfta
Signalkräftan introducerades
i Sverige i slutet av 1960talet och är bärare av
kräftpest som sprids till
flodkräftan. Olaglig spridning
av signalkräfta är idag det
största hotet mot flodkräftan
i Sverige

Flodkräfta (vänster) och en signalkräfta (höger). Källa: Fiskeriverket – Illustratör: Linda Nyman
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Östra och Västra Nedansjöarna
Västra och Östra Nedsjöarna utgör källområde för Mölndalsån och ligger i närheten av Hindås samhälle i Härryda och Bollebygds kommuner. Tillrinningen till ån
sker från Östra Nedsjön till Västra Nedsjön genom en 700 meter lång kanal och
sedan vidare ner i systemet. Nedsjöarna är källområde för Mölndalsån och påverkar därmed vattenkvalitet i Mölndalsåns.
Sjöarna omges framförallt av barrskogsterräng, men det finns även inslag av
blandskog och åkermark. Naturvärdena är höga och i området finns häckande sjöfåglar. Flera fiskarter förekommer i sjöarna, som har bestånd av till exempel abborre, gädda, mört, sutare och siklöja. Flodkräfta har också hittas i sjöarna, dock så
finns även signalkräfta (www.harryda.se).

Östra Nedsjön
Östra Nedsjön är en av de djupaste sjöarna i Västsverige med ett största djup på
78,5 meter och ett medeldjup på 30 meter. Den är 1160 ha. Detta gör att sjön
skiljer sig mycket från de flesta andra sjöarna i området, och gör att den har mer
karaktär liknande en fjällsjö med sitt stora siktdjup och kalla vatten. Östra Nedsjön har genom tiderna haft ett genetiskt unikt bestånd av röding. Det har dock
varit osäkert hur stort beståndet är idag men en nyligen genomförd inventering av
sjön visar att det finns röding kvar men storleken på beståndet anses osäkert. I ett
försök att rädda rödingen så inplanterades siklöja i sjön under 1960-talet men det
visade sig ha motsatt effekt. Tanken var att siklöjan skulle bli bytesfisk åt rödingen men siklöjan blev istället en konkurrent om födan som rödingen tidigare varit
ensam om.
Östra Nedsjön har måttlig ekologisk status, sjön är påverkad av försurning
vilket idag motverkas med kalkning. Dock så har inga biologiska undersökningar
utförts så det är inte möjligt att bedöma om kalkningen har gett någon effekt. Sjön
regleras också för att minska risken för översvämningar nedströms i Mölndalsån.
(VISS 2015) Under 2015 har Göta älvs vattenvårdförbund genomfört en limnologisk undersökning i sjön, resultaten är tyvärr inte klara i skrivande stund.

Vätternröding. Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings läns arkiv
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Västra Nedsjön
Västra Nedsjön är en mindre sjö än Östra Nedsjön med en storlek på 2,8 km2 och
ett medeldjup på 13,2 m. Omsättningstiden i sjön är kort cirka 1,2 år. Sjöns vattenkvalitet är beroende av vattenkvaliteten i Östra Nedsjön då den största tillrinningen sker från den sjön innan vattnet fortsätter nedåt i Mölndalsån. Sjön ligger i
Härrydas kommun.
Västra Nedsjön har måttlig ekologisk status där fiskstatusen är den utslagsgivande parametern. Mängden fisk tros bero på en kombination av försurning, reglering av vattenståndet och/eller påverkad strandzon (VISS 2015). Denna sjö kalkas
för att motverka försurning. Signalkräfta finns även i denna sjö.

Landvettersjön
Landvettersjön (tidigare kallad Gröen) ligger mellan Landvetter och Mölnlycke i
Härryda kommun. Sjön är också en del, likt Nedsjöarna, av Mölndalsåns avrinningsområde och förbinds med Västra Nedsjön genom en åsträcka på 16 km. Sjön
är en väldigt långsträckt sjö, med ett medeldjup på 21 meter. Landvettersjön tillhör
de något näringsrikare sjöarna i Härryda kommun eftersom den ligger långt ner
i avrinningsområdet. Stränderna består av berg som brant stupar mot sjön, med
undantag för den östra delen där stranden är tämligen flack. Den dominerande
bergarten är gnejs. Omgivningarna domineras av barrskog med inslag av enstaka
ekdungar. I sjöns östra del finns även omfattande bälten med vass. (www.harryda.
se)
Fram till 1971 var Landvettersjön recipient för avloppsvatten av betydande
mängder och sjön visade tydliga symptom på en begynnande eutrofiering. Under
1970-talet uppträdde även en markant syrebrist. Sedan belastningen minskat har
vattenkvaliteten förbättrats och det finns inte längre några tecken på igenväxning.
En limnologisk undersökning genomfördes av Göta älvs vattenvårdsförbund
2011, under provfisket fångades abborre, gärs, lake, mört, nors, siklöja
och sutare. Totala transporten av
kväve in i Landvettersjön uppgick
under 2011 till 57 ton och ut ur sjön
72 ton. Inga tecken på minskade eller
ökade transporter under perioden
1990–2011. 0,68 ton fosfor transporterades in i sjön och 1,0 ton ut ur
sjön. Vilket kan ses som ett bakslag
då retentionen i sjön sedan 1990
varit positiv eller nära noll. (Sandsten
Sjögull i åkanten. Foto: www.fotoakuten.se
2013)
Sjögull (Nymphoides peltata)
Landvettersjön är den enda sjön
Sjögull är en flytbladsväxt med gula blommor.
presenterad i denna skrift som beSjögull är en invasiv art som där den etablerar
sig påverkar det akvatiska livet bland annat
döms ha god ekologisk status. Denna
genom skuggning och utgör ett hinder vid bad,
bedömning är baserad på fisk och
fiske och båtfart. (www.havochvatten.se)
växtplankton undersökningar. Mängden näringsämnen bedöms låg och
sjön kalkas för att motverka försurningen. (VISS 2015) Dock så finns ett framtida hot som kan bli ett problem i form
av en främmande art som heter Sjögull. Sjögull har orsakat stora problem i andra
sjöar och kan utgöra ett hot mot det naturliga ekosystemet även här.
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Rådasjön ligger på gränsen mellan kommunerna Mölndal och Härryda. Huvuddelen av avrinningsområdet utgörs av skogsmark. Sjön är belägen på lerbotten,
men omgivningen domineras av morän och isälvsavlagringar. Rådasjön är genom
sitt tätortsnära läge en viktig sjö för fritidsfisket och fiskfaunan bedöms som artrik. Rådasjön är ett naturreservat och vattenskyddsområde som består av sjön,
strandskogar, öppna betesmarker och ädellövskogar i anslutning till sjön. Exempel
på förkommande arter i Rådasjön är gös, braxen, siklöja, abborre, mört, lake och
gädda. Även flodkräfta kan hittas i sjön.
Rådasjön är vattentäkt för Mölndals kommun och reservvattentäkt för Göteborgs kommun, vilket gör sjön till en av de viktigaste vattenresurserna i Göteborgsregionen (www.harryda.se). Mölndal tar ut cirka 11 000 m3 vatten per dygn, vilket
motsvarar cirka fem procent av vattenflödet från sjön. Normalt sätt pumpas vatten
från Göta älv till Stora Delsjön, men vid driftstörningar pumpas istället vattnet från
Rådasjön till Stora Delsjön. Vissa månader kan det utpumpade vattnet stå för mer
än tio procent av sjöns utflöde. Den mikrobiologiska undersökningen visade att det
förekom förhöjda antal av E. coli och intestinala enterokocker i Rådasjön om man
jämför med kraven på badvatten och råvatten (Sandsten 2013) och Kretslopp och
vatten, Göteborgs Stad har sedan 2010 genomfört regelbundna provtagningar för
mikrobiologisk påverkan (se figur 47).

Figur 27: Högsta halten E.coli i Rådasjön 2010-2014. Källa: Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.
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Figur 28: Halterna av kväve och fosfor 1988-2014 samt 1973-1979 i Rådasjöns djuphåla (punkt RL)
under augusti/september. Fosfor- och kvävehalterna har legat på en relativt konstant nivå under 1990- och
2000-talet. Källa: Vattendragskontroll rapporter Göta älvs vattenvårdsförbund
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Utsläpp från industrier och avloppsreningsverk är idag mycket begränsade.
Mölnlycke avloppsreningsverk lades ner 1972 och ersattes av Ryaverket i Göteborg. Strax därefter kopplades även Landvetter till Ryaverket och under slutet av
1990-talet även Härryda samhälle.
Den ekologiska statusen i sjön bedöms som måttlig, den fysiska påverkan är
utslagsgivande och fiskar och djur kan inte vandra naturligt längst avrinningsområdet. Vid Stensjöns utlopp och uppströms sjön finns det definitiva hinder. Sjön är
försurad men tillrinnande bäckar kalkas, växtplanktons biomassa och artsammansättning tyder på att kalkningen av sjön förbättrar miljön. (VISS 2015)

Fjordar i älvens mynning
Göta älv mynnar ut i Västerhavet. Västerhavet är ett samlingsnamn för Kattegatt
och Skagerrack. Älven delar sig i två runt ön Hisingen, Nordre älv möter Nordre
älvs fjord och Göteborgsgrenen möter Rivö fjord. Via älven når stora mängder kväve och fosfor havet som bidrar till den övergödning som finns i Västerhavet. Skräp
och sediment transporteras också ut i havet och påverkar miljön där.

Nordre älvs fjord
Nordre älv mynnar i Nordre älvs fjord som ligger nordväst om Hisingen. Mer eller
mindre hela området hör till Natura 2000-nätverket för både fågel- och habitatdirektivet och kallas Nordre älvs estuarium. I Nordre älvs fjord klassas den ekologiska statusen som måttlig, baserat på fysikalkemiska parametrar som indikerar att
fjorden är övergödd (VISS 2015). Vattenutbytet i Nordre älvs estuarium är relativit
snabbt (snabbare än i Göta älv) och är i medeltal cirka 7 dagar. (ARCH 2013) Kväve- och fosforbelastningen på Nordre älvs fjord från Göta älv är årligen 5 798 ton
kväve och 129 ton fosfor (www.smhi.se).

Rivö fjord
Göteborgsgrenen, alltså den del av Göta älv som mynnar genom Göteborg och
ut under Älvsborgsbron, mynnar ut i Rivö fjord. Denna del av älven passerar och
påverkas av ett stort tätbebyggt område med
hög båtaktivitet, Göteborgs hamn och RyaverkFrämmande arter
et. Göteborgs hamn är en av Sveriges största
Främmande arter är de arter som
hamnar med mycket aktivitet och muddring av
med människans hjälp sprids utanför
botten för att stora båtar ska kunna nå hamsina naturliga utbredningar. I sina
nya miljöer kan de bli harmlösa eller
nen och passera upp genom älven till Vänern.
orsaka stor skada. Arter kan dels utöka
Muddringen sker regelbundet för att se till att
sitt utbredningsområde i takt med att
stora båtar kan nå hamnen och upp i älven.
miljön förändras, bland annat på grund
Ett antal kemiska undersökningar är gjorda
av temperaturförändringar, eller spridas
via direkta mänskliga aktiviteter som
i området och det inte bara kvicksilver som påatt lifta i båtars barlastvatten eller på
verkar organismerna som lever i anslutning till
båtskrov. Man kan inte förutspå vilka
detta utlopp och fjorden, TBT är ett av miljögifkonsekvenser introduktionen av nya
terna som påträffas i höga halter (se faktaruta
arter har och därför är det viktigt att
motverka introduktion och spridning
sid 80). Rivö fjord bedöms även övergödd, dels
av främmande arter i svenska vatten.
orsakat av tillförseln av näringsämnen från
(www.havochvatten.se)
Göta älv men också orsakat av tillskotten från
Ryaverket, Västra Götalands största avloppsreningsverk. Ryaverket bidrar med ytterligare
1000 ton kväve/år på den belastning som kommer från älven.
I fjorden har också arten svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus)
påträffats som har kommit hit via barlastvatten från fartyg från Kaspiska havet.
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Kväve- och fosforbelastning från Göta älv på Rivö fjord är årligen 9 948 ton
kväve och 198 ton fosfor (www.smhi.se).
I Rivö fjord bedöms den ekologiska statusen till måttlig, förekomsten är starkt
påverkad av Göta älv och hamnverksamheten, även fysikalisk-kemiska parametrarna stödjer måttlig ekologisk status. (VISS 2015)

Svartmunnad smörbult. Foto: Peter van der Sluijs.

SAMMANFATTNING MILJÖKVALITET I DELAVRINNINGSOMRÅDEN OCH SJÖAR
• Inom Göta älv finns 25 biflöden varav Säveån är det klart största med ett
avrinningsområde på 1 475 km2. De största biflödena efter Säveån är Slumpån,
Mölndalsån, Grönån, Lärjeån och Stallbackaån.
• Stallbackaåns avrinningsområde inkluderar sjön Hullsjön som är Västra Götalands
läns förnämaste fågelsjö.
• Slumpåns avrinningsområde är vitt förgrenat och avvattnar en stor del av Trollhättan.
Till avrinningsområdet hör sjöarna Vanderydsvattnet och Gravlången. En stor del av
marken runt Slumpån används till jordbruk vilket kan vara en bidragande orsak till
att stora delar av ån är övergödd och har syrefattiga förhållanden.
• Grönån är ett värdefullt vattendrag med en genetiskt unik laxstam, Grönålaxen. Ett
hot mot laxens överlevnad är närvaron av Laxlusen.
• Lärjeåns avrinningsområde är till stora delar ett Natura 2000 området med
varierande ravinlandskap med vida fält och böljande kullar som avlöses av djungellik
lövskog och öppna gläntor.
• Säveåns avrinningsområde är stort och sträcker sig långt in i inlandet. Säveåns
vatten passerar sjöarna Säven, Anten, Mjörn, Stora Färgen, Ömmern, Sävelången
och Aspen innan det når Göta älv.
• Mölndalsåns avrinningsområde har sitt källområde 120 meter över havet kring Östra
och Västra Nedsjöarna. Mölndalsån passerar sjöarna Landvettersjön (tidigare Gröen)
och Rådasjön innan ån möter älven i Göteborgs centrala delar.
• Göta älv delar sig runt Hisingen och grenen som går norr om Hisingen kallas Nordre
älv. Nordre älv mynnar i Nordre älvs fjord och den södra grenen, Göteborgsgrenen,
mynnar i Rivö fjord som ligger utanför Göteborg.
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Vad används
älven till?

V

atten är en av grundförutsättningarna
Ekosystemtjänster
för allt liv på jorden. Sjöar och vattenEkosystem är allt levande och den
drag har mycket stor betydelse för den biomiljön som finns i ett naturområde.
logiska mångfalden, landskapsbilden, rekreDetta ekosystem förser oss med en rad
ation, friluftsliv, yrkesfiske, bevattning och
gratis produkter och tjänster som bidrar
till vårt välbefinnande, dessa produkter
som en resurs för industrin och framställning
och tjänster kallas för ekosystemtjänster.
av drickvatten.
Ekosystemtjänster delas in i fyra olika
Älven förser oss människor men en rad
kategorier:
gratis tjänster som vi är beroende av för vår
• Stödjande (t ex fotosyntes,
överlevand. Dessa tjänster benämns idag
näringsämnescykler)
• Reglerande (som påverkar t ex klimat,
som ekosystemtjänster och inkluderar profloder, vattenkvalitet)
cesser som rening av vatten, flödesutjämning
• Försörjande (t ex mat, vatten)
och vattenmagasinering samt produktion av
• Kulturella (t ex reakreationsmöjligheter,
livsmedel (se faktaruta). Ekosystemtjänster
estetiska och andliga)
är ett internationellt accepterat begrepp som
(www.naturvardsverket.se, Millennium
Ecosystem Assessment. 2005)
används bland annat av FN. Vattenmiljöerna
ger oss även livmiljöer som bidrar till den
biologiska mångfalden och ger oss naturupplevelser som ger ett ökat välbefinnande hos de människor som vistas där.
Vattnet i Göta älv har en mängd olika användningsområden. I detta kapitel
behandlas älvens betydelse som vattentäkt, recipient och farled men även för kraftproduktion, sportfiske och fiskeodlingar.

Vattentäkt
Vattnet i Göta älv används som råvatten för dricksvattenberedning av kommunerna Mölndal, Göteborg, Partille, Öckerö, Kungälv, Ale, Lilla Edet, Trollhättan
och Vänersborg (Vänersborgsviken). Cirka 700 000 människor är helt eller delvis
beroende av älven för sin vattenförsörjning. 99 procent av invånarna i Göteborgs
kommun försörjs med dricksvatten från älven. Göta älv levererar en årlig råvattenmängd på cirka 17 miljarder m3.

Råvattenkvalitet
Råvattenkvaliteteten påverkas av tillflödet av vatten från olika källor så som omgivande mark, biflöden, dagvatten från tätorter, vägar och andra hårdgjorda ytor
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Figur 29: Diagrammet visar utvecklingen av avföringspåverkan mätt som högsta årliga halten E.coli. L
Kurvorna avser analyser av vatten från Göta älv (Lärjeholm), Mölndalåns inlopp till Rådasjön samt Slumpån.
Provtagningsfrekvensen för Slumpån och Mölndalsåns är glesare än provtagningen i Göta älv, tätare
provtagningen skulle eventuellt visa högre maxhalter.

och från industriell verksamhet. Göta älva har under de senare decennierna förbättras avsevärt vad gäller kemisk kvalitet och värden av exempelvis syreförbrukande
ämnen, syresättningen av vattnet är god. Dock så har inte den mikrobiologiska
kvaliteteten förbättras utan avföringspåverkan är fortfarande ett hot mot råvattenkvaliteten i Göta älv och dess biflöden. Detta beror framförallt på ökad mängd
nederbörd och höga nivåer i vattendragen. Bristfälligt renat avloppsvatten, markavrinning, djurhållning och bräddning är sannolikt av stor betydelse för den mikrobiologiska och näringsmässiga kvaliteteten.
Orsakerna till hög avföringspåverkan har studeras vid flera projekt (Fredenberg
2007, Fihlman 2011, Hartlid 2009, Kjellberg, Bergstedt & Åström 2006,Mokhlesi
m.fl. 2012, Åström 2008 & Åström 2007). En stor del av baspåverkan på Göta
älv kommer från renade kommunala avloppsvattnen. Hög avföringspåverkan är
vanlig i samband med långvarig nederbörd och fel i avloppssystem. Avföringspåverkan på Mölndalsån vid inloppet till Rådasjön är normalt relativt liten eftersom
de kommunala spillvattnen leds ut ur avrinningsområdet och kraftig påverkan har
orsakats av fel i avloppsavledningen. Påverkan på Göta älv via biflöden uppströms
råvattenintag blir i samband med nederbördsperioder större när högt halt och högt
flöde sammanfaller i biflödena samtidigt som flödet i Göta älv som styrs av elbehovet eventuellt är lågt.

Dricksvattenkvalitet och dricksvattenberedning
I Sverige förbrukar vi cirka 160 liter per person och dygn, ett villahushåll förbrukar
strax över 400 liter per dygn. Vatten är källan till allt liv och i vatten förekommer
en blandning av ett stort antal ämnen varav några är helt nödvändigt för oss i
lagom mängd men som kan påverkan hälsa i för stor eller för liten koncentration.
Vattenverk fungerar som reningsanläggningar för dricksvattnet, där mekaniska,
kemiska och biologiska reningsmetoder används. Aluminium-sulfat brukar tillsättas för att fånga upp det mesta av föreoreningarna inklusive bakterier, parasiter och
virus. För att få ökad rening av bakterier och virus har idag många reningsverk investerat i UV-rening men behovet att utveckla ytterligare reningssteg för att minska
påverkan från bakterier och virus finns. Vattnet desinficeras även med klor/klordioxid för att minska risken för mikrobiologisk aktivitetet. Innan vattnet pumpas ut i
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rörnätet tillsätts kalk, natriumhydroxid och kolsyra för att få ett pH på cirka 8. En
omfattande och noggrann vattenkontroll är nödvändig i vattenverken, eftersom att
vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vattnet kontrolleras genom omfattande provtagningsprogram och analyser och undersökningar sker ständigt för att kontrollera
vattnet och för att förbättra reningsmetoderna.

Alelyckan och Lackarebäck
I Lärjeholm, i norra delen av Göteborg, tas cirka två kubikmeter (2 000 liter) in per
sekund. Det är mindre än en halv procent av det totala flödet i älven. Av det vatten
som tas in, leds cirka hälften direkt till vattenverket Alelyckan för att beredas till
dricksvatten. Den andra hälften pumpas till Delsjöarna som fungerar som råvattenmagasin för det andra vattenverket Lackarebäck. Tillsammans produceras de båda
vattenverken 170 miljoner liter dricksvatten varje dygn.
Vid störningar i råvattenkvaliteten i Göta älv kan intaget vid Lärjeholm stängas,
då nyttjas reservtäkterna som i första hand utgörs av Delsjöarna och i andra hand
av Mölndalsåsystemet via Rådasjön. Vid behov kan vatten pumpas från Rådasjön
till Delsjöarna eller direkt till vattenverket vid Lackarebäck. ( Göteborgs Stad,
kretslopp och vatten)
De allvarligaste riskerna mot dricksvattenförsörjningen från älven utgörs av
vattenburen smitta och risk för omfattande avbrott i leveransen av dricksvatten till
invånarna. Dessa två hot har medfört att stora investeringar har gjorts på både verken under senare år, dels med att förstärka kapaciteten och dels med att förbättra
reduktionen av smitta (paraister, bakterier och virus).

Vattenskyddsområde för Göta älv
För att skydda älven som dricksvattentäkt pågår ett arbete med att skapa ett vattenskyddsområde längst älven inkluderat Vänersborgsviken. Arbetet med detta
startade 2011 och förväntas avslutas så fort samtliga inblandade kommuner har

Råvattenintaget vid Lärjeholm. Källa: Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
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enats om de föreskrifter som ska inrättas för att minska risken för påverkan på
älven och dess omgivning. För att läsa mer om arbete med skyddsområdet besök
Göteborgsregionens kommunalförbunds hemsida (Göteborgsregionens kommunalförbund 2015).

Recipient
Göta älv och dess biflöden utgör recipient (mottagare) för behandlat kommunalt
och industriellt avlopp- och dagvatten. Byggandet av avloppsreningsverk och andra
åtgärder har inneburit att kontinuerliga utsläpp av avloppsvatten till älven idag
i princip har upphört. Dock så kan, i samband med kraftiga regn, bräddning av
avloppsreningsverk förekomma och då når obehandlat avloppsvatten älven. Många
av industrierna längst älven och dess avrinningsområde har också de utvecklat sin
rening av processavloppsvatten, många har idag egna reningsanläggningar. Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markyta eller på en konstruktion, detta dagvatten når i stor mån älven helt obehandlat och kan föra med
sig föroreningar ner i älven. Dagvattnet kan föra med sig partiklar från alla typer
av mark men föroreningarna kommer främst från åkermark, hårdgjorda ytor (vägar, parkeringar med mera) och industrimarker (www.dagvattenguiden.se).

Industriell verksamhet
Industrier använder vattnet från älven framförallt till kylvatten för att kyla ner
värmealstrande processer i produktionen. Vatten tas in genom ett intag, passerar
genom produktionen och släpps sedan åter ut i älven. Ofta kan en viss temperaturskillnad finnas mellan intag och utsläppsvattnet.

Farled
Göta älv har under lång tid haft betydelse för samhällsutvecklingen i Västsverige.
Sjöfarten på Göta älv har pågått i många hundra år. Älven var länge Sveriges enda
förbindelse till Västerhavet och en viktig transport- och kommunikationsled. Enligt
historien seglade den norske kungen Harald Hårdråde redan sommaren 1046 uppför Göta älv med en krigsflotta på 60 skepp. På den tiden var dock fallen vid Lilla
Edet, Trollhättan och Vargön ett problem. Skeppen fick dras förbi dessa hinder
på land. (Lorentzson 1993) På 1500-talet fanns planer på att med hjälp av slussar
göra hela Göta älv seglingsbar från Vänern till Västerhavet. Det dröjde dock till år
1800 innan den första genomgående slussleden stod klar. Därmed blev det också
fart på industrialiseringen runt hela Vänern.
Göta älv har en nivåskillnad mellan Vänern och havet på 44 meter och är genom regleringsdammarna och kraftverken vid Vargön, Trollhättan och Lilla Edet
en betydande kraftleverantör. Nivåskillnaden på totalt 44 meter klaras av sex slussar, som trots sin ålder är av modern konstruktion med el/mekanisk drift av luckor
och portar. På sin väg upp genom älven passerar man 12 broar varav tre stycken är
fasta.
Trollhättekanal förbinder Sveriges största insjö, Vänern, med Kattegatt via en
sluss i Brinkebergskulle, fyra slussar i Trollhättan och en i Lilla Edet. Trollhättekanal är 82 km lång, 10 km är grävd och sprängd kanal medan resterande 72 km är
naturlig farled i Göta älv. För en slussning krävs 8 000–12 000 m3 vatten. Vattendjupet i farleden är minst 6,3 meter. (www.sjofartsverket.se)
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Kraftproduktion
I slutet av 1800-talet började vattenkraftverk att byggas för elproduktion i Sverige.
De första kraftstationerna anlades på 1880-talet för att förse städer och industrier med belysning. I början av 1900-talet bestämde sig staten för att bli företagare
i kraftverksbranschen och byggandet av det första kraftverket Olidan i Göta älv
bidrog till ”det moderna Sveriges födelse”. Bygget av slussar och kraftstationer
medförde att Göta älv kunde nyttjas för transport- och industriverksamheter.
(www.tekniskamuseet.se)
Vattenkraftverken utnyttjar älvens fallhöjd och vattenflöde. Det är med andra
ord vattnets lägesenergi mellan två nivåer som utnyttjas för att skapa elektricitet.
För att öka fallhöjden och kunna lagra vatten bygger man dammar. Dammarna
skapar stora vattenmagasin som gör det möjligt att anpassa elproduktionen efter
säsong och elförbrukning. Överskottsvatten, som kan bildas vid snösmältning och
höstregn, kan lagras för att användas under de perioder när mer el behövs. Vänern
utgör det största vattenmagasinet i Sverige. Av Vänerns totala volym, som uppgår
till 153 000 miljoner m3, är cirka sex procent möjliga att utnyttja för vattenkraft.
Total finns, i Göta älv och dess biflöden, 16 stycken vattenkraftverk. De fyra
stora kraftverken i Göta älv, Vargön, Olidan, Hojum och Lilla Edets kraftverk har
en total installerad effekt på 316 MW. I biflödena är Sjuntorp i Slumpån störst med
1,8 MW.

Nedan de sex slussarnas
läge utefter Göta älv.
(www.sjofartsverket.se)
Till höger en av slussarna i
Trollhättan.
Foto: Tony Dahl, GR
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Första etappen av Olidanstationen invigdes 1910 och stationen var färdigbyggd
1921. Olidan var det första större vattenkraftsprojektet i Sverige och var Sveriges
största kraftstation ända in på 1940-talet. Idag slukar anläggningen 280 m3/s och
installerad effekt är 70 MW. År 1942 invigdes ytterligare ett kraftverk i Trollhättan, Hojum kraftstation. Det ligger cirka en kilometer uppströms Olidan. Hojum
har en installerad effekt på 184 MW och slukar 640 m3/s. På Fallens dagar samt
alla dagar på högsommaren öppnas dammluckorna och turister kan få uppleva lite
av de forna fallens mäktighet.
1926 togs Lilla Edets kraftverk i bruk och 1934 Vargöns kraftverk. Med Vargöns kraftverk tillkom Vänerns reglering och utbyggnaden av den storskaliga
vattenkraften i Göta älv var därmed helt genomförd.
Vid Lilla Edets kraftverk finns en fisktrappa som möjliggör för havsöring och
lax att vandra förbi kraftverket och vidare upp i älven. Havöringen i Göta älv har
ett livskraftigt bestånd och de vuxna individerna som vandrat i trappan leker i biflödena Trollhättans mäktiga fall utgör ett definitivt vandringshinder för vandrande
fisk och därför finns ingen fisktrappa där. Däremot finns i Trollhättan, vid Olidan,
en ålyngelstation som sedan 1900-talets början har samlat in ålyngel som sedan
transporteras till Vänern. Ålyngelstationen vid Olidan har idag världens längsta
serie för ålyngelinsamling. (www.vattenfall.se)

Fallen i Trollhättan. Foto: Jan Grahn
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Vattenkraft svarar för cirka 45 procent av all elproduktion i Sverige och är den
största källan till förnybar, reglerbar och fossilfri energi (www.energimyndigheten.
se). Den totala vattenkraftproduktionen i Sverige är cirka 65 TWh per år, varav
Göta älv producerar cirka 1,8 TWh. Göta älvs bidrag är alltså cirka 2,8 procent av
den totala produktionen i landet. (www.vattenfall.se)

Sportfiske
Sportfiskemöjligheterna i älven och dess avrinningsområde är goda och används
flitigt av länets sportfiskare, varje år säljs cirka 2 200 stycken årskort av Gula kortet. De mest betydelsefulla arterna för sportfisket är abborre, gädda, lax, lake och
öring. För metet är mört, löja och braxen några av de vanligaste arterna. Vid fiske
nära mynningen mot havet är vanliga fångster även vitling och skrubba.
Göta älvs ursprungliga laxstam dog sannolikt ut i samband med den omfattande
vattenkraftsutbyggnaden i Trollhättan och Lilla Edet under 1900-talets första hälft.
Regleringen av Vänern innebar att den unika Göta älvslaxen försvann, medan biflödena Säveån och Grönån har lyckats behålla sina. (http://www.sportfiskarna.se/
Fiske/Fiske-i-Göteborg)
Laxfisket nedströms i Lilla Edet Bruk är en av Sveriges bästa laxfiskevatten,
under 2014 fångades 616 laxar med en medelvikt på 4,67 kilogram och 38 stycken
öringar på den 700 meter långa laxpoolen3 (http://www.sfklaxen.com/)

Glada laxar med laxar. Källa: http://www.sfklaxen.com/

3. van Assche, Philippe. Ordförande Sport Fiske Klubben Laxen. 2015.
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Friluftsliv
Göta och Nordre älvs dalgångar är av riksintresse för friluftsliv. Det finns cirka 215
riksintresseområden utpekade för friluftsliv i Sverige. Områden som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden eller möjligheterna att använda områdena för avsett ändamål. Exempel på aktiviteter som kan
utövas på eller i anslutning till älven är vandring, strövande, promenader, båtliv,
kanot, paddling, naturupplevelser, naturstudier, kulturupplevelser, fritidsfiske, löpning, geocaching och fågelskådning. (www.lansstyrelsen.se/vastragotaland)

SAMMANFATTNING VAD ANVÄNDS ÄLVEN TILL?
• Göta älv och dess biflöden tillhandahåller oss med en rad gratis tjänster,
ekosystemtjänster, som är nödvändiga för vår överlevande såsom dricksvatten och
mat.
• Cirka 700 000 människor är beroende av Göta älv för sin vattenförsörjning.
• Göta älv är mottagare för behandlat kommunalt och industriellt avlopp- och
dagvatten.
• Göta älv har haft stor betydelse för samhällsutvecklingen i Västsverige som farled.
• Kraftproduktionen i Göta älv står för 2,8 procent av den totala produktionen i
Sverige.
• Göta älv tillhandahåller ett av Sveriges bästa laxfiskevatten och besöks flitigt av
sportfiskare från hela landet.
• Göta och Nordre älvs dalgångar är av riksintresse för friluftsliv och det finns en
mängd aktiviter som kan utföras på eller i anslutning till älven.
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Påverkanskällor

D

et finns ett stort antal faktorer som på olika sätt kan påverka vattenkvaliteten i Göta älv och dess biflöden. Exempel är:

Naturliga processer
• Nederbörd
• Erosion och slamtransport
• Skred
• Uppträngning av saltvatten
• Luftutsläpp genom naturliga processer

Verksamheter
• Fartygstrafik och hamnverksamhet
• Väg- och järnvägstrafik
• Boende
• Jordbruk och djurhållning
• Industriproduktion
• Vattenkraftsproduktion

Processer som är konsekvenser av verksamhet
• Läckage från förorenade områden
• Avloppsutsläpp
• Dagvattenutsläpp
• Bränder
• Läckage av bekämpnings- och gödningsmedel
• Diffust läckage från material
• Atmosfäriskt nedfall från industrier, uppvärmning, trafik med mera
• Klimatförändringar

Åtgärder för att begränsa negativ påverkan
• Rening av dagvatten
• Åtgärder mot bräddning på avloppsnäten
• Kommunala reningsverk
• Reningsanläggningar på industrier
• Invallningar av cisterner
• Sanering av förorenade områden
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Observera att påverkan från verksamheter kan vara såväl normal påverkan som
påverkan från olyckor och bränder.
Göta älvs vattenvårdsförbund är väl medvetna om att det finns många faktorer
som kan medföra påverkan på Göta älv och dess omgivning. Alla verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet för Göta älv har skyldighet att kontinuerligt
undersöka, bedöma och värdera de risker som deras verksamhet kan utgöra för
vattenkvaliteteten i Göta älv. Rutiner ska finnas för hur man ska agera när en
olycka inträffar, som kan få till följd att älven förorenas.

Naturliga processer

I detta avsnitt beskrivs naturliga processer som kan påverka vattenkvaliteten i Göta
älv. Det bör dock påpekas att de naturliga processerna inte endast är naturliga utan
även kan uppkomma genom människans aktiviteter. Exempelvis ökar nederbörden
genom en förstärkt växthuseffekt orsakad av människan. Antalet skred kan öka i
omfattning genom till exempel muddring, trafik och byggnationer.

Nederbörd
Ökad nederbörd kan ge upphov till ett flertal allvarliga effekter, bland annat ökade grundvattennivåer, ökade flöden i vattendragen, översvämningar, erosion och
urlakning av föroreningar. Göta älvs flöde påverkas av nederbörden som faller
över hela avrinningsområdet för älven. När ett vattendrag översvämmas kommer
ytvattnet i kontakt med större markareal, partiklar, humus, näringsämnen och
andra förorenande ämnen från marken som kan föras ut i vattendraget. Mot slutet
av sekelskiftet förväntas nederbörden i Sverige ha ökat markant i samband med ett
varmare klimat. (www.klimatanpassning.se)

Erosion och sedimenttransport
Göta älvs vatten har en viss grumlighet som orsakas av slam och partiklar som
tillförs genom avrinning från omgivande mark och erosion. Erosion är en viktig
process som skapar de viktiga miljöerna som finns i eller längs med vattendrag.
Sedimenttransport avser generellt transport av material (lera, silt, sand och sten) i
ett vattendrag och kan delas upp i suspenderat material och bottentransport material. I vattendrag orsakas erosion främst av strömmande vatten och av nötningen
av is mot slänter och bottnar. Bottentransport karaktäriseras av partiklar som
”rullar” längs botten medan suspenderat material karaktäriseras av partiklar som
huvudsakligen hålls i suspension genom turbulens. Erosion av undervattenslänter
och älvbotten påverkar älvens lutning och slänternas geometri vilket gör att älven
morfologi är i ständig förändring. Denna förändring kan påverka slänternas stabilitet och därmed förändra förutsättningarna för skred.
Slam och partiklar tillförs till Göta älvs vatten via utloppet från Vänern, från
ytavrinning av intilliggande mark, genom erosion av älvstränder, slänter och bottnar samt sediment från tillflöden via vattendrag till älven. Erosion i vattendraget
orsakas dels av det strömmande vattnet men också till följd av fartygstrafik. Den
totala transporten av suspenderat material för hela Göta älv ligger sannolikt över
120 000 ton/år, ungefär 70 procent av detta transporteras ut till havet via Nordre
älv med en variation på 49–85 procent. Figur 30 visar en översiktlig beräkning
av sedimentbudgeten för Göta älv. Sprängsten finns utlagt längs stora sträckor av
älven som erosionsskydd, skyddens omfattning under vattenytan är dock inte klarlagd.
I ett framtida klimat bedöms erosionen öka, detta delvis på grund av ökad nederbörd men erosionsförhållandena påverkas även av ny bebyggelse, infrastruktur
samt framtida fartygstrafik och tappningsförhållanden. (SGI 2011)
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Figur 30: Transport av sediment längs Göta älv i kton/år för dagens förhållanden (beräkningarna ska ses
som översiktglia eftersom att det saknas en hel del uppgifter om den verkliga sedimenttransporten då detta
inte mäts).
Källa: SGI, 2011(www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/gota-alvutredningen/gau_delrapport_1.pdf)

Skred
Sverige är relativt förskonat från naturolyckor, men ras och skred, tillsammans med
översvämningar, utgör undantag. Västra Götaland är det mest skreddrabbade länet
i landet, och kring Göta älvdalen är skred och ravinbildning en naturlig del i landskapets utveckling. Älvdalen har även en lång historia av stora skred där det äldsta
kända inträffade redan år 1150, vid Jordfallsbron i Bohus. Dessutom inträffar
årligen ett antal mindre skred.
De förhållanden som främst har betydelse för skred är jordens-, tunghet, hållfasthet, vatteninnehåll, känslighet för störning samt grundvattennivå och portryck.
Landhöjningen bidrar också till att både ras och skred inträffar. Allteftersom landhöjningen fortgår gräver sig älvar och bäckar allt djupare ner i jorden. Slänterna
mot vattendragen blir högre och brantare. Hotet mot Göta älv utgörs främst av att
jord- och lermassor kan glida ut i älven vid ett skred och påverka fartygstrafiken,
kraftproduktionen och vattenkvaliteten. Slänternas stabilitet påverkas bland annat
av höga vattenflöden som kan orsaka erosion, högt grundvatten- och portryck som
minskar hållfastheten samt låga vattennivåer som ger mindre mothållande krafter i
slänterna. Göta älvdalen har skredkänsliga lerjordar som belastas med olika byggnader, järnvägar, vägar med mera. Många samhällen ligger på mark som huvudsakligen består av lera och silt. I sådana samhällen är risken stor att det kan inträffa
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skred vid sluttningar och slänter, särskilt då lermarken sluttar mot ett vattendrag.
Jämvikten störs när vi exempelvis muddrar, bygger bostads- och industriområden,
anlägger vägar, järnvägar, hamnar och dammar. Generellt återfinns den största
skredsannolikheten i branta undervattensslänter, antingen i älven närmast farleden
eller där undervattenslänten ligger nära land. Det största hotet mot älvvattnets
kvalitet härrör från industriområden utmed älven med markföroreningar, som vid
ett skred förs ut i älvvattnet och sprider sig. (www.sgu.se)
Både ras och skred kan inträffa helt utan förvarning. Med skred avses oftast
jord som kommer i en hastig rörelse där massorna till en början är sammanhängande. Ett ras är en massa av sand, grus, sten eller block eller en del av en bergslänt,
som kommer i rörelse. De enskilda delarna rör sig fritt i förhållande till varandra.
Klimatet har en stor påverkan på framtida skredrisk eftersom det påverkar
stabiliteten hos slänterna längs Göta älv. Klimatförändringen innebär att ökade
vattenmängder kommer behöva avledas från Vänern. Detta i sin tur kommer att
påverka processer som kan påverka skredrisken. Sådana processer är framförallt
erosion, vattennivåer (både i älven och i havet) samt grundvattenförhållanden. Under år 2009 till 2011 genomförde Statens geotekniska institut (SGI) en stor utredning på uppdrag av Regering att kartlägga skredrisker i Göta älvdalen med hänsyn
till ökad tappning i Göta älv och klimatförändringen. Med ett förändrat klimat

Figur 31: Skredriskkarta. Källa: Bakgrundskarta© SGI, Lantmäteriet.
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bedöms frekvensen av skred och ras att öka i Göta älvdalen om inte åtgärder för
att öka områdens stabilitet genomförs inom en snar framtid. I Göta älvdalen är det
sträckan mellan Lilla Edet och Trollhättan som är mest drabbat av skred. (SGI,
2011)
Tecken på ett begynnande skred kan till exempel vara:
• Plötsliga sprickor och sättningar i marken
• Träd och stolpar som börjar luta
• Brott på ledningar och kablar i marken
• Färska erosionsskador i slänter mot vattendrag
• Ökad grumlighet/turbiditet i vattnet

Skredhändelser
Varje år inträffar skred längs Västra Götalands lerfyllda dalgångar. De flesta är
dock små, sker utanför bebyggda områden och får därför ringa uppmärksamhet. De stora skreden, där människor och samhällen drabbas, inträffar lyckligtvis
sällan, men många minns fortfarande de riktigt stora skreden i Surte (1957), Göta
(1057), Tuve (1977) och Småröd (2006).
Skredet i Tuve har ingen förbindelse med Göta älvs dalgång, men är dock det
mest omfattande skredet som skett i modern tid i Västra Götaland och därför värt
att nämnas. Sammanlagt har 13 människor omkommit i skred i Sverige sedan
1950-talet, samtliga i Västra Götaland. Av dessa personer omkom nio i Tuveskredet. Den största kända skredkatastrofen som inträffat i Sverige är Intaganskredet
1648, vid Åkerström i Trollhättans kommun. Skredärret mäter där, som mest 500
meter i bredd och omfattar en yta av 27 hektar. Skredmassorna skapade en våldsam flodvåg som dämde upp älven och en ytterligare flodvåg skapades när fördämningen brast. Totalt omkom 85 personer i den katastrofen.

Surteskredet 1950. Bakgrundskarta © SGI, Lantmäteriet. Foto: SGI
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Tabell 5: Skredhändelser i Göta älvdalen.
Källa: SGI (http://www.swedgeo.se/sv/produkter--tjanster/kartor-data-och-verktyg/skreddatabas/)
År

Område

Omfattning

Ca 1150

Jordfallet Bohus på älvens östra sida, Ale kn

60-65 ha

1648

Intagan, vid Åkerström söder om Trollhättan, Trollhättans kn

27 ha, mer än 85 personer omkom

Ca 1690

Torpa, strax norr om Slumpåns mynning, Lilla Edets kn

Ca 8 ha

1733

Ballabo, västra älvsstranden, Lilla Edets kn

Ca 3 ha

Ca 1750

Västerlanda socken, västra älvsstranden, Lilla Edets kn

Ca 5 ha

1759

Norr om Ström, Lilla Edets kn

1806

Utby, ca 4,5 km norr om Hjärterums kyrka, Lilla Edets kn

Ca 4,5 ha

1830-talet Västerlanda socken, västra älvstranden, Lilla Edets kn

>5 ha

1950

Surte, Ale kn

Ca 24 ha, 1 person omkom

1953

Guntorp, Ale kn

Banken sjönk med en längd av 60 m

1957

Göta, Lilla Edets kn

Ca 32 ha, 3 personer omkom

1993

Agnesberg, skred med följeskred huvudsakligen under vatten,
Göteborgs kn

0,24 ha

1996

Ballabo, Lilla Edets kn

Ca 0,7 ha

2006

Småröd

Norr om Lilla Edet finns ett antal stora skredärr på båda sidor om älven. De flesta
saknar dock datering eller andra uppgifter om tidpunkt och händelseförlopp, se vidare
SGUs kartvisningstjänst raviner och skredärr samt SGIs skreddatabas.

Ballaboskredet
1996 inträffade ett skred i Ballabo vid Göta älvs västra sida cirka fem kilometer
söder om Lilla Edet. Skredet upptäcktes från ett förbipasserande fartyg och då
hade i princip hela skredet redan inträffat. En timme tidigare hade ett annat fartyg
passerat utan att någon iakttagit några förändringar utmed stranden. Ballaboskredet kom att omfatta en cirka 110 meter lång sträcka utmed älven och sträckte sig
50-70 meter bakåt från stranden.
Vattendjupet i älven minskade vid farledskanten från 9–10 meter till 4–5 meter
och skredmassorna kom därmed att minska farledsbredden. Skredområdet utgjordes av åkermark och inga byggnader eller anläggningar berördes eller hotades av
följdskred. Jorden inom området består huvudsakligen av lera, som vilar på friktionsjord. Lermäktigheten bedöms vara som störst 50 meter.

Ballaboskredets förlopp, 16 april 1996. Foto: SGI
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Kontrollprogram för att förhindra skred
Under 70-talet, i syfte att minska skredaktiviteten, kläddes Göta älvs strandkanter
med stenblock. Metoden kallas för strandskoning (erosionsskydd) och användes
för att höja markens stabilitet och säkerställa planerad och/eller befintlig bebyggelse nära älven. 70-talet var också den period då antalet skred minskade i omfattning. Där erosionsskydden och hårdare krav vid exploatering och byggande kan
vara del av förklaringen. Årligen utförs en besiktning av SGI och Sjöfartsverket av
erosionsskydden längs farleden i Göta älv. Sjöfartsverket underhåller och kompletterar de strandskoningar som då identifierats vara i behov av detta. Övriga delar
av Göta älvs strandbrinkar besiktigas inte av nämnda myndigheter utan det är på
varje fastighetsägare ansvar att kontrollera sina markområden.
Sedan 1960-talet har SGI haft till uppgift att övervaka stabilitetsförhållandena i Göta älvdalen. Alla planärenden och de flesta bygglovsärenden granskas.
Efter Tuveskredet började skredriskerna också att sättas in i ett samhällsperspektiv. En särskild skredkommission tillkom, som en direkt följd av skredet. Statens
räddningsverk, idag Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), fick i
uppdrag av regeringen att ansvara för en riksomfattande översiktlig kartering av
stabilitetsförhållandena. För områden som identifierats med dåliga stabilitetsförhållanden rekommenderas markägare att gå vidare med mer detaljerade utredningar
och eventuella åtgärder. Kostnader för åtgärder kan man till del få statliga bidra
(via MSB) att utföra.

Uppträngning av saltvatten
Göta älv var en gång i tiden en havsvik. Än idag tränger saltvatten in från Västerhavet, upp i Göta älv. Saltvatten tränger upp längs botten, på grund av större
tyngd, i vattendrag som mynnar i havet. Hur långt upp saltvattnet når beror på
flera faktorer som havsvattnets salthalt, strömningshastigheten, vindar, mynningens
form, djupförhållanden, lufttryck med mera. Låga flöden i kombination med de
fördjupningar som gjorts i nedre delen av Göteborgsgrenen är de avgörande faktorerna för saltvattenuppträngning förbi Lärjeholm.
Uppträngningen av saltvatten i Göta älv från Västerhavet kan orsaka problem
för drickvattensförsörjningen. Vid låg vattenföring, vid minskad efterfrågan av energi, i Göta älv är risken särskilt stor. Olika åtgärder för att minska saltvattenuppträngningen har diskuterats och provats. Sedan 1930-talet tillämpas åtgärden med
skärmar i Nordre älv som reses vid lågflöden och tvingar över en större andel av
flödet i Göteborgsgrenen, under 2015 och 2016 pågår en renovering och översyn
av dessa skärmar. Trots denna åtgärd är det under år med låga flöden nödvändigt
att stänga intaget mer än 30 gånger på grund av saltvattenuppträngning. Perioder
inträffar med otillräcklig tillgång av råvatten av acceptabel kvalitet trots Delsjöarna och reservråvatten. Saltvattenuppträngning innebär att leveranssäkerheten för
dricksvatten till Göteborg med flera kommuner försämras.
Vid Lärjeholm har Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad, en så kallad givare
(konduktivitetsmätare) för att kunna upptäcka när saltvatten har trängt upp och då
stänga vattenintaget.
Uppträngningen av saltvatten påverkar även ekosystemet då de osmotiska förhållandena ändras och saltvattenarter kan ta sig högre upp i älven och påverka det
naturliga ekosystemet.
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Naturliga källor för luftutsläpp
Luften förorenas både av människan orsakade processer och naturliga processer.
De utsläpp som orsakas av människan kallas för antropogena utsläpp och sker
genom till exempel trafik, uppvärmning och industriprocesser. Naturliga källor
för luftutsläpp av svavel är till exempel från vulkaner och avdunstning från havet.
Svavel når även atmosfären genom nedbrytning av organiskt material och genom
andra biologiska processer. Biologiska processer är också en viktig orsak till naturliga utsläpp av kväveföreningar, men även blixtnedslag och skogbränder ger betydande tillskott. Luftutsläpp av svavel och kväve leder till försurning, övergödning
och allvarliga rubbningar i ekosystemen, vilket påverkar sjöar och vatten negativt.
(www.smhi.se)

SAMMANFATTNING NATURLIGA PROCESSER SOM PÅVERKAR ÄLVEN
• Ökad nederbörd och avrinning kan ge upphov till ett flertal effekter, bland annat
ökad grundvattennivå, ökade flöden, översvämningar, erosion och utlakning av
föroreningar.
• I samband med kraftiga regn och översvämningar ökar risken för skred och ras.
Människor ökar också skredrisken till exempel i samband med muddring i älvfåran.
• Göta älvdalen är det mest skreddrabbade området i Sverige, på grund av känsliga
lerjordar och dålig markstabilitet.
• Varje år inträffar mindre skred vid Göta älv, medan stora skred inträffar mer sällan.
• Årligen utförs besiktning av befintliga strandskoningar/erosionsskydd.
Erosionsskydden underhålls och kompletteras vid behov.
• SGI granskar alla planärenden och många av bygglovsärendena in om Göta älvs
närområde.
• Uppträngning av saltvatten från Västerhavet till Göta älv kan orsaka problem med
dricksvattentillgången, risken för detta är högst vid låg tappning av Vänern.
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Verksamheter som påverkar vattnet
Älven och dess avrinningsområde är ett område med en mängd mänskliga aktiviter.
Människan gör avtryck med allt från boenden, bruk av jord- och skogsmark till
industriell verksamhet. I nästkommande kapitel finns information om konsekvenser
av verksamheter samt exempel på åtgärder för att minska påverkan.

Fartygstrafik och hamnverksamhet
Staden Göteborg grundades 1621. Då hade Göteborgs Hamn officiellt varit igång
i över ett år. Strategiskt placerad i Göta Älvs mynning var hamnen den självklara
vägen för varor som skulle skeppas in och ut ur landet. Göteborgs Hamn är idag
Skandinaviens största hamn och nära 30 procent av svensk utrikeshandel passerar
här. Göteborg Hamns framväxt som nordisk storhamn är starkt knuten till det geografiska läget med närheten till Göta älv. Historiska utsläpp från verksamheten vid
Göteborgs Hamn har dock satt sina spår i sedimenten, som innehåller kvicksilver
och organiska miljögifter som PCB. (www.goteborgshamn.se)
I takt med fartygsutvecklingen har farleden steg för steg byggts om och utökats.
1974 fördjupades Göta älv och Vänern och öppnades för vintersjöfart. Sedan dess
har trafiken pågått året runt. Numera är slussarna öppna för trafik året om och
cirka 1 000 fartyg passerar årligen vid Trollhättan. Fartyg får ha ett största djup på
4,7 meter och största längd och bredd på 87 respektive 12,6 meter. Dessutom sker
en omfattande trafik med fritidsbåtar på älven. Varje år passerar cirka 2 800 fritidsbåtar slussarna i Trollhättan. (www.sjofartverket.se)
Sjötransporter är i stor utsträckning globala och de flesta regler som gäller
miljöskydd till sjöss är i grunden internationella. En majoritet av världens länder,
som bedriver nationell sjötransport, samarbetar via FN-organet IMO (International
Maritime Organization) för att komma överens om gemensamma regler för sjöfarten. MARPOL 73/78 (International Convention for the Prevention of Pollution
from Ships) är en konvention som Sverige förbundit sig att följa och som är införlivad i svensk lagstiftning som bland annat innehåller regler med syfte att förhindra
föroreningar från olja, skadliga flytande ämnen i bulk, skadliga ämnen i förpackad
form, toalettavfall och fast avfall. (www.imo.org)

Båtar på älven. Källa: Göteborgs Hamn (www.goteborgshamn.se). Foto: G Assner
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Sjöfarten påverkar inte bara älven genom att utsätta den för olycksrisker utan
även genom själva rörelsen genom älven. Dels genom att skrov kan vara målande med miljöfarlig båtbottenfärg som till exempel innehåller TBT, dels genom att
rörelsen påverkar vattnet och sedimentets rörelse. När båtar och fartyg passerar
genom ett hyfsat grunt och smalt vattendrag så rör sig vattnet. Denna rörelse kan
virvla upp sediment från vatten och trycka upp vatten längst strandzonen. Ett
nyligen genomfört projekt rörande sedimentets rörelse visar att partiklar som rörts
upp av sjöfarten tar lång tid att återsedimentera och att det kan transporteras långt
i älven. (Bondelind m.fl. 2015) Denna rörelse grumlar vattenmassorna vilket kan ge
konsekvenser för växter och organismer som lever i älven.
Med tanke på att Göta älv och Vänern är vattentäkter för ett stort antal
människor finns föreskrifter om särskilda åtgärder mot vattenförorening från
fartyg som trafikerar Göta älv och Vänern. Föreskrifterna tar bland annat upp
bestämmelser för konstruktion av oljetankfartyg och vissa krav på fartyget vid
transport av förpackat farligt gods och skadliga flytande ämnen i bulk. 2015 transporterades cirka 2 miljoner ton gods och av detta var 2–3 procent olja/kemikalier.
(www.vanerhamn.se)

Väg- och järnvägstrafik
Redan under 1800-talet såg man behovet av bra kommunikation mellan Göteborg
och övriga landet, under 1870-talet stod järnvägen mellan Göteborg och Trollhättan klar och efter det har järnvägen expanderats och byggts ut (Lorentzson 1993).
Göta älvdalen är ett bra exempel på en transportkorridor med motorväg, planskild
fyrfältsväg, dubbelspårig järnväg och sjöfartsled med slussar och kanaler. Flera stora vägar går längst Göta älv. Riksväg 45 går på östra sidan och E6 på västra sidan
av älven. Norge-Vänernbanan går längst älvens östra sida. Vägarna och järnvägen
följer älven och korsar många biflöden.
Trafiken av farligt gods längs älven är mycket omfattande i jämförelse med
andra ställen i Sverige. Stora lastbilar kan ha upp till 1 500 liter diesel i sina bränsletankar. Om en lastbil havererar, räcker denna mängd för att ge smak och luktproblem i Göta älvs vatten. En droppe diesel kan smaksätta 1 000 liter vatten.

Boende
Boende längs älven och i dess avrinningsområde påverkar älven på flera sätt.
Exempel på utsläpp med boendet som källa är föroreningar från enskilda avlopp,
dagvatten, uppvärmning av hus och dagligt hushållsavfall.

Jordbruk och djurhållning
I Göta älvs dalgångar och dess avrinningsområde pågår jordbruk och djurhållning
som kan påverka vattenkvaliteten. Jordbruk påverkar vattenförekomsterna främst
genom tillförsel av gödsel, både konstgjort och naturligt, (framförallt kväve och
fosfor) som kan orsaka övergödning. Djurhållning påverkar framförallt säkerheten
för dricksvattenförsörjningen genom avföringspåverkan samt näringsläckage.

Strandbete
Göta älvdalen har en lång tradition av hävdade strandängar genom slåtter eller
bete. Hävden är positiv ur både ett ekologiska och kulturhistoriskt perspektiv. Det
låga gräset ger upphov till fler insekter och positiva förändringar hos fågelfaunan.
Positivt är också att kväve transporteras bort via det slagna gräset eller via betesdjurens kött.
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Strandbetande kossor vid Göta älv. (Foto: Tony Dahl, GR)

Problem som kan uppstå med djurhållning är att betesdjur ofta är bärare av
mikroorganismer, som kan orsaka sjukdom hos människor. Exempel på sådana
mikroorganismer är Cryptosporidium och Giardia som förekommer i avföringen
från infekterade djur och människor. Dessa båda är vanliga hos nötkreatur och är
förekommande parasiter i Göta älv och dess avrinningsområde. I samband med
kraftiga regn och översvämningar blir ofta smittorisken större, eftersom djurspillning då spolas ned i vattendragen. Även olyckor i form av till exempel ett haveri av
gödselscisterner kan öka smittorisken. Vid ökad risk för smittoämnen i vattendragen stänger vattenverk sitt råvattenintag till dess att smittorisken har minskat igen.
Vattenburen smitta, genom enskilda sporadiska fall eller vattenburna epidemier,
är en av de allvarligaste riskerna förknippade med allmän vattenförsörjning. Mycket forskning bedrivs för att hitta bättre metoder för parasitavskiljning i drickvattenberedningen. Då parasiterna är klorresistenta utgör detta en stor risk när vattentäkten är en ytvattentäkt, installation av UV-filter är en åtgärd som bedöms eliminera
risken. På de två största vattenverken, Lackarebäck och Alelyckan som tar sitt
råvatten från Göta älv, installeras i skrivande stund ultra-filter som markant kommer förbättra vattenverkens förmåga att eliminera risken för avföringspåverkan.

Industriproduktion
Göta älv och dess biflöden har under industrins framväxt varit en stor resurs, både
för upptag av kylvatten samt som recipient för utsläpp av processavloppsvatten.
Ökad kunskap och ökade miljökrav har dock förändrat de industriella verksamheternas arbete och ett aktivt arbete för att minska påverkan pågår inom de flesta
industrier. Idag har många industrier slutna processer för att minska utsläpp samt
rening av deras processavloppsvatten alternativt att de är kopplade till kommunala
avloppsreningsverk och släpper sitt processavloppsvatten dit. Många av industrierna har även krav på sig att rena dagvatten från anläggningen. Den främsta påverkan idag anses komma från kylvatten, när vattnet åter igen når älven har oftast en
viss temperaturökning skett, denna temperatur kan påverka recipienten negativt.

Vattenkraftsproduktion
Under början av 1900-talet medförde vattenkraftutbyggnaden i Göta älv att de
hydrologiska förhållandena förändrades. Regleringen av Vänern på 1930-talet möjliggjorde korttidsreglering av älven, till gagn för industrin och samhällsutveckligen,
men med betydande inverkan på älvens naturliga regim.
Vattenkraft får till följd att vattnet i många fall leds genom tunnlar och den
ursprungliga vattenfåran får minskat flöde, i vissa fall torrläggs den helt. Regle-
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Kraftverket Olidan. Källa: www.vattenfall.se

ringen av vattennivåer och flöden påverkar växter och djur i strandzonen, bland
annat berörs fiskar som söker föda eller lägger rom i strandzonen av den minskade
nivåskillnaden. Minskade nivåskillnad leder även till att strandzonen växer igen.
Vattenkraftutbyggnaden i vattendrag och dess avrinningsområden påverkar även
förhållandena för fisk, det ger en fysisk förändring som hindrar fisk och djur från
att vandra fritt i avrinningsområdena.

Avloppreningsverk
Historisk var det huvudsakliga skälet till att bygga avloppsledningar att dränera
staden för att skydda byggnader från fukt och mögel, ledningarna ledde vattnet
direkt till närmaste vattendrag. Detta i sin tur ledde till problem med vattnet kring
tätorterna med syrebrist, lukt och hälsovådliga bakterier som följd och avloppreningsverk började byggas, med mekanisk rening som första steg för att ta bort
större föroreningar under 1930-talet. Den största utbyggnaden av reningsverk var
under 1970-talet och belastningen på sjöar, vattendrag och hav har minskat kraftigt sedan dess (www.svenskvatten.se). Idag måste avloppsvatten tas om hand och
renas innan det släppas till recipient. Om inte avloppsvatten renas kan de föroreningar och smittoämnen som finns i vattnet påverkan miljö och hälsa. Rening av
avloppsvatten sker till stor del i kommunala avloppsreningsverk men det finns även
enskilda fastigheter med egen rening. Längst Göta älv finns avloppsreningsverk
i anslutning till Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Älvängen och Göteborg och
längst Säveån finns avloppsreningsverk i Floda, Vårgårda, Alingsås och Sollebrunn.

Enskilda avlopp
Små avlopp med otillräcklig rening bidrar till övergödning i våra sjöar, vattendrag
och kustvatten. Den otillräckliga reningen kan också innebära en risk för smitta
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om dricksvatten eller badvatten förorenas. Av de 750 000 enskilda avloppen som
finns i Sverigeuppfyller inte ens hälften de krav som ställs på rening. De små avloppen släpper ut totalt lika mycket fosfor som de kommunala reningsverken tillsammans, vilka nyttjas av totalt åtta miljoner människor (www.havochvatten.se). För
att anlägga en egen avloppsanläggning krävs idag tillstånd från kommunen.
I många kommuner i Göta älvs avrinningsområde pågår inventeringar av enskilda avlopp. I vissa kommuner är det upp till 80 procent av avloppen som inte
uppfyller ställda lagkrav. Kommunerna längs älven har i snitt cirka 2 800 enskilda
avlopp per kommun, vilket totalt är cirka 35 000 enskilda avlopp i anslutning till
älven och dess biflöden.

Avfallshantering
Avfallshantering har förekommit under hela människans existens men det var först
när vi började leva stationärt och i tätorter som man blev medveten om det och
upprättade verksamheter för att slippa olägenheter. Under 2012 gjorde Naturvårdsverket en kartläggning över hur mycket avfall olika sektorer gav upphov till, denna
kartläggning visade att hushållen producerade 4,2 miljoner ton avfall och industrier tillsammans med övriga verksamheter gav upphov till 23 miljoner ton (exklusive
gruvindustrin) (www.naturvardsverket.se). Idag pågår arbete med att i första hand
förebygga uppkomsten av avfall, i andra hand återvinnas eller energiåtervinnas och
i tredje hand deponeras. Det finns ett antal deponier i Göta älvs avrinningsområde
varav några är aktiva och används medan andra är avslutade och täckta.

SAMMANFATTNING VERKSAMHETER SOM PÅVERKAR VATTNET
• Fartygstrafik och hamnverksamhet är mänskliga aktiviteter som till stor grad
påverkar vattnet, dels genom direkt påverkan som via rörelser i älven men också
genom läckage av båtbottenfärg och risk för olyckor.
• Göta älvdalen är ett bra exempel på en transportkorridor med motorväg, planskild
fyrfältsväg, dubbelspårig järnväg och sjöfartsled med slussar och kanaler.
• Boende runtom i avrinningsområdet gör avtryck i form av utsläpp från enskilda
avlopp, dagvatten, uppvärmning av hus och dagligt hushållsavfall.
• Jordbruk och strandbete håller strandängarna öppna och skapar förutsättningar för
biologiskt mångfald, samtidigt som gödsling och avföring påverkar vattenkvaliteten.
• Under industrins framväxt har älven spelat en mycket stor roll men idag
påverkas älven framförallt via utsläpp av kylvatten och i viss mån dagvatten från
anläggningarna.
• Vattenkraftens framfart har möjliggjort en nödvändig samhällsutveckling delvis på
bekostnad av miljön.
• På 1970-talet byggdes många reningsverk ut i Sverige vilket har förbättrat
vattenmiljöerna betydligt.
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Konsekvenser av verksamhet och åtgärder för att
förhindra påverkan
I detta avsnitt redovisas processer som i första hand är konsekvenser av verksamheter och åtgärder för att förhindra och/eller minska påverkan, men som också kan
vara konsekvenser av naturliga processer. Exempelvis ger en naturlig process som
ökad nederbörd upphov till mera dagvatten, vilket kan leda till ökat läckage från
förorenade områden och inte minst betydande ökningar av utsläppen av obehandlat avloppsvatten.

Läckage från förorenade områden
Förorenade områden har i huvudsak uppkommit genom tidigare utsläpp, spill
eller olyckshändelser. De flesta har uppkommit under efterkrigstiden och fram till
1980-talet, men vissa har uppkommit senare och det upptäcks fortfarande nya
områden. Föroreningarna finns i mark, grundvatten, sediment, byggnader och
anläggningar. Bland föroreningarna återfinns ämnen som numera inte får användas, till exempel kvicksilver och PCB, och sådana som ska fasas ut enligt Kemikalieinspektionens beslut och rekommendationer. De förorenade områdena fungerar
som sekundära punktkällor från vilka föroreningar sprids. Inom Göta älvs avrinningsområde nedströms Vänern finns cirka 500 objekt i riskklass 1 eller 2 (www.
lansstyrelsen.se/vastragotaland) Det är framförallt tidigare industrier till exempel
kemiska industrier, massa- och pappersindustrier och glasbruk som är orsaken till
den förorenade marken. Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” definierar att förorenade områden ska vara åtgärdade i så stor sträckning att de inte utgör något hot
mot människors hälsa eller miljön. Naturvårdsverket tillsammans med landets
länsstyrelser har genomfört en inventering av förorenade områden i landet, vilket
har resulterat i att vi idag har kunskap om nästintill alla områden som anses vara
förorenade i Sverige. (www.naturvardsverket.se).
Göta älvdalen utgör ett av de äldsta industriella etableringsområdena i Sverige
och en del områden har förorenats under mer än 150 år. Sanering, efterbehandling
och ansvar för förorenade områden regleras i Miljöbalken. Huvudprincipen är att
den som har förorenat ska betala. (www.lansstyrelsen.se/vastragotaland)

Åtgärder: Sanering av förorenade områden
Längst älven och dess avrinningsområde finns det ett antal markområden som är
historiskt förorenade. Med dagens kunskap om miljögifter och genom olika riskbedömningar har beslut fattats att många av dessa områden ska saneras. Exempel på
stora saneringar av förorenad mark är saneringar i Ale kommun där tre områden
har sanerats hittills, Surte Glasbruksområde, Surte 2:38 samt Bohusvarvsområde,
dessa saneringar finansierades av Naturvårdsverket och kommunen. Ytterligare ett
område i Ales kommun som är i akut behov av åtgärder är Älvängens industriområde, där verksamheter som repslageri, tjärkokeri och tillverkning av krokisolering
pågått. Detta område har bland de högsta skredriskerna i längs Göta älv, ett skred
i de förorenade massorna kan slå ut dricksvattenförsörjningen för hela Göteborgsområdet. (www.ale.se) Ett annat stort marksaneringsprojekt är projekt Terra som
bedrivs av Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB i Bohus (Ale kommun) som ska pågå fram till 2026 (www.akzonobel.com/terra).

Terra – ett saneringsprojekt i Bohus
AkzoNobels anläggning ligger i Bohus, norr om Göteborg. Industriområdet är
beläget mellan Göta älv, riksväg 45 och järnvägslinjen Norge/Vänerbanan. Här
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tillverkas kemikalier som används inom massa- och pappersproduktion, läkemedelsindustri, elektronikindustri, samt färg- och lackindustri. Det är i huvudsak fyra
produkter: kiselsyrasoler, kemiskt ren alkali, separationsprodukter och väteperoxid
som tillverkas i Bohus.
Bakgrund till projekt Terra
Marken i Bohus innehåller historiska föroreningar, varav kvicksilver och dioxiner
är de allvarligaste. 2009 meddelade mark- och miljödomstolen en miljödom som
innebär att AkzoNobel ska sanera delar av sitt industriområde i Bohus från dessa
markföroreningar. Saneringen sker under pågående verksamhet och ska vara klar
2026. I korthet innebär projekt Terra att man gräver upp och transporterar bort
förorenade jordmassor till godkända mottagningsanläggningar och bygger en
skyddsbarriär mot Göta älv. Barriären utökar det befintliga skydd som hindrar förorenat grundvatten att läcka ut i älven. Sammanlagt är det två avgränsade områden
motsvarande cirka 70 000 kvadratmeter som ska saneras.
Metod för att säkerställa markstabilitet
I samarbete med myndigheter som till exempel Statens Geotekniska Institut (SGI)
har AkzoNobel gjort markundersökningar och beräkningar för att ta reda på hur
stabil marken är och hur den kommer att påverkas av att man börjar gräva. Markens stabilitet kontrolleras även kontinuerligt under saneringen. Södra delen saneras sektionsvis. Enkelt uttryckt innebär det att man ritar upp ett rutnät över området och sanerar en ”ruta” åt gången genom att skärma av den med stålspont.
Så saneras marken
Allt uppgrävt material kontrolleras på plats i Bohus. Jordmassor som innehåller synligt kvicksilver läggs omgående i slutna kärl medan större föremål som till
exempel stenblock, trästockar, plast- och metallföremål sorteras ut vid schaktningen. Allt material analyseras, klassificeras och sorteras innan det sänds vidare till en
godkänd mottagningsanläggning. Marken i Bohus återfylls med godkända fyllnadsmassor lämpliga för respektive markområde.
Så byggs barriären
Man sätter en tät men tillfällig spont av stål i älven och torrlägger marken innanför. Därefter byggs den permanenta barriären. Den permanenta barriären ser till
att allt grundvatten på området samlas upp och leds till en reningsanläggning och
kontrolleras innan det går ut i älven. Arbetet sker i riktning från söder till norr.
Barriären byggs stegvis (ca 100 meter i taget) och beräknas vara klar under 2017.
(www.akzonobel.com/terra)

Figur 32: Översikt över områden som ska saneras inom projektet Terra. Källa: www.akzonobel.com/terra
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Utsläpp från industrier
Längst Göta älv och dess biflöden ligger ett antal industrier som nyttjar vattnet som
både kyl- och processvatten. Med processavloppsvatten kan till exempel metaller
och organiska ämnen föras ut i älven, framförallt vid driftstörningar. Vatten som
används som kylvatten är ofta opåverkat förutom att en temperaturhöjning kan
ha skett så att varmare vatten förs tillbaka till älven. Industriernas påverkan idag
är mycket begränsad med tanke på punktutsläpp, många har intern rening eller är
kopplade till kommunala reningsverk för deras processavloppsvatten. Det som idag
kan ses som ett problem är det dagvatten som rinner över hårdgjorda ytor på anläggningarna, men även här har kraven hårdnat och många har idag krav på rening
även av dagvatten. Många stora industrier längs älven och dess avrinningsområde
har lagt ner och många har utvecklat sin rening. Tabell 6 visar förändring över
tiden av de industrier som låg längs älven 2005 när den senaste skriften togs fram.

Tabell 6: Industrier (nedlagda och i drift) längs Göta älv 2015.
Industri

Kommun

I drift/ nedlagt

Processavloppsvatten

Kylvatten

Dagvatten

Holmen Paper AB

Vänersborg

Nedlagt

Nevs AB (tidigare Saab
Automobile AB)

Trollhättan

I drift

Ja, renas via
intern rening
innan utsläpp
till recipient

Ja, återgår
till älven via
internt reningsverk

Direkt till
recipient

GKN Aerospace Sweden
AB (Tidigare Volvo Aero
Coperation)

Trollhättan

I drift

Oljeavskiljare
Ja
innan släpps till
recipient

Eka Chemicals AB

Trollhättan

Nedlagt

Knauf Danogips GMbH,
Inlands kartongbruk

Lilla Edet

Nedlagt

SCA Lilla Edet Bruk

Lilla Edet, Göta
älv

I drift

Ja

Ja

Rinner ner i
älven.

Perstorps Oxo AB

Ale, Nolbäcken

I drift

Släpps ej till
recipient.

Ja

Passerar via
avloppsdammar och
oljeavskiljning.

Exide Technologies AB
(tidigare Tudor AB)

Ale, Göta älv

Nedlagt

Akzo Nobel Pulp and
Performance Chemicals
AB, Bohus (tidigare Eka
Chemicals Bohus)

Ale, Göta älv

I drift

Egen rening
av processavloppsvatten,
släpps sedan
till Ryaverket

Ja

Har dagvattenrening på
anläggningen

AB Ferroprodukter

Göteborg

Nedlagt

SKF AB

Göteborg,
Säveån

I drift

Ja, med viss
mängd som
passerar
oljeavskiljare,
till Säveån

Ja, med viss
mängd som
passerar
oljeavskiljare,
till Säveån

Sävenäs avfallskraftvärmeverk

Göteborg,
Säveån

I drift

Renat kondensvatten och
slaggsläckningsvatten
släpps till Göta
älv.

Ja.

Ja, till Säveån

Volvo Torslanda

Göteborg, Göta
älv

I drift

Släpper renat
processvatten
till Göta älv

Dagvatten går
till älven.

Kylvatten går
till Ryaverket
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Åtgärder: Minskning av industriell påverkan på vattnet
Miljöpåverkan från industriell verksamhet regleras i svenska lag av Miljöbalken.
Miljöbalken och förordningen om verksamhetens krav på egenkontroll ställer krav
på att verksamhetsutövaren ska ha kunskap och kontroll över den miljöpåverkan
på recipienten som verksamheten orsakar. Tillsynmyndigheten (antingen kommun
eller länsstyrelsen) tillser att industrierna följer de krav som formulerats i villkor
och beslut i enlighet med Miljöbalken. Idag har många industrier ett väl utvecklat
miljöarbete med dels fokus på att uppfylla sina villkor men också med fokus på att
ha en miljövänlig produktion för att öka attraktiviteten på marknaden. Eftersom
att många råvaror kommer från miljön är det av vikt för många företag att ta hand
om den för att kunna ha en fortsatt produktion. Vatten är till exempel en förutsättning för många industriers överlevnad.

SCA Hygiene Products AB – bra tillgång på vatten, en förutsättning för
verksamheten
Vid SCA:s anläggning i Lilla Edet tillverkas årligen cirka 100 000 ton mjukpapper
(toalett-, hushålls- och avtorkningsrullar). SCA är en global tillverkare med drygt
30 mjukpappersbruk i Europa.
I papperstillverkning används stora mängder vatten och en god tillgång på
vatten med bra kvalitet är av stor betydelse. Brukets läge intill Göta älv – Sveriges
vattenrikaste älv – är en klar fördel jämfört med SCA systerbruk som ligger på
platser med vattenbrist i exempelvis Spanien och Italien.
Vattenanvändningen innebär ett stort ansvar för att inte negativt påverka vattenkvaliteten för nedströms användare. Brukets verksamhet är reglerad i en vattendom och ett miljötillstånd som båda är utfärdade av Mark- och Miljödomstolen
i Vänersborg. Tillståndet är baserat på EU-direktiv som skall säkerställa att tillståndsprövning och utsläppsvillkor sker på ett harmoniserat sätt oavsett land.

Flygfoto över SCA Hygiene Products AB, Edet bruk i Lilla Edet. Källa: www.sca.com
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Vid bruket finns en 3-stegs slutvattenrening (sedimentering, biologisk rening
och mikroflotation) som anses vara BAT (Bästa tillgängliga teknik) för denna typ
av produktionsanläggning. Vattenreningen är en garanti för att säkerställa kvalitén
på vattnet som leds tillbaka till älven, men hur tillverknings-processerna i pappersbruket körs har också en mycket stor betydelse. Allt som kan göras för att minska
belastningen på reningsverket har positiva effekter på reningsresultatet. Bolaget
lägger därför ner stora resurser på att minska vattenförbrukningen från älven
genom rening av delflöden och återanvändning av vatten i produktionsprocesserna.
Alla kemikalier som används granskas strikt så att Svanen miljömärkningskrav och
andra produktsäkerhetskrav uppfylls. Ett aktivt arbete pågår ständigt för att byta
ut kemikalier till mindre miljöbelastande. Alla kemikalier förvaras invallade för att
minska risken för kemikalieincidenter.
Under hösten 2015 genomfördes åtgärder i processerna som lett till en minskning av vattenförbrukningen på drygt 30 procent, motsvarande 1 miljon m3/år.
Utsläppen av suspenderade ämnen, syreförbrukande ämnen, kväve och fosfor minskade också väsentligt. Projektet ledde dessutom till stor energibesparing genom att
varmt process- och kylvatten återanvänds i produktionen istället för att släppas ut
till älven.

Avfallsupplag
Den miljöpåverkan som uppstår vid deponering av hushållsavfall, industriavfall,
byggavfall med mera varierar främst beroende på avfallets sammansättning, förhållanden på deponeringsplatsen, omgivningens känslighet och vidtagna skyddsåtgärder. Problem som kan uppkomma är läckage av lakvatten till omgivningen
och utsläpp av metangas som bildas när organiskt avfall deponeras. Lakvatten
bildas då regn faller över deponin och tvättar ut föroreningar när det rinner genom
avfallsmängderna. Lakvattnet kan innehålla bland annat tungmetaller, kväve och
organiska ämnen från deponin. Om dessa ämnen släpps ut i ett naturligt avrinningsområde som Göta älv finns det risk att skador uppkommer på miljön och på
de organismer som lever där.
För att reducera spridningen av föroreningar via lakvatten försöker man minimera mängden regnvatten som tillförs deponin, fördröja spridningen av lakvatten
genom olika barriärer samt upprätta vallar för att samla och rena lakvatten, antingen via eget anlagt reningsverk eller via transport till kommunala avloppsreningsverk. (www.naturvardsverket.se)

Hur minimeras påverkan på miljö från en avfallsanläggning?
På Ragn-Sells Heljestorp i Vänersborg hanteras årligen cirka 500 000 ton avfall.
Ragn-Sells tillverkar många olika slag av ”varor” av det avfall som förs till anläggningen. De största posterna är bränsle i olika former; Deponigas, rötgas, bränsle av
verksamhetsavfall, trä etc. Dessutom produceras olika material som används inom
bla lantbruk och för anläggningsändamål. Framförallt av biogödsel och avloppsslam. Granulatanläggningen tillverkar granulat som används framförallt i konstgräsmattor.
En stor del består av förorenade massor. För att minimera påverkan på miljön
krävs ett omfattande och strukturerat arbete. Ragn-Sells måste ha kännedom om
vilka föroreningar som avfallet har för att kunna ta hand om det på rätt sätt. En
del avfallsproducenter har järnkoll på vad deras avfall består av. Andra måste vi,
våra kemister med flera, bistå med att se till att de får analyserat sitt avfall på rätt
sätt och med rätta parametrar för att kunna göra en korrekt karaktärisering av
avfallet.
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När avfallet väl kommer till anläggningen har Ragn-Sells kunskap om materialet och vet var det ska. Alla analyser och ställningstagande som gjorts läggs in i
vårt deklarationssystem så att man i efterhand kan spåra avfallet och se vad som
gjorts. Ytorna som avfallet hanteras på kontrolleras regelbundet och ett stort antal
skydds- och riskanalyser görs per år. Allt dokumenteras.
Provtagning och analys av vatten är en väsentlig del i verksamheten. Det handlar om månadsprovtagning av ett stort antal grundvattenbrunnar i både berg och
lösa jordlager både inom och utanför verksamhetsområdet. Dessutom tas prov
i ytvatten, uppströms och nedströms anläggningen, inom anläggningen och inte
minst utgående renat vatten som leds till Göta älv. De som utför provtagningen har
dokumentation på att de har kompetens att klara av provtagningen. Dessutom ska
granskning ske av de analysrapporter som vi får och snabbt agera om avvikelse
skett.
Genom den verksamhet som bolaget bedriver medverkar Ragn-Sells till en bättre
miljö genom att material återanvänds, återvinns eller energi utnyttjas. Genom
deponierna säkerställs att material som inte kan utnyttjas deponeras på ett miljösäkert sätt under överskådlig tid. Framförallt deponeras förorenade massor.

Flygfoto från öster, Ragn-Sells Heljestorps avfallsanläggning. Foto: Bergslagsbild AB

76

Avloppsutsläpp från kommuner och enskilda avlopp
Det är inte tillåtet att utan tillstånd eller anmälan släppa ut avloppsvatten i mark,
vattenområde eller grundvatten eftersom vattnet kan innehålla olika förorenande
ämnen. Vilka ämnen avloppsvattnet innehåller beror på vart avloppsvattnet kommer ifrån men generellt innehåller avloppsvatten stora mängder av näringsämnen
såsom kväve och fosfor, vilket leder till övergödning i sjöar, vattendrag och hav
(www.lansstyrelsen.se/vastragotaland).
Huvuddelen av avloppsvattnet leds till rening i kommunala avloppsreningsverk
men det finns även enskilda avlopp för vissa fastigheter. Enskilda avloppsanläggningar utgörs till stor del av trekammarbrunnar och markbäddar. Ansvaret för tillsyn på enskilda avlopp ligger på kommunerna och stora ansträngningar har gjorts
för att kartlägga och förbättra de enskilda avlopp som finns i anslutning till älven
och dess avrinningsområde. Rening av avloppsvatten kan ibland utebli, till exempel
vid bräddning eller nödavledning av orenat spillvatten. Med bräddning menas när
inkommande vatten till reningsverken är av så stor mängd att reningsverket inte
kan rena allt innan de släpps vidare till recipient. Detta sker oftast i samband med
problem i ledningssystemet eller vid stora mängder nederbörd.
Göta älv och dess biflöden tar emot avloppsvatten från cirka 15 avloppsreningsverk av olika storlek. Längst Göta älv finns de stora avloppsreningsverk i Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet och Älvängen. Längst Säveån finns de stora avloppsreningsverk i Vårgårda, Alingsås och Sollebrunn. I Göteborg finns Ryaverket som tar
emot spillvatten från cirka 700 000 människor och släpper sitt vatten, efter rening,
till Rivö fjord i mynningen av Göteborgsgrenen av älven.

Övergödning
Övergödning är konsekvensen av tillförsel av näringsämnen till vattenförekomster,
höga halter av kväve och fosfor ger ökad produktivitet som resulterar i utbredda
algblomningar som både kan konkurrera ut andra organismer eller i sig själva vara
giftiga. En annan följd av
övergödning är syrebrist
i vattendrag och sjöar.
Belastningen på Västerhavet från Göta älv kommer
framförallt från jordbruksmark och därefter från
skog och hyggen men en
andel kommer även från
avloppsreningsverk och
enskilda avlopp. Övergödningsproblematiken
har varit ett så pass stort
problem nationellt, framförallt i södra Sverige,
att det finns ett nationellt
miljömål, ”Ingen övergödning”, som redovisas mer
fördjupat på sid 99.
Figur 33: Belastning av kväve och fosfor från biflöden och avloppsreningsverk
(ARV) längs älven. Källa: SMHI (2015) samt Miljörapporter för respektive
avloppsreningsverk (2014).
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Åtgärder: Minskning av tillförsel av näring från avloppsreningsverk
Gryaab AB driver Ryaverket som tar emot avloppsvatten från kommunerna Ale,
Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Ryaverket är ett av de
största reningsverken i Norden.
Sedan 2013 pågår ett arbete med att förbättra kvävereningen i Ryaverket. Detta
i och med att befolkningen i Göteborg med kranskommuner ökar, vilket i sin tur
gör att mängden avloppsvatten ökar samt att kvävet per person har ökat, vilket i
sin tur kan bero på den kraftigt ökande köttkonsumtionen sedan 1980-talet (höga
mängder kväve finns i protein från kött). Redan idag har anläggningen svårt att
klara av nuvarande kvävekrav så att bygga nya bassänger med nitrifikation är nödvändigt inför framtida utmaningar De nya kvävereningsbassängerna kommer att
tas i drift hösten 2016. (www.gryaab.se)

Åtgärder: Minskning av tillförsel av förorenande ämnen från
avloppsreningsverk
Ryaverket är, som tidigare nämnt, ett mycket stort avloppsreningsverk som vid
många studier får fungera som pilotanläggning för forskning och utveckling av nya
reningsmetoder. 2014 genomfördes ett sådant pilottest för ökad nedbrytning av
organiska mikroföroreningar så som läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara
föreningar som inte effektiv kan reduceras i reningsverken (Ekblad m.fl. 2015). Vid
testet användes en anläggning för ozonering av det utgående vattnet och provtagningen genomfördes vid olika flödesförhållanden på verket, man tittade sedan på
den procentuella reduktionen för varje substans och ozondos. (www.gryaab.se)

Flygbild över Gryaabs anläggning Ryaverket 2011, högst upp i bilden ser man Göta älv.
Källa: www.gryaab.se Foto: Peter Magnusson
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Dagvattenutsläpp
Dagvatten är allt regnvatten och vatten man använder utomhus. När det regnar
eller snöar tar nederbörden med sig föroreningar från luften. När vattnet sedan
rinner längst vägar, tak och andra hårdgjorda ytor ökar innehållet av föroreningar
i dagvattnet. Vattnet ”tvättar” alltså ytor som kan ha spill eller materialinnehåll
av förorenade ämnen och tar med sig dessa på sin vidare väg ut till recipient och
ned till grundvatten. Föroreningarna kommer från bland annat trafik och industri.
Dagvatten klassas som ett diffust utsläpp där källorna är svåra att identifiera. Föroreningarnas typ och koncentration varierar beroende på vilken slags yta vattnet
har runnit över. De vanligaste föroreningarna är tungmetaller, oljor, näringsämnen
och toxiska kolväten. Effekten på recipient varierar med föroreningens toxicitet
och recipientens tålighet. Med dagvatten transporteras även föroreningar som plast
och skräp ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Plast i miljön anses idag som ett stort
miljöproblem och kartläggningar av mängder plast pågår just nu på både lokal,
nationell och global nivå. Speciellt har problemet med mikroplaster belysts (se mer
på sid 81).
Klimatförändringarna, i formen av ökad nederbörd, skapar en problematik med
dagvatten, ökad nederbörd ger ökad mängd dagvatten. Mera dagvatten kan skapa
problem med ökad mängd föroreningar som förflyttas till recipient samt problem
med avrinnig från hårdgjorda ytor vilket kan skapa ansamlingar av vatten som
begränsar framkomlighet och tillgång till parkeringar eller liknande.
(www.dagvattenguiden.se)

Åtgärder: Rening av dagvatten
Man har länge varit medveten om förekomsten av föroreningar i dagvatten. Tidigare har dock utsläpp av obehandlat spillvatten stått för den största påverkan på
vattendrag vilket har överskuggat föroreningarna från dagvattnet. Detta förhållande har ändrats i takt med att mer och mer spillvatten samlas och transporteras
till kommunala reningsverk. Dagvatten rinner oftast helt orenat ut i recipienten.
Åtgärder för att fånga upp och kvarhålla
dagvatten, dels för att minska föroreningsgraden men också för att minska mängden
vatten som kan orsaka översvämningar.
Ett sätt att minska mängden dagvatten
som rinner till recipienten är att kvarhålla
vattnet i till exempel dammar. Dammar
fungerar som sedimentering av partikelbundna föroreningar, men kan också fungera som ett filter för näringsämnen. Ett
exempel på sådana dammar är i stadsdelen
Järnbrottet i Göteborg. Dagvatten från
vägarna samlas i dammarna och dammarna minskar föroreningarnasbelastningen
på närliggande å, Stora ån i Frölunda, som
är det vattendrag i Göteborg som tar emot
mest dagvatten i förhållande till sitt naturliga flöde.4
För att läsa om dagvattenrening inom
industrin se sid 73.
4. Bergstedt, Olof. Vattenverksprojektenheten.
Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad, 2015.

Dagvattendammen vid Järnbrottet.
Källa: Kretslopp och vatten Göteborgs Stad.
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Bränder
Vatten som används vid släckning av bränder kan komma att påverka
ytvattnets kvalitet. Ett utsläpp av ett starkt förorenat släckvatten, till
exempelvis ett vattendrag, kan ge större miljöeffekter än om samma
ämnen hade släppts ut till atmosfären via rökgaserna. Konsekvenserna kan bli särskilt stora om en brand uppstår vid en plats där slipers,
skrot, kemikalier och liknande finns förvarade. Vid många tillfällen är
det bättre att låta branden vara för att förhindra att kemikalier sprider sig till vattnet. Sammansättningarna av släckmedel kan variera
och under brandförloppet kan olika reaktionsprodukter produceras.
Släckskum blev nyligen uppmärksammat då man hittat föroreningar
som hotar både drickvatten och annan naturmiljö. Högfluorerade
kemikaler med samlingsnamnet PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser). PFOS (perfluoroktansulfonat) är ett av de perfluorerade
ämnena som klassas som PBT-ämnen, vilket innebär att det är ett persistent, bioackumulerande och toxiskt ämne. PFOS är också kroniskt
giftigt och reproduktionsstörande. (www.msb.se) 2010 antog EU ett
direktiv för att begränsa användningen av PFOS och PFOS-relaterade
ämnen, och innehåller ett förbund mot ämnet och ämnen som kan
brytas ner till PFOS i produkter. (www.kemi.se)

Läckage av bekämpnings- och gödningsmedel

Högfluorerade ämnen
Högfluorerade ämnen
så som PFOS och PFOA
med flera kan finnas i
impregnerade textilier och
papper, i rengöringsmedel
och i brandsläckningsskum.
Dessa ämnen är mycket
stabila och biackumulerande
(d.v.s. ansamlas i levande
organismer). Några
av dem, t ex PFOS, är
toxiskt och kan orsaka
reproduktionstörningar.
Dessa ämnen har
uppmärksammats mycket
i media den senaste tiden
då höga halter har hittats i
en del grundvattenmagasin
som använts till
dricksvattenproduktion.
Livsmedelsverket har tagit
fram ett åtgärdsvärde på 90
ng/l, vilket innebär att om
halten PFSS/liter vatten är
0-90 ng så är vattnet okej
att fortsätta dricka.
(www.livsmedelsverket.se)
Nyligen genomfördes en
provtagning för dessa ämnen
i Göta älv som visade på
låga halter av PFAA, vilka
endast kunde detekteras
vid två provtagningspunkter
i älven. Studien fokuserade
även på att hitta potentiella
källor som ämnena kan
komma ifrån.(Garbe 2015)

Ett hot mot vattendrag är användningen av gödnings- och bekämpningsmedel på angränsande mark. Spridningen av dessa medel sker
både via marken, grundvatten, och vindar. Att begränsa spridningen
är svårt då stora ytor ska
behandlas och sprids mer
Tributyltenn (TBT)
eller mindre öppet.
Tributyltennbaserade båtbottenfärger har under
Bekämpningsmedel
en lång tid använts för att förhindra påväxt av
används
inom jordbruket
vattenlevande organismer på fartygsskrov. Vilket
för att få bort ogräs och
är viktigt framförallt för båtar i den marina miljön
där organismer så som havstulpaner som fäster
skadedjur på odlingsmarvid båtbotten är vanliga. TBT är mycket effektiv
ker och av privatpersomot påväxt men är också mycket giftigt och har
ner för att få bort ogräs och mossa på
låg nedbrytbarhet. Stora lastfartyg som trafikerar
Göta älv kan vara målade med dessa färger.
grusgånger och i gräsmattor. RamdiAnvändningen på småbåtar förbjöds 1989 men
rektivet för en hållbar användning av
färgerna är dock fortfarande tillåtna på större
bekämpningsmedel trädde i kraft 2009
båtar och fartyg som går i oceanfart. (www.havet.
och införlivas bland annat genom förnu) I Göta älv finns TBT framförallt i anslutning till
mynningen av Göteborgsgrenen där Göteborgs hamn
ordningen om bekämpningsmedel (SFS
ligger eftersom att stora mängder TBT binder starkt
2014:425) i svensk lagstiftning. Direktill partiklar i sedimenten och muddring (fysisk
tivet reglerar användningen av växtomrörning) ökar spridningen markant.
skyddsmedel primärt men ska på sikt
År 2006 genomförde Göta älvs vattenvårdsförbund
även omfatta biocider, d.v.s. kemiskt
mätningar på TBT i ytsedimentet på två
punkter i älven (Dösebacka och Eriksberg). I
eller biologisk bekämpningsmedel till
Dösebacka var den uppmätta halten 25 µg/
exempel båtbottenfärger och träskyddskg torrvikt och för Eriksberg 660 µg/kg torrvikt.
medel. (www.naturvardsverket.se) Ett
(Golder Associates 2015). Vattenmyndighetens
miljökvalitetsnorm för TBT är 1,6 µg/kg torrvikt.
exempel på ett sådant bekämpningsHöga halter av TBT förekommer i många av
medel är tributyltennbaserade (TBT)
Sveriges kustvattenförekomster i landet. (www.
båtbottenfärger som tidigare använts för
naturvardsverket.se)
att förhindra att organismer att fästa på
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båtbottnar, TBT är idag förbjudet (se faktaruta).
Användningen av gödningsmedel på jordbruksmarken är den primära källan till
belastningen från kväve och fosfor inom Göta älvs avrinningsområde. Dessa ämnen
orsakar övergödning i våra sjöar, vattendrag och kustvatten.

Diffust läckage från material
Det förekommer många olika typer av diffust läckage från
bland annat byggnader, metaller, plaster och färger, som vi
använder och exponeras för i vår vardag. PCB (polyklorerade bifenoler, PCB är ett samlingsnamn för drygt 200 olika giftiga och svårnedbrytbara ämnen) är ett exempel på
detta, PCB finns i fogmassa i byggnader från 1956–1973.
PCB i fogmassorna kan läcka ut till omgivningarna och
komma ut i kretsloppet.
Ett annat material som bevisats orsaka stor skada i
våra ekosystem är plast och dess tillsatser (mjukgörare).
Plasten sprids ut i miljön dels genom spridning av varor
och avfallsupplag, men även från hygienprodukter och
transporter av materialet.
Metaller som används i samhället kan vara giftiga för
vattenlevande organismer, till exempel zink och koppar.
Men halterna för både zink och koppar har en nedåtgående trend. Förzinkade föremål ute i samhället ger upphov
till ett diffust läckage, vilka bland annat är en källa till
zink i avloppslammet. Zink används bland annat för rostskydd, som legeringsmetall och som färgpigment. Koppar
är en annan metall som i för höga halter är skadlig för
vattenlevande organismer, den största källan till koppar
är idag trafiken samt från korrosion i vattenledningsrör.
Bilars bromsbelägg är belagda med koppar som sprids till
miljön när man bromsar. (www.naturvardsverket.se)

Mikroplast
Mycket av dagens produkter
innehåller plast, det är allt
från plastpåsen i affären till
plastparitklar i hygienartiklar.
Spridningen av plast i miljön är
ett ökande problem, från bland
annat vår sophantering, vår
plastproduktion och våra bildäck
som slits längst vägarna. Plast bryts
inte ner utan sönderdelas bara
till mindre och mindre partiklar,
till mikroplaster hör partiklar i
storleken mellan 1-5 mm. För
haven har mycket forskning gjorts
och Naturvårdsverket har ett
regeringsuppdrag att kartlägga
källor till mikroplast som ska vara
klar under våren 2016. För de
limniska miljöerna är kunskapen
begränsad, endast en metodstudie
i Vättern har genomförts. Med
tanke på mängden plastpartiklar
som hittas i haven är det misstänkt
att sjöar och vattendrag också är
drabbade i stor utsträckning.
(www.naturvardverket.se)

Atmosfäriskt nedfall
Många aktiviteter så som förbränningsprocesser, transporter och djurhållning
resulterar i utsläpp till luften. Exempel på luftburna föroreningar är tungmetaller,
polyaromatiska kolväten och gödande samt försurande ämnen. Transporten av föroreningarna via luft kan ske över långa sträckor i atmosfären innan de deponeras
och når mark, sjöar, vattendrag och grundvatten. Luftnedfall av svaveldioxider och
kväveoxider är den viktigaste orsaken till försurningsproblemen i mark och vatten.
(www.vattenmyndigheterna.se)
Svaveldioxid (SO2) bildas vid förbränning av svavelhaltiga bränslen – till exempel kol och eldningsolja vid energiproduktion, transporter och industriell verksamhet. Kväveoxider (NOx) bildas också vid förbränningsprocesser, där transporter är
den största källan men även energiproduktion, arbestmaskiner och sjöfart ger ett
betydande bidrag av kväveoxider till luften. Sedan 1990 har utsläppen av kväveoxider nästan halverats, vilket framförallt beror på minskande utsläpp från transporter. Utsläppen av försurande ämnen har minskat kraftig i Europa under de senaste
decennierna, mellan 1990-2012 har utsläppen av svaveldioxid minskat med 73
procent, vilket har lett till en minskning av nedfall i Sverige med drygt 80 procent
sedan 1990. (www.naturvardsverket.se)
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Kvicksilver är ett exempel på en tungmetall sprids sig via luften. Källan till
kvicksilver globalt är framförallt småskalig guldutvinning, ytterligare utsläppskällor är förbränning av kol, smältverk, krematorier och avfallsförbränning. Inom
Sveriges gränser har utsläppen av kvicksilver minskat med tre tredjedelar sedan
1990-talet men metallen sprider sig över mycket långa sträckor via luften och därför är nedfallet av kvicksilver över Sverige fortfarande stort, beroende på utsläpp i
andra länder. (www.naturvårdsverket.se) Nyligen publicerades en artikel med avseende på mängderna kvicksilver i fisk, resultatet av denna studie visar på en minskning på minst 20 procent under åren 1965–2012 (Åkerblom m.fl. 2014).

Försurning
Problematiken med försurning är framförallt kopplat till atmosfäriskt nedfall av
försurande ämnen (se ovan), skogsbruksverksamhet samt dränering av sulfidjordar.
Av alla försurade sjöar i Sverige ligger en tredjedel av dessa i Västerhavets vattendistrikt. Ett av Sverige miljömål är ”Bara naturlig försurning” och en storskalig
kalkning sker i Sverige finansierat av stadsbidrag. För mera information om försurning och de åtgärder som görs inom länet se sid 101.

Förändrade livsmiljöer genom fysiska förändringar
Fysiska förändringar är av människan orsakade förändringar som påverkan hydromorfologin och därmed livsmiljöerna i vattenområdet. Exempel på fysiska
förändringar är markavvattning, flottledsrensning, rätningar, kanaliseringar, dammar, fellagda vägtrummor eller andra barriärer som skapar vandringshinder. Den
mest omfattande fysiska förändringen i Västerhavets vattendistrikt är mängden
dammar, kraftverk, fellagda vägtrummor och gamla kvarnar. I distriktet finns cirka
4 500 dammar varav cirka 700 är vattenkraft. (Vattenmyndigheterna i samverkan
(b)2014)

Åtgärder: Minskad påverkan från vattenkraftproduktion
Mängden förnybar el i Sverige måste öka för att nå Sveriges riksdags mål för
nettoutsläpp av växthusgaser till noll år 2050, detta innebär att mängden förnybar

Fysiska förändringar
i Västerhavets
vaendistrikt

Dammar,
Vaenkra

15%
Morfologiska
förändringar

38%

30%

Barriärer,
Vägtrummor

17%
Flödesreglering

Figur 34: Påverkanskällor för fysiska förändringar i Västerhavets
vattendistrikt. Källa: www.viss.lansstyrelsen.se
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Ålar som flyttas förbi vattenkraftverken i älven i projektet Krafttag ål.
Källa: www.vattenfall.se och http://www.elforsk.se/Programomraden/Vattenkraft/Krafttag-al/

elenergi måste öka. I detta arbete spelar vattenkraften en stor roll genom att den är
reglerbar. Andra förnyelsebara energikällor producerar inte energi hela tiden, till
exempel solenergi eller vindkraft. Genom vattenkraftens reglerbarhet (på sekund,
tim- och årsbasis) kan elnätet ständigt vara i balans och de förnyelsebara energi
slagen kan leverera till elnätet. Men vattenkraftsproduktion gör stora avtryck i
landskapet och i naturmiljön. För att minska påverkan och i framtiden kunna
utöka vattenkraften på ett hållbart sätt arbetar Vattenfall med bevarande av biologiskt mångfald.
Vattenfall äger och driver 54 storskaliga vattenkraftverk i åtta stora svenska älvar,
varav Göta älv är en av dessa, samt ett knappt femtiotal småskaliga vattenkraftverk i mindre vattendrag. Vattenfall har ett pågående arbete med att hitta åtgärder
som gör mest nytta för den biologiska mångfalden, i kombination med minimalt
bortfall av förnybar energi. Arbetet utförs i dialog med intressegrupper och myndigheter för att hitta hållbara lösningar för framtiden. Några av åtgärderna för att
stärka den biologiska mångfalden i reglerade vattendrag är byggandet av fisktrappor, utläggande av lekgrus för lax och öring, borttagande av vandringshinder och
arbete med att främja vandringsbestånd av strömlevande fisk i biflöden till de stora
älvarna. Ett av dessa projekt som berör Göta älv är Krafttag ål. Sedan 2010 har
Vattenfall hjälpt ålarna förbi vattenkraftsverken i älven, under 2014 transporterade
projektet Krafttag ål 13 000 ålar så att de kan ta sig till sina lekområden. Länk till
projektet: http://www.elforsk.se/Programomraden/Vattenkraft/Krafttag-al/
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Ett annat exempel är i Säveån, där en inventering för att hitta åtgärder som kan
stärka den biologiska mångfalden genomfördes 2012, resultatet av detta arbete
kommer att ligga till grund för kommande miljösatsningar. (www.vattenfall.se)

Klimatförändringar
Klimatförändringar beror på både naturlig och mänsklig påverkan, idag talar man
om att klimatet förändras mer än vad de naturliga variationerna förväntas åstadkomma. Orsaken till detta är högst troligen människans aktiviteter, och påverkas
av växthusgaser, aerosoler och förändringar i jordytan. Klimatförändringar märks
av redan idag och flera tecken pekar på att klimatet förändras utöver den naturliga
variationen. Den mest omtalade klimatvariabeln är höjningen av den globala medeltemperaturen. (www.smhi.se)
För Västra Götalands län så går, enligt beräkningar från SMHI, länet en varmare och blötare framtid till mötes. Årsmedelstemperaturen beräknas öka med 3–5º C
och årsmedelnederbörden förväntas öka med 12–25 procent till slutet av seklet. På
grund av ökade nederbördsmängden under vinter och att mindre nederbörd lagras i omgivningen som snö kommer vi att se högra flöden i våra vattendrag under
höst-vinter och lägre vårflod. Havets medelvattenninvå förväntas också stiga med
65–80 cm längs länets kuststräcka till slutet av seklet. (www.lansstyrelsen.se/vastragotaland)
För Göta älvdalen har några större omfattande utredningar genomförts med
klimatförändringar i fokus. Den ena är Göta älvsutredningen (2011) som redovisar
skredriskerna längs Göta älv, i dagens- och i ett framtida klimat som tagits fram
av SGI (www.swedgeo.se). 2013 tog MSB fram en Översvämningskartering utmed
Göta älv och Nordre älv som gäller för sträckan från Vänern till Kattegatt
(www.msb.se).

SAMMANFATTNING KONSEKVENSER AV VERKSAMHET OCH ÅTGÄRDER FÖR
ATT  FÖRHINDRA PÅVERKAN
• Aktiviter på och i anslutning till älven och dess avrinningsområde påverkar vattnet på
många olika sätt, både genom direkt- och diffus påverkan.
• Många exempel på åtgärder för att motverka negativa effekter på älven finns, varav
några presenteras i denna skrift.
• Exempel på åtgärder är saneringar av förorenad mark, minskat utsläpp från
industrier, teknisk utveckling som leder till ökad rening i avloppsreningsverk,
dagvattenhantering, ökad kunskap om kemikaler och dess påverkan, ökad rening av
luftutsläpp och åtgärder för att minska påverkan från vattenkraft.
• För framtiden är klimatförändringar något mänskligheten behöver ta hänsyn till vid
ökad exploatering och användning av vattnet.
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Figur 35: Översvämningskartering från rapporten Översvämningskartering utmed Göta älv och Nordre älv.Källa: www.msb.se
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Vattenförvaltning

V

åra vattenresurser utsätts för allt större påfrestningar och åtgärder för att upprätthålla och förbättra vattenkvaliteten är nödvändiga. Vattendirektivet från
EU kom år 2000. Direktivet innebär att ett systematiskt arbete för att bevara och
förbättra kvaliteten i våra sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten ska genomföras
i alla medlemsländer. Vattenkvaliteteten och ekosystemen i vatten ska skyddas, en
hållbar vattenanvändning ska säkerställas över hela Europa och någon försämring
av vattnet accepteras inte. I Sverige bildades som svar på detta en ny myndighet,
Vattenmyndigheten. Sverige delades upp i fem vattendistrikt med en tillhörande del
av myndigheten, varav Västerhavet är ett av dessa områden. Västerhavet täcker
in västra delen av Sverige och hela Göta älvs avrinningsområde. Tanken bakom
indelningen är att naturen och miljön ska vara styrande och inte administrativa
gränser. Indelningen i vattendistrikt ska följa vattnets naturliga väg så att varje
vattendistrikt omfattar de landområden där vattendragen rinner ut i respektive
havsområde.
Vattenmyndigheterna har som uppdrag att ta fram statusklassningar av vattenförekomster, sätta miljökvalitetsnormer samt ta fram förvaltningsplan och åtgärdsprogram för vattenförekomsterna i det distriktet de har ansvar för. Vattenmyndigheterna arbetar efter en sexårig cykel varav den första tog slut 2009 och den andra
tog slut 2015.
För att understödja och vägleda vattenmyndigheten i sitt arbete bildas 2011
Hav- och vattenmyndigheterna som ligger under Miljödepartementet. Hav- och
vattenmyndigheten tar fram föreskrifter för hur klassificering och sättande av miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster ska gå till i distrikten. (www.havochvatten.se, www.vattenmyndigheterna.se)

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en
viss tidpunkt.
Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god status till år 2015 och
att statusen inte får försämras, men undantag kan ibland göras. För att en miljökvalitetsnorm ska kunna fastställas måste vattnets nuvarande status undersökas,
klassificeras och påverkan bedömas, se avsnitt om statusklassning nedan för information om hur den kartläggningen går till. Om den aktuella statusen bedömts som
god eller hög och det inte bedöms finnas någon risk för försämring ska normen
fastställas till god respektive hög status till 2015. För vissa förekomster finns det
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Figur 36. Arbetscykel för vattenförvaltningsarbete i Sverige. Illustration: Vattenmyndigheten/Johanna Egerup

Figur 37: Arbetsprocess vid beslut om miljökvalitetsnormer. Illustration: Sylvia Kinberg
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skäl att acceptera en mindre sträng miljökvalitetsnorm eller att tidpunkten för när
förekomsten ska ha god status skjuts fram. Anledningar till mindre stränga krav
kan vara att det är teknisk omöjligt eller orimligt dyrt att vidta de åtgärder som
krävs för att nå god status till 2015. Det kan även finnas naturliga skäl då återhämtningen av vattenmiljöer kan ta tid trots att åtgärder sätts in. Tidpunkten för
när god status ska uppnås kan ges till 2021 eller som längst till 2027. Trots att tidsfrist kan ges så ska inte åtgärdsarbetes skjutas på tiden. Beslutsunderlag till vilken
miljökvalitetsnorm som ska gälla tas fram av vattenmyndigheterna i samverkan
med länsstyrelser, kommuner, vattenråd och andra myndigheter och organisationer. Beslutet fattas sedan av vattendelegationen i respektive vattendistrikt. Mindre
strängt krav har endast tillämpats för ett fåtal vattenförekomster medan de flest
som i dag inte uppnår god status fått tidsfrist till 2021 eller 2027. (www.vattenmyndigheterna.se)

Statusklassningar
För att kunna veta vad som behöver göras för att vattenförekomst ska uppnå god
status måste tillståndet idag kartläggas, man behöver undersöka vilken ”status”
vattnet har. Bedömningen görs genom många olika parametrar, bland annat kemiska ämnen och förekomst av växt- och djurarter. Klassningen sker enligt två huvudindelningar, ekologisk och kemisk status.
Den ekologiska statusen baseras på bedömning av biologiska kvalitetsfaktorer
(KF), fysikalisk-kemiska KF samt hydromorfologiska KF som alla klassificeras i en
femgradig skala. Om ytvattenförekomsten är naturlig används begreppet ”status”
och om det är konstgjord eller kraftigt modifierad används begreppet ”potential”.
Syftet med vattenförvaltningen är att biologin ska må bra därför klassas biologiska
KF först och väger tyngst. Om de biologiska KF visar minst god status behöver resultatet stödjas av fysikalisk-kemiska KF. Om både de biologiska och fysikalisk-kemiska KF visar hög status behöver resultatet stödjas av hydromorfologiska KF.
Tabell 7: Femgradig statuskala för ekologisk status.

Status
Hög status
God status
Måttlig status
Otillfredsställande status
Dålig status

Potential
Maximal ekologisk potential
God potential
Måttlig potential
Otillfredsställande potential
Dålig potential

Det finns sex stycken biologiska KF: bottenfauna, makroalger, makrofyter, kiselalger, växtplankton och fisk.
Det finns fem stycken fysikalisk-kemiska KF: näringsämnen, ljusförhållanden,
syrgasförhållanden, försurning och särskilt förorenande ämnen i betydande mängd
(SFÄ). SFÄ ska bedömmas om dessa konstaterats att de släpps ut i betydande
mängd, de ämnen som finns på denna lista är ämnen som har sådana inneboende
egenskaper att de kan utgöra en risk för akvatiska organismer eller påverka till
exempel fiskätande fågel och människor vid intag av fisk och skaldjur via vattenmiljön.
Det finns tre stycken hydromorfologiska KF: konnektivitet, hydrologisk regim
och morfologiskt tillstånd.
För bedömningen av ekologisk ytvattenstatus finns också nationella bedömningsgrunder för tänkbara särskilda förorenande ämnen (SFÄ).
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För exempel på hur provtagningen för
några av KF, se faktaruta.
Den kemiska statusen bestäms utifrån
halten av bestämda miljögifter i vattenförekomsten. Det finns 45 stycken
prioriterade ämnen som är fastlagda
som ej får överskrida gränsvärdet för
respektive ämne. För samtliga ämnen
finns gränsvärden för filtrerade vattenprover med för några ämnen finns också
gränsvärden för biota och sediment.
Miljöövervakning och statusklassificering
behöver bara göras för de ämnen som
släpps ut i vattenförekomsten. Klassningen innehåller två kategorier, god status
eller uppnår ej god status.

Lista med länkar till hur
undersökningarna går till
Bottenfauna:
https://www.youtube.com/watch?v=SXNFYnPSLVU
Makrofyter i sjöar:
https://www.youtube.com/watch?v=fLb6ylYILsc
Kiselalger i vattendrag:
https://www.youtube.com/watch?v=n19raCO0lQ8
Växtplankton i sjöar:
https://www.youtube.com/watch?v=EHigk9EVXQc
Fisk i sjöar:
https://www.youtube.com/watch?v=3nZHJvYPHYM
Elfiske:
https://www.youtube.com/watch?v=aVDOVoWyAF0
Vattenkemi:
https://www.youtube.com/watch?v=aN9AIgTPKp0

Tabell 8: Tvågradig statusskala för kemisk status.

Status
God
Uppnår ej god
Statusklass är baserad på hur kvalitetsfaktorerna bedöms baserat på mätdata och
expertbedömningar samt modeller. Den senaste klassningen bygger på tillgängligdata för åren 2007–2012, där underlaget har kompletteras med modeller för främst
näringsämnen.
Befintligt bakgrundsmaterial för att klassa de olika vattenförekomsterna kan
variera och bedömningar saknas för många kvalitetsfaktorer. I VISS anges, för både
sammanvägda bedömningar och för enskilda kvalitetsfaktorer, både vilken typ av
bedömning som gjorts, hur säker den är och vilken data som leta till grund för
bedömningen. Så kallad expertbedömning kan göras både när man har bra dataunderlag och i brist på data.
Biologi väger tyngst i sammanvägningen och därefter de fysikalisk kemiska
kvalitetsfaktorerna följt av hydromorfologi. Hydromorfologin kan endast sänka
den ekologiska statusen under God om man i rimlighetsbedömningen bedömer biologinsannolikt är påverkad. När hydromorfologin har visat på Otillfredsställande
eller sämre status har den fått sänka ekologisk status till måttlig. (www.vattenymdigheterna.se)
För alla ytvattenförekomster i Sverige där mätningar gjorts överskrids gränsvärdet för kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) därför bedöms även
alla andra vattenförekomser uppnå ej god status för dessa ämnen. Kvicksilver är
en lättflyktig metall vilket betyder att den kan transporteras i luften, den bryts
heller inte ner i naturen och är bioackumulerande vilket innebär att den ansamlas
i organismer såsom fisk, gränsvärdet för kvicksilver i biota är 20 mikrogram per
kilogram (µg/kg). Trots att gränsvärdet överskrids i många fiskar så går det bra att
äta fisk om man följer Livsmedelsverkets riktlinjer och rekommendationer gällande
detta (www.livsmedelverket.se). Trots stora insatser att begränsa användning och
utsläpp av kvicksilver så är nedfallet fortfarande stort över Sverige, främst från
långväga lufttransporter från övriga Europa samt andra delar av världen. PBDE
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är en industrikemikalie som främst används som flamskydd i bland annat textilier,
möbler, plastprodukter, elektroniska produkter och byggnadsmaterial. Spridningen
till miljön av PBDE sker via läckage från varor, avfallsupplag samt via atmosfäriskt
nedfall från långväga lufttransporter.
För att underlätta och stödja arbetet med att uppnå god ekologisk status finns
organisationer som dels jobbar med åtgärder och med stor lokalkännedom, Vattenråd, och dels organisationer som jobbar med att kontrollera och mäta hur vattenförekomsterna egentligen mår och påverkas av våra verksamheter, Vattenvårdsförbund.

Vattenvårdsförbund
Vattenvårdsförbund är ideella föreningar som finns etablerade för många områden
i Sverige. Vattenvårdsförbundens syfte är att främja ett hållbart nyttjande av ett
vattenområde genom att genomföra samordnad recipientkontroll i sina respektive
avrinningsområde.
Företag och liknande som har en påverkan på miljön är skyldiga att undersöka
miljöeffekterna av deras verksamhet och miljöövervakning via recipientkontroll
syftar till att belysa miljöeffekterna av utsläpp och föroreningar, undersöka samband mellan miljöns tillstånd och eventuella förändringar som uppstått till följd av
föroreningar samt att ge underlag för att planera, utföra och utvärdera miljöskyddande åtgärder. Med samordnad recipientkontroll (SRK) avses verksamheter som
har gått ihop över ett större geografiskt område för att gemensamt sköta recipientkontrollen. Att samordna recipientkontrollen är fördelaktigt på flera sätt dels
genom en kostnadsbesparing för medlemmarna då kontrollen blir gemensam men
också genom att en mer omfattande utvärdering av miljötillståndet kan göras när
flera parter är inblandade. (www.naturvardsverket.se)
Medlemmarna i vattenvårdsförbunden består av kommuner, industrier, föreningar och övriga intressenter som bedriver verksamhet eller aktiviteter i anslutning
till de specifika vattenförekomsterna. Medlemmarna har antingen en åliggande
kontrollskyldighet eller genom sin verksamhet påverkar eller påverkas av vattenförhållandena i specifik eller specifika vattenförekomster inom ett område. Förbundet
har som ändamål att samordna recipientkontrollen för medlemmarna, för att i
första hand beskriva hur den samlade påverkan i recipienten ser ut.
Recipientkontrollen samordnas med nationell, regional och kommunal miljöövervakning vid val av provtagningslokaler, metoder och laboratorieanalyser.
Resultaten från recipientkontrollen är tillgängliga för samtliga medlemmar i
förbunden att använda som underlag vid kontakt med tillsynsmyndigheter samt
för allmänheten. Resultaten rapporteras även in till datavärdar som ansvarar för
provtagningsdata från hela Sverige för att skapa en helhetsbild av vattenkvaliteten i
landet.

Vattenråd
Vattenråd är frivilliga samverkansorgan som försöker skapa ett helhetsperspektiv
på vattenfrågor. Rådens syfte är att öka kunskapen och medvetenheten om de lokala vattnen, arbeta med åtgärder och bidrar till en övergripande hantering av vattenfrågor där en enskild aktör skulle haft svårt för att agera. Vattenråden har också
möjligheten att påverka Vattenmyndigheternas beslut inom vattenfrågor. Medlemmarna i vattenrådet är markägare, myndigheter, företag, intresseorganisationer och
föreningar. Vattenråden är tänkt som en mötesplats där olika perspektiv och åsikter
rörande vattenfrågor kan mötas.
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Vattendragsvandring med Göta älvs vattenråd längs Slereboån 2015. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
tillsammans med Sportfiskarna informerar om hur elprovfiske i vattendrag går till och vilka arter du kan stöta
på i ån. Foto: Monica Dahlberg (GR)

SAMMANFATTNING VATTENFÖRVALTNING
• Sedan EU:s Vattendirektiv trädde i kraft år 2000 har Sverige stått inför en stor
utmaning att kartlägga och förbättra kvaliteteten i allt vårt vatten, vilket är mycket!
• Vattenmyndigheterna bildades och vattensverige delades in i fem vattendistrikt,
varav Västerhavet som inkluderar Göta älv är en av dem.
• Vattenmyndigheterna har som uppdrag att ta fram statusklassningar, sätta
miljökvalitetsnormer och ta fram förvaltningsplan och åtgärdprogram för
vattenförekomsterna inom distriktet.
• Vattenvårdsförbund är ideella föreningar som ägnar sig framförallt åt samordnad
recipient kontroll (SRK), medlemmarna består av kommuner, industrier, föreningar
och övriga intressenter som bedriver verksamhet eller aktiviteter i anslutning till de
specifika vattenförekomsterna.
• Göta älvs vattenvårdsförbund har som syfte att samordna recipientkontrollen för
medlemmarna och påtala missförhållanden.
• Vattenråd är frivilliga samverkansorgan som försöker skapa ett helhetsperspektiv på
vattenfrågor, de jobbar framförallt med att öka kunskapen och medvetenheten om
de lokala vattnen.
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Miljömål

I

detta avsnitt räknas Sveriges 16 nationella miljömål upp samt de regionala miljömålen för Västra Götalands län, som utgår från de nationella. De miljömål
som är direkt tillämpliga på Göta älv och dess avrinningsområde tas särskilt upp
och beskrivs mer.

Nationella miljömål
Den 28 april 1999 antog riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål som föreslogs
i propositionen Svenska miljömål – miljöpolitik för ett hållbart Sverige (www.
miljomal.se). I november 2005 antogs ytterligare ett miljömål för ett rikt växt- och
djurliv. Det övergripande politiska målet är att de stora miljöproblemen ska vara
lösta till nästa generation. De nationella miljömålen är utformade med utgångspunkt i fem grundläggande värden:
• Människors hälsa
• Den biologiska mångfalden och naturmiljön
• Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
• Ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
• En god hushållning med naturresurserna
Det övergripande målet är Generationsmålet:
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är
att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta,
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”
– Riksdagens definition av generationsmålet.
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De 16 nationella miljökvalitetsmålen är:

Begränsad
klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt

Säker strålmiljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten
av god kvalitet

Hav i balans samt
levande kust o skärgård

Myllrande våtmarker

Levande skogar

Storslagen fjällmiljö

God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv

Ett rikt odlingslandskap

Figur 38: Sveriges miljömål. Illustrationer: Tobias Flygar.

Trots att miljöpolitiken under de senaste årtiondena varit framgångsrik och att
miljösituationen i många avseenden förbättrats kvarstår flera svårlösta problem.
Samtliga miljömål påverkar tillståndet i vår miljö, några av målen går enkelt att se
den direkta kopplingen till vattendrag men andra har mer diffus påverkan. Dock
så är det värt att poängtera att alla målen är nära besläktade och att åtgärder och
framgångar i vissa mål påverkar även framgången i andra. Här presenteras fördjupningar för de mest direkta för vattendrag och sjöar: ”Levande sjöar och vattendrag”, Ett rikt växt- och djurliv”, ”Giftfri miljö”, ”Ingen övergödning”, ”Bara
naturlig försurning och ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”.
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LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara
och att deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras.
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt
som förutsättningar för friluftsliv värnas.”
– Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet
Sjöar och vattendrag utsätt för påverkan från många håll, till exempel från skogsbruk, jordbruk, industrier och vattenkraftverk. Växter och djur till mycket stor
del beroende av att vattendrag får flöde fritt och att det är en naturlig variation
på vattenståndet. Denna typ av fria vatten kan komma i konflikt med vår önskan
att bygga nära stränder eller att producera el från vattenkraften. Vattenmiljöerna
tillhandahåller oss med livsviktiga gratis tjänster som dricksvatten och fisk. Även
att bada och åka båt ser vi som självklara rekreationsmöjligheter. God ekologisk
och kemisk status enligt vattendirektivet är en av de preciseringar som skall uppnås
vilket visar att miljömål och vattendirektiv numera hänger samman.
Våra sjöar och vattendrag uppnår till stor del idag inte ett gott miljötillstånd.
Detta är effekten från fysisk påverkan från till exempel vattenkraft och exploaterade strandzoner och den mängd miljögifter som idag återfinns i våra vatten. Arbetet
med att restaurera påverkade vatten går långsamt och om vi ska lyckas återställa
tilläckligt många ekologiskt hållbara och variationsrika livmiljöer behövs både juridiska och ekonomiska medel. Enligt Havs- och vattenmyndighetens, som är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet, bedömning nås inte detta miljökvalitetsmål
till år 2020 på nationell skala. (www.miljomal.se)

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas
på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida
generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen
samt deras funktioner och processer ska värnas.
Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation.
Människor ska ha tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald
– Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet
Mosaiken av miljöer som finns i Sverige, från odlade marker, våtmarker till skogar och fjäll, sjöar, vattendrag och hav möjliggör ett stort mångfald av växter och
djur. Biologiskt mångfald är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera och
tillhandahålla oss med sina tjänster som rening av vatten och luft, lagring av kol
och en fungerande pollinering av odlingar. Minskad mängd arter med skilda funktioner riskerar att påverka ekosystemets förmåga att leverera dessa tjänster. Idag
används både mark- och vattenmiljöer intensivt och efterfrågan på resurser som
livsmedel, råvaror, energi och vatten ökar med den ökade befolkningsmängden och
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ett ökat konsumerande. Detta leder till att vi överutnyttjar ekosystemen och homogeniserar våra marker till, till exempel större odlingsmarker och flera kalhyggen.
Ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet är Naturvårdsverket och de anser att vi
inte kommer att nå detta mål innan år 2020 och att utvecklingen i miljön är negativ. För att nå målet måste ekonomiska styrmedel på plats och samhället behöver
ställas om till att jobba mot ett hållbart nyttjande av våra naturresurser. (www.
miljomal.se)

GIFTFRI MILJÖ
”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i
eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna
av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras
påverkan på människors hälsa och ekosystemen är
försumbar. Halterna av naturligt förekommande
ämnen är nära bakgrundsnivåerna.”
– Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet
I produkter, varor och byggnader finns mängden av farliga kemiska ämnen, dessa
riskerar att hamna i miljön och tas upp av växter, djur och människor. De kemiska
ämnena är till stor del av antropogent ursprung och bristande kunskap vid tillverkningen av dessa ämnen har idag, när vi vet bättre, orsakat stora effekter i vår miljö.
För många av de mest välkända miljögifterna som DDT, PCB:er och vissa bromerade flamskyddsmedel har halterna i miljön minskar, och för metaller som bly, kadmium och kvicksilver har halterna av nedfall från luften minskat. Dock så saknas
för många kemikaler kunskap om hur de påverkar människors hälsa och miljön.
Skärpt lagstiftning, såsom svenska miljölagar, lagstiftning inom EU och internationella överenskommelser, har begränsat användnigen av många farliga kemiska
ämnen. Även samhällets efterfrågan på miljömärkning och ekologisk odling har
begränsat användningen. Ansvarig myndighet för detta miljökvalitetsmål är Kemikalieinspektionen och enligt deras bedömning nås inte målet till år 2020. För att
uppnå målet behövs ökad kunskap om de kemikalier som används idag samt att de
nya som framställs genomgår en fördjupad granskning av effekter.
Trots att betydande åtgärder har vidtagits för att eliminera eller minimera utsläppen av kvicksilver i Sverige kvarstår det fortfarande som ett av de mest omfattande miljögiftsproblemen. Atmosfäriskt nedfall har skett under en lång tid och
det internationella bidraget är så betydande att någon förbättring i miljön inte är
att förvänta inom någon snar framtid. Naturvårdsverket uppskattar att nedfallet
av kvicksilver behöver minska med 80 procent för att vi på sikt ska nå halter i fisk
som inte överskrider WHO/FAO:s gränsvärde för human konsumtion på maximalt
0,50 mg kvicksilver/kg fisk. Det nya biologiska gränsvärdet för metylkvicksilver
på 0,02 mg kvicksilver/kg fisk (våtvikt) som tagits fram inom EU innebär att inga
ytvatten i distriktet kan klara kraven med avsikt på kemisk status. (www.vattenmyndigheterna.se)
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INGEN ÖVERGÖDNING
”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska
inte ha någon negativ inverkan på människors
hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller
möjligheterna till allsidig användning av mark och
vatten.”
– Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet
Sjöar, vattendrag och hav är drabbade av övergödning. Södra Sverige är framförallt
utsatt på grund av större mängd odlingsmark men tecken på övergödning finns
även i fjällområdena. Orsaken till övergödning är höga halter av kväve och fosfor
i mark eller vatten. Dessa näringsämnen kommer från till exempel utsläpp via luft,
kväveoxider från biltrafik, sjöfart och kraftverk samt läckage från jordbruk och
utsläpp från avloppsreningsverk och industrier.
Östersjön är hårt drabbad av övergödning och stora delar av havsbotten har
syrebrist. Enligt Havs- och vattenmyndigheten, som är ansvarig myndighet för
miljömålet, så kommer inte målet att nås till år 2020. Belastningen av näringsämnen minskar och på vissa håll kan man se minskning av övergödningsymptom men
återhämtningstiden i miljö är lång. Störst effekt för att nå målet är förändringar
och ökades resurser inom jordbruket. (www.miljomal.se)

BARA NATURLIG FÖRSURNING
”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark
och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska
inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.”
– Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet
Våra miljöer, skogsmark, sjöar och vattendrag, är i många fall naturligt sura, dock
så har nedfall av försurade ämnen lett till en ökning av försurningen. Växter och
djur påverkas av försurning, försurning leder även till ökad korrosion det vill säga
att material vittrar sönder. Fornlämningar och nedgrävda rörledningar drabbas.
Försurat dricksvatten kan påverkan människors hälsa negativt. Svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak är ämnen som bidrar till försurning, de kommer framförallt från utsläpp från väg- och sjötrafik, värme- och elkraftverk, industrier samt
jordbruk. Skogbruket bidrar också till försurning genom tillväxt och skörd. Trots
att totala utsläppen av försurade ämnen har minskat rejält de senaste 20 åren så
sker endast en långsam förbättring i miljön. Ungefär var tionde sjö bedöms försurad på grund av mänsklig påverkan. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet och
deras bedömning är att målet in nås till år 2020. Det minskade nedfallet har haft
effekt och vid fortsatt låga utsläpp och åtgärder inom skogsbruket så är trenden
positiv. (www.miljomal.se)
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HAV I BALANS
”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög
grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt
natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas
så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra
störningar.”
– Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet
Havsmiljön påverkas mycket av mänskliga aktiviteter såsom fiske, spridning av
miljögifter och utsläpp av näringsämnen. Även främmande arter från bland annat
fartygs barlastvatten eller fiskodlingar påverkar havmiljön. Alla dessa aktiviteter
påverkar den biologiska mångfalden och de viktiga livsmiljöer som finns i och i
anslutning till haven, vilket i sin tur påverkar havens förmåga att producera tjänster till oss människor i form av livsmedel, syre och rekreationsmöjligheter som
bad- och båtliv. Havs- och vattenmyndigheten som är ansvarig myndighet bedömer
att miljökvalitetsmålet inte kommer att nås till år 2020. Myndigheten bedömer att
styrmedel för att uppnå målet finns men olika hinder för att dessa inte fungerar
fullt ut. Dessa hinder är bland annat brist på kunskap om vart värdefulla områden
finns, brist på resurser hos kommun och länsstyrelser samt målkonflikter mellan
bevarande och nyttjande.

Regionala miljömål i Västra Götalands län
Västra Götalands län har en samordnande roll i det regionala arbetet med de nationella miljömålen och har tagit fram tilläggsmål av de svenska miljömålen. Detta
ska tydliggöra hur regionen ska arbeta för att nå miljömålen. Nedan följer bedömning och prognoser för Västra Götalands län att nå både nationella och regionala
miljömål innan år 2020 samt en kort presentation av de tilläggsmål som länet har
tagit fram för att underlätta arbetet med målen.

Levande sjöar och vattendrag
65 procent av länets sjöar och 82 procent av länets vattendrag uppnår idag inte
god ekologisk status. Elva av länets vattenförekomster är klassade som kraftigt
modifierade/konstgjorda varav samtliga klassats som otillfredsställande eller med
måttlig ekologisk potential. Den kemiska statusen uppnår inte god status i någon
av vattenförekomsterna beroende på att kvicksilver halterna i fisk är högre än EU:s
gränsvärden. Bedömningen är att miljökvalitetsmålet inte kommer att uppnås till
år 2020 men att det sker en positiv utveckling i miljötillståndet de närmaste åren.
Effekter av övergödning, fysiska förändringar och försurning kommer finnas under
lång tid framöver. Restaurering av vattendrag pågår, men i långsam takt. Vattenmiljöer behöver kunna skyddas för att säkra biologisk mångfald.
Västra Götalands län har tagit fram tre tilläggsmål under miljökvalitetsmålet
”Levande sjöar och vattendrag”, bevara värdefulla vatten, skyddade ytvattentäkter
och säkrade dricksvattenresurser. (www.lansstyrelsen.se/vastragotaland)
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I Göta älv och dess avrinningsområde är mycket artrikt och det finns ett stort
antal fiskarter i området samt goda förutsättningar för biologiskt mångfald i älven.
Mängden miljögifter och försurningshalten fortsätter successivt minska vilket över
förutsättningarna för ökat biologisk mångfald och bra livsmiljöer för organismer.
Dock så utgör främmande arter ett fortsatt hot mot vattnen och dess invånare.
Dessa arter sprids både medvetet, omedvetet och okontrollerat mellan sjöar och
vattendrag. Med ett förändrat klimat förändras även förutsättningarna för dessa
främmande arter att etablera sig och utkonkurrera det naturliga ekosystemet. För
att skydda ytvattentäkter och säkra dricksvattenresurser pågår till exempel ett arbete med att etablera ett skyddsområde för hela Göta älv, detta just för att skydda
älven som dricksvattenresurs (www.grkom.se). Även Västra och Östra Nedsjöarna
är i processen att få ett utökat vattenskyddområde i samband med att ett nytt vattenverk byggs (www.harryda.se).

Ett rikt växt- och djurliv
Största hotet mot biologisk mångfald är ohållbar markanvändning. Exploatering
väger tyngre än artbevarande. Jordbruk koncentreras till större och färre gårdar,
skogbruket brister i hänsyn vid avverkning och limniska miljöer påverkas av bland
annat vattenreglering och vandringshinder. Bedömningen är att målen inte kommer
att uppnås innan år 2020 och att utvecklingen i miljön nu och de närmaste åren är
negativ. Det som krävs är att skapa möjligheter till spridning, t ex i form av gröna
korridorer, ekonomiska incitament för att utöva skötsel av våra naturmiljöer, återskapande av livsmiljöer för hotade arter samt ett krafttag mot klimatförändringar.
Med klimatförändringar förväntas artrikedomen minska då specialiserade arter
missgynnar och generalister tar över och risk för större problem med främmande
arter.
Västra Götaland har tagit fram fyra stycken tilläggsmål ökat antal arter i vardagslandskapet, ökad kunskap om skyddsvärda träd, ökad kunskap om främmande arter och god miljö för pollinerare. (www.lansstyrelsen.se/vastragotaland)

Giftfri miljö
Det råder bristande kunskap om en stor del av de kemiska ämnena vi använder
idag. En grov uppskattning är att det finns ett par tusen ämnen i bruk med särskilt
farliga egenskaper som behöver fasas ut. Bedömningen är att länet inte uppnår
miljökvalitetsmålen till år 2020 och att trenden är negativ. Mängden nya kemikaler
ökar snabbt, ökad konsumtion leder till ökad produktion av nya kemikaler. Långlivade och bioackumulerande ämnen från gamla utsläpp som kvicksilver, dioxiner
och bromerande flamskyddsmedel kommer att finnas kvar i förhöjda halter under
en lång tid framöver. Ett inventeringsarbete med att identifiera och kartlägga förorenade områden i länet har nyss avslutats och ett antal saneringsprojekt pågår runt
om i länet. Många miljögifter med relevans för vattenområdet, exempelvis farliga
metaller och organiska miljögifter har sedan 1970-talet uppvisat en nedåtgående
trend i avloppsvatten. Nya potentiellt miljöskadliga kemikalier, till exempel läkemedelsrester tillkommer emellertid kontinuerligt och bedömningen görs att påverkan från diffusa källor i urban miljö kopplat till avloppsvatten därmed förväntas
öka under 2016–2021. Gamla synder i form av förorenad mark kommer också
fortsätta att vara en källa till utsläpp men Naturvårdsverkets arbete med sanering
av förorenad mark (EBH) förväntas fortgå och bör leda till en minskning av dessa
utsläpp över perioden 2016–2021. (Vattenmyndigheterna i samverkan (b)2014) I
åtgärdsområdet finns 41 vattenförekomster som inte uppnår god kemisk status på
grund av miljögifter.
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Västra Götaland har tagit fram fyra tilläggsmål: minskning av farliga ämnen,
minskad förekomst av växtskyddsmedel i ytvatten, alla områden med mycket stor
risk eller stor risk för människors hälsa eller miljön ska åtgärdas och ökad ekologisk andel konsumtion i den offentliga sektorn. (www.lansstyrelsen.se/vastragotaland)
Göta älv tar emot utsläpp från både dagvatten, avloppsreningsverk, atmosfäriskt nedfall och industrier som innehåller miljögifter av olika slag. Läckage från
förorenad mark är ytterligare en källa till påverkan.
Metaller
Många metaller är livsviktiga för både växter, djur och människor och förekommer naturligt i låga halter i sötvatten. I sediment och organismer är halterna högre
på grund av en naturlig anrikning, halterna i miljon varierar också beroende av
berggrund och jordarter i avrinningsområdet. Vattnets surhetsgrad och innehåll av
organiskt material påverkar också metallhalterna. Mänskliga aktiviteter har bidragit till ökade mängder av vissa metaller och särskilt tungmetaller i för höga halter
är mycket skadliga för växter, djur och människor. Till exempel kvicksilver, järn,
kadmium, bly och krom.
Metaller i vatten
Metaller i vatten undersöks i älven av Naturvårdsverket, delprogrammet Flodmynningar.
Metaller i sediment
Vart femte år genomför Göta älvs vattenvårdsförbund en miljögiftsundersökning av
metaller i sediment på två punkter i älven, en vid Dösebacka och en vid Eriksberg.
Den senaste undersökningen ägde rum 2011 (Golder Associates 2015)

Ingen övergödning
Sedan mitten av 90-talet har utsläppen av kväve och fosfor till haven minskat.
Dock så går förändringarna i miljön mycket långsamt och belastningen av näringsämnen ligger, trots minskningen, över vad som är ekologisk hållbart. Den största
källan till belastningen av näringsämnen i länet är jordbruket, som står för cirka
tre fjärdedelar eller mar av tillförseln av kväve och fosfor. Bedömningen på länsnivå är att miljökvalitetsmålet inte uppnås till år 2020 men ett stort åtgärdsarbete
för att minska övergödningen pågår. Ett sådant projekt är till exempel ”Greppa
näringen”, som bedriver rådgivning inom växtnäringsfrågor, utfodring och markvårdsfrågor för lantbrukare i länet.
De regionala tilläggsmålen för Västra Götalands län är minskat utsläpp av
kväveoxider, minskade utsläpp av ammoniak och minskad transport av närings
ämnen i vattendrag. (www.lansstyrelsen.se/vastragotaland)
Det är framförallt i på västgötaslätten och i kustområdena som övergödning är
det största problemet. Övergödning är ett av de största hoten mot våra hav så det
är av stor vikt att kartlägga och följa transporten av näringsämnen via vattendrag
ut i havet (MÖ, Rapport 2014:57). För transporterna av kväve och fosfor se figurerna 39 och 40 på nästa sida.
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Figur 39: Kvävetransport från Vänern till havet. Källa: Vattendragskontrollrapporter Göta älvs vattenvårdsförbund

900

Fosfortransport från Vänern ll havet

1000

900

800

800

700

700
600
600

500
400

[m3/s]

[ton]

500

400
300
300
200

200

100

100

0

0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Vargön (total fosfortransport [ton])

Ormo + Lärjeholm (total fosfortransport [ton])

Vaenföring Göta älv (m3/s)
Linjär (Ormo + Lärjeholm (total fosfortransport [ton]))

Linjär (Vargön (total fosfortransport [ton]))

Figur 40: Fosfortransport från Vänern till havet. Källa: Vattendragskontrollrapporter Göta älvs vattenvårdsförbund

Av stor betydelse för mängden kväve och fosfor som når Västerhavet är Ryaverkets avloppsreningsverk i Göteborg. Med cirka 700 000 anslutna abonnenter från
kommunerna längs älven så tillkommer ytterligare cirka 1 000 ton kväve per år och
cirka 27 ton fosfor per år (www.gryaab.se).
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Bara naturlig försurning
De försurande effekterna överstiger fortfarande vad länets mark och vatten tål,
trots att en viss återhämtning syns inom länet. En kraftig minskning av försurat
nedfall har skett sedan 90-talet, men återhämtningstakten i miljön är långsam. För
att motverka försurning kalkas cirka 41 procent av länets sjöar för att god ekologisk status ska upprätthållas/uppnås. Bedömningen är att miljökvalitetsmålet i länet inte kommer att nås till år 2020 men att trenden är positiv nu och för kommande år. Största utsläppskällan är idag sjöfarten, här behövs förutom de nationella
lagkraven som nyligen trätt i kraft, internationella åtgärder då sjöfarten är global.
Västra Götalands tilläggsmål för miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning är:
färre försurade vatten, minskat utsläpp av kväveoxider och minskade utsläpp av
svaveldioxider. (www.lansstyrelsen.se/vastragotaland)
Försurning utgör störst problem i avrinningsområdets höglänta terränger, alltså
oftast högt upp i delavrinningsområdenas källområden. För försurningsproblematiken finns ett nationellt upprättat kalkningsprogram som finansieras till 85 till
100 procent av statsbidrag som administreras via Naturvårdsverket. Programmet
inkluderar även uppföljning av de långsiktiga effekterna av kalkningen parallellt
och integrerat. Kalkningen samordnas av länsstyrelsen men kommunerna är oftast
utförare. Under 2014 spreds totalt 16 224 ton kalk i länet. (Länsstyrelsen Västra
Götalands län (e) 2014)

Figur 41: Försurningsbedömning i Västra Götalands län. Källa: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
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Hav i balans samt levande kust och skärgård
Länets kust- och havsmiljöer används till hög grad och ökande besöksnäring och
exploatering sker till viss del på bekostnad av miljötillståndet. Återhämtningen
för havsmiljön kräver tid och utvecklingen är osäker. Oljeutsläpp, marint skräp,
övergödning, miljögifter, fiske och byggnation, muddring och anläggandet av
bryggor är miljöproblem som påverkar längst länets kuststräcka. Bedömningen är
att miljökvalitetsmålet inte uppnås till år 2020 och att trenden är neutral. Åtgärder
har framförallt skett inom regleringen av fiske som har gett en positiv effekt, dock
så krävs fortsatt restriktiv fiskepolitik för att bestånden ska kunna återhämta sig
ytterligare.
De beslutade tilläggsmålen för Västra Götalands län är beslutade bli översiktsplaner, skyddade marina områden, bevarande av grunda marina ekosystem, bevarade fornlämningar under havsytan samt minskad mängd marint skräp. (www.
lansstyrelsen.se/vastragotaland)
Göta älv påverkar till stor del sitt mynningsområde och transporter av näringsämnen, skräp, sediment och miljögifter bidrar stark till havets miljötillstånd.

SAMMANFATTNING MILJÖMÅL
• Det finns 16 nationella miljömål med ett övergripande mål: Generationsmålet.
• Alla målen har direkt eller indirekt koppling till vatten men det är framförallt Levande
sjöar och vattendrag, Ett rikt växt-och djurliv, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Bara
naturlig försurning och Hav i balans som är kopplade till vatten.
• Västra Götalands län har utvecklat regionala miljömål med utgångspunkt i Sveriges
miljömål.
• Trots att trender är positiv för många av målen så bedöms inte många att nås inom
utsatt tid om inte stora investeringar och lagkrav träder i kraft.
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Vattendrag- och
sjökontroll

M

iljökvaliteten i Göta älv, dess biflöden och sjöar kontrolleras av Göta älvs
vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Sveriges Lantbruks Universitet (SLU). Vattenvårdsförbundet kan redovisa att vattenkvaliteten i
Göta älv har stadigt förbättrats. I vattenvårdförbundets årliga vattendragskontroll
kan den intresserade i detalj studera älvens vattenkvalitetet och följa långa mätserier.
Några andra centrala och viktiga övervakningsinstatser är den nationella miljöövervakningen, egenkontroller, olika naturinventeringar samt uppföljningen av
kalkning av mark och sjöar. De aktörer som utför eller på annat sätt bidrar till
miljöövervakningen är myndigheter på nationell, regional och lokal nivå, högskolor, konslutbolag, forskningsinstitut och enskilda. Några aktörer har också rollen
som datavärdar, deras uppgift är att lagra, granska, sammanställa och presentera
samlad data. (www.havochvatten.se)

Göta älvs vattenvårdsförbund
Göta älvs vattenvårdförbund bildades i Göteborg i april 1957, då med syfte att
skydda och förbättra vattendragens vattenkvalitet inom Göta älvs avrinningsområde nedströms Vänern. Förbundets uppgift är idag att verka för god vattenvård
inom detta område, förbundet bedriver det som idag kallas samordnad recipientkontroll (SRK). SRK är en samordning av provtagning, för att kartlägga statusen
i recipienten, mellan olika aktörer för att effektivisera och kostnadsminimera
provtagningarna (www.havochvatten.se). Efter att tillståndet i älven kartlagts togs
ett kontrollprogram fram 1970 för hela avrinningsområdet. Göta älvs vattenvårdsförbund är en ideell organisation, d.v.s. en frivillig sammanslutning, som består av
13 kommuner, 32 företag och 7 stycken övriga medlemmar. Det senare är fiskevårdsområden och intresseorganisationer. Samtliga medlemmar är intressenter som
påverkar och/eller påverkas av Göta älv och dess biflöden. Förbundet leds av en
styrelse som består av 12 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Kommunerna och
företagen tillsätter vardera hälften av platserna. En redovisning av samtliga medlemmar finns i bilaga 2.
Förbundets arbete sker i nära samråd med miljöövervakande organ såsom
länsstyrelsens miljövårdsenheter och kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder liksom företrädare för näringsliv, forskning och naturvård. Primärt sker arbetet
genom att samordna och genomföra nödvändig vattendragskontroll inom området.

103

För att administration och projektledning köper förbundet tjänster från Göteborgsregionens kommunalförbund. Göta älvs vattenvårdsförbund strävar efter att:
• Bidra till vattenvårdens utveckling
• Konstatera miljöstatus och följa förändringar och utveckling i verksamhetsområdet
• Redovisa förhållanden och utveckling i vattenområdena
• Samarbeta och kommunicera med de myndigheter som har inflytande över
verksamhetsområdet samt intressenter
• Påtala missförhållanden
• Påvisa förbättringsbehov och förbättringsmöjligheter
• Upprätta kort- och långsiktiga mål och planera verksamheten
• Ständigt utveckla och förbättra verksamheten
• Regelbundet utvärdera den egna verksamheten
• Informera intressenter och allmänhet om verksamheten
• Bredda och utöka medlemskretsen

Älven i höjd med Bohus. Källa: www.akzonobel.se
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Göta älvs vattenvårdsförbunds kontrollprogram
Göta älvs vattenvårdsförbund har ett omfattande kontrollprogram för älven och
dess avrinningsområde. Vattenkvaliteten i Göta älv övervakas kontinuerligt vid
sju fasta mätstationer från Vänerns utlopp ner till Lärjeholm. Mätstationerna ger
möjlighet att följa utvecklingen mellan de stickprov som analyseras. Mätstationerna mäter bland annat pH, turbiditet (grumlighet), konduktivitet (salthalt) och
redoxpotential (syra/basförhållande) som kan indikera utsläpp. Mätstationerna ger
tillsammans med meddelande om utsläpp möjligheten att stänga råvattenintaget vid
Lärjeholm som ligger nedströms för att förhindra påverkan på drickvattenkvaliteten. Dessa fasta mätstationer ska under 2016 bytas ut till modernare utrustning för
att öka säkerheten, minska tid för underhåll samt skapa bättre direktuppkoppling
av leverans av mätvärden till vattenverk och företag. Utöver de fasta mätstationerna finns ett 60-tal provtagningspunkter i älvens biflöden och de större sjöarna
inom området. Förbundet genomför även olika biologiska och kemisk-fysikaliska
specialundersökningar, någon eller ett par per år. I bilaga 2 ges en översikt av de
provtagningar som genomförs i Göta älvs huvudfåra samt biflöden och sjöar. Specialundersökningarna som förbundet genomfört presenteras i bilaga 3.
(www.gotaalvvvf.org)

Regional övervakning
Den regionala miljöövervakningen är uppdelad i tio programområden varav Sjöar och Vattendrag är ett. I Västra Götalands län finns över 4 000 sjöar och drygt
12 000 kilometer vattendrag. Inom programområdet finns nio stycken delprogram:
• Vattenkvalitet i vattendrag
• Vattenkvalitet i sjöar
• Stormusslor
• Fisk i vattendrag
• Närsaltstransporter i små vattendrag
• Kiselalger i vattendrag
• Vattenväxter
• Extensivt program för sjöar
• Insjöfåglar
I många av delprogrammen samarbetar vattenvårdsförbund och kommuner med
länsstyrelsen. (Länsstyrelsen Västra Götalands län (f) 2014)

Nationell miljöövervakning programområde Sötvatten
1978 påbörjade Naturvårdsverket uppbyggnaden av programmet för övervakning
av miljökvalitet (PMK), numera programområdet Sötvatten som Havs- och vatten
myndigheterna har ansvar för. Programområdet är uppdeltat i ett antal delprogram. Ett exempel är delprogrammet Flodmynningar vars syfte är att undersöka
ändringar över tiden i huvuddelen av det avrinnande vattnet från Sverige, samt
att bedöma hotbilder och ge underlag för åtgärder för att minska belastningen på
havet. Delprogrammet omfattar månadsvis provtagning och analys av vattenkemi
i 47 större vattendrag som mynnar i havet. Många av vattendragen har obrutna
tidsserier sedan 1960-talet. I Göta älv finns tre punkter som ingår i programmet
Trollhättan, Alelyckan och Ormo i Nordre älv. Flodmynningarna undersöks enbart
med avseende på den vattenkemiska sammansättningen och kompletteras med
trendvattendragen som är motvarande undersökningar av båda vattenkemi och
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biologiska parametrar i mindre vattendrag. Havs- och vattenmyndigheten samordnar även andra delprogram inom området Sötvatten samt att Naturvårdsverket har
ansvar för vissa delar (se bild). (www.slu.se, www.havochvatten.se)

Figur 42: Ansvarsfördelning inom programområdet Sötvatten. Källa: www.havochvatten.se.
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SAMMANFATTNING VATTENDRAG- OCH SJÖKONTROLL
• Provtagning av vatten pågår på ett antal nivåer, nationellt, regionalt och lokalt.
• Göta älvs vattenvårdförbund bildades 1957 och har utfört provtagningar i älven och
dess biflöden sedan dess.
• Vattenkvaliteten i Göta älv övervakas kontinuerligt vid sju fasta mätstationer från
Vänerns utlopp till Lärjeholm. Dessutom finns ett 60-tal provtagningspunkter i Göta
älvs biflöden och i de större sjöarna i området.
• Göta älv har under de senaste decennierna förbättrats avsevärt vad gäller
kemisk kvalitetet och vattens syresättning är god. Problem finns dock med den
mikrobiologiska kvaliteten.
• Havs- och vattenmyndigheterna tillsammans med Naturvårdsverket sköter
programområdet Sötvatten i Sverige.
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Bilaga 1: Medlemmar i Göta älvs
vattenvårdsförbund 2015
FÖRETAG OCH ÖVRIGA
AB Volvo, Göteborg
AB Vårgårda Kromverk, Vårgårda
ABB Kabeldon AB, Alingsås
Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB, Bohus
Antens Fiskevårdsområdesförening
Aspen-Säveåns Fiskeområdesförening
AstraZeneca, Mölndal
E.ON Värme Sverige AB, Mölnlycke
Exide Technologies AB, Kungälv
Fyrstads Flygplats, Trollhättan
GKN Aerospace Sweden AB, Trollhättan
Göteborgs Energi AB, Göteborg
Göteborgs Hamn AB, Göteborg
Göteborgs Kex AB, Kungälv
Mjörns Fiskevårdsområdesförening, Alingsås
Mölndals Energi AB, Mölndal
Mölndals Kvarnby, Mölndal
Parker Hannifin Manufacturing AB, Trollhättan
Perstorp Oxo AB, Nol
Ragn-Sells Heljestorp AB, Trollhättan
Renova AB, Göteborg
SCA Hygiene Products AB, Edet Bruk, Lilla Edet
Sibelco Nordic AB, Göteborg
Sjöfartsverket, Trollhätte kanal
SKF Sverige AB, Göteborg
Skrotfrag AB, Agnesberg
Sportfiskarna, Göteborg
Stena Recykling/RECI Indistri AB, Göteborg
Swedavia AB, Göteborg-Landvetter Airport,
Landvetter
Sävelångens Fiskevårdsområdesförening
Säveåns Övre Fiskevårdsområdesförening
TEKA AB, Alingsås
Trafikverket, Göteborg
Trollhättan Energi AB, Trollhättan
Univar AB, Göteborg
Vargön Alloys AB, Vargön
Vattenfall Göta Älv AB, Trollhättan
Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Vårgårda
Västra Götalandsregionen

KOMMUNER
Ale
Alingsås
Göteborg
Härryda
Kungälv
Lerum
Lilla Edet
Mölndal
Partille
Trollhättan
Vårgårda
Vänersborg
Öckerö

Källa: (www.gotaalvvvf.org)
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Bilaga 2: Vattenvårdsförbundets
vattendragskontroll i älven
Göta älvs vattenvårdsförbund grundades 1957 och påbörjade provtagning i älven
samt i Säveån och Mölndalsån 1958. Kontrollprogrammet har varierat i utformning men för många parametrar finns obrutna serier sedan starten 1958. Kontrollprogrammet är idag uppdelat i tre delar, Göta älv med tillflöden, Säveån och Mölndalsån. I dessa program ingår även sjöar.
Nedan presenteras kontrollprogrammets utformning från 1990 till nu och hur
kontrollprogrammet har varit utformat historiskt. (www.gotaalvvvf.org)

Vattendragskontroll: Göta älv med tillflöden
I vattendragskontrollen för Göta älv med tillflöden ingår provtagning i själva älven
samt i mindre tillflöden till älven som Stallbackaån, Slumpån, Gårdaån, Grönån
och Sköldsån. Lärjeån ingår även i detta program men finansieras av Göteborgs
Stad (Kretslopp och vatten).

Stickprovtagningar 1 gång per månad (1990-)
Från och med 1990 omformades kontrollprogrammet och kvar blev endast ett fåtal
stationer som Göta älvs vattenvårdsförbund finansierar dock så presenteras data
från det nationella övervakningsprogrammet (PMK) samt Kretslopp och Vatten,
Göteborgs Stads, mätningar i årsrapporten från förbundet. Under 1995 tillkom en
provtagningspunkt i Nordre älv – Kornhalls färja. I slutet av 1990-talet flyttades
dock provtagningspunkten uppströms till Ormo, eftersom provtagningspunkten vid
Kornhalls färja alltid fick höga konduktivtstal på grund av höga saltvattenhalter.
Naturvårdsverket sköter provtagning vid Trollhättan, Lärjeholm och Ormo genom
sitt ordinarie PMK-program idag. Tidigare ingick också provtagning vid Vargön
men från och med 1996 ansvarar Göta älvs vattenvårdsförbund tillsammans med
Vänerns vattenvårdsförbund för denna.

Tabell 3.3. Uppmätta parametrar i Göta älv som ingår i Göta älvs
vattenvårdsförbunds egna mätningar 1 gång per månad från och med 1990.
PARAMETER

ORMO (GULLÖ			
SEDAN 2014)
GARN
STENPIREN

KORNHALLS
FÄRJA

ÄLVSBORGSBRON*

Temperatur ................. –....................................–.....................–......................1995-1999................ 1990Salinitet ..................... –....................................–.....................–......................1995-1999................ 1990Syre............................ –....................................–.....................–......................1995-1999................ 1990Kisel .......................... –....................................–.....................–......................1995-1999................ 1990Klorofyll-a................... –....................................–.....................–......................1995-1999................ 1990Ammoniumkväve......... –....................................–.....................–......................1995-1999................ 1990Nitritkväve................... –....................................–.....................–......................1995-1999................ 1990Nitratkväve ................. –....................................–.....................–......................1995-1999................ 1990Fosfatfosfor ......................................................–.....................–......................1995-1999................ 1990Totalkväve................... 1975-1995...................1975-.............1975-..............1995-1999................ 1990.................................. 2002-2010
Totalfosfor .................. 1975-1995...................1975-.............1975-..............1995-1999................ 1990.................................. 2002-2010
Torrsubstans............... 1998–
Glödningsrester........... 1998–

* ingår i Bohuskustens vattenvårdsförbunds kustvattenprogram.
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Mikrobiologiska undersökningar
Mikrobiologiska undersökningar sker i Älvabo, Slumpån och Surte sex
gånger per år sedan 2002.
Tabell ….
PARAMETER

ÄLVABO

SLUMPÅN

SURTE

Koliforma bakterier (ant/100 ml).......................................... 2002–.................. 2002–.......................2002–
Escherichia coli (ant/100 ml)............................................... 2002–.................. 2002–.......................2002–
Intestinala enterokocker (CFU/100ml).................................. 2002–.................. 2002–.......................2002–

Kontinuerliga mätningar
Kontinuerliga mätningar sker i 7 fasta kontrollstationer, vilka redovisas i tabell….
Mätstationerna ger möjlighet att följa utvecklingen mellan de stickprov som analyseras. Under tidigare år genomfördes provtagningar i Holmängen och Stora Viken.
Mätstationen vid Holmängen avskaffades 1985 och ersattes med Sträcklan vid
Vänersborgs vattenverk. Mätstationen Stora Viken avskaffades 1994 och ersattes
med stationen Södra Nol.
• Konduktivitet
∆ mS/m dygnsvariationer
• Redoxpotential ∆ mV dygnsvariationer
• pH-värde ∆pH dygnsvariationer
• Grumlighet, FTU maximivärde/dygn med varaktighet i timma
• Temperatur
• Colifastmätning (Garn och Lärjeholm, automatisk provtagning och analys 2
ggr/dygn)

Tabell 3.5. Mätstationer i Göta älv där kontinuerliga mätningar genomförs.
		
REDOXGRUMLIGHET/
MÄTSTATION
KONDUKTIVITET
POTENTIAL
TURBIDITET
PH-VÄRDE
TEMPERATUR
Sträcklan..................... 1985-.................... 1985-....................... 1985-........................... –...............................Gäddebäck.................. 1976-.................... 1975-........................... –........................... 1991-.......................... –
Älvabo......................... 1978-.................... 1975-........................... –........................... 1995-...........................Garn............................ 1994-.................... 1994-....................... 1994-....................... 1994-...................... 1994S Nol........................... 1995-.................... 1995-....................... 1995-....................... 1995-...................... 1995Surte........................... 1976-.................... 1974-....................... 1994-....................... 1974-.......................... –
Lärjeholm..................... 1976-.................... 1974-....................... 1974-....................... 1974-...................... 1986-

Nationella övervakningsprogrammet (PMK)
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) sköter provtagning vid Trollhättan på uppdrag
av Naturvårdsverket (från 1965-), Alelyckan (från 1985-) och Ormo (1996-) genom sitt nationella övervakningsprogram. Provtagningen vid Vargön (1968-) som
tidigare genomfördes av Naturvårdsverket sköts nu av Göta älvs vattenvårdsförbund och Vänerns vattenvårdsförbund. Provtagningen är dock fortfarande densamma som tidigare och redovisas därför i här. Stationerna vid Trollhättan, Alelyckan,
Ormo och Vargön provtas 1 gång/månad och följande parametrar provtas:
– pH
– Konduktivitet
– Alkalinitet
– Absorbans
– Totalt organiskt kol (TOC) från 1986–
– COD (Mn)
– Totalkväve
– Ammoniumkväve
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– Nitrit Nitrat
– Fosfatfosfor
– Totalfosfor
– Sulfat
– Klorid
– Fluor
– Kalcium
– Magnesium
– Natrium
– Kalium
– Övrig fosfor
– Kisel
Provtagning på metaller startade på 1970-1980 talet och idag tas prover för järn,
mangan, aluminium, arsenik, kadmium, kobolt, krom, nickel, koppar, bly, vanadin,
zink, och kvicksilver.

Kiselalger
Provtagning görs med avseende på kiselalger vartannat år i utloppspunkterna till
Lärjeån, Slumpån, Grönån, Mellbyån, Lerån, Mörlandaån samt punkterna MP8
och MP10 i Mölndalsån.

Vattendragskontroll: Säveån
Säveåns provtagningsprogram startade år 1958 och under åren har kontrollprogrammet utbredning och ingående parametrar ändrats men idag ingår totalt 16
provtagningspunkter. I kontrollverksamheter ingår även provtagning i sjöarna
Anten, Aspen, Mjörn och Ålandasjön, totalt sex punkter.
I vattendraget tas stickprov i samtliga punkter varannan månad med början i januari. Prover tas med avseende på pH, temperatur, alkalinitet, absorbans, konduktivitet, turbiditet, syre, TOC, nitratkväve, totalkväve, totalfosfor, ammoniumkväve
(vissa punkter) och fosfatfosfor (vissa punkter)I sjöarna tas prover med avseende på pH, temperatur, alkalinitet, absorbans,
siktdjup, syre, totalkväve, totalfosfor och klorofyll.

Vattendragskontroll: Mölndalsån
Mölndalsåns provtagningsprogram startade år 1958 och under åren har kontrollprogrammet utbredning och ingående parametrar ändrats men idag ingår totalt nio
provtagningspunkter. I kontrollverksamheter ingår även provtagning i sjön Rådasjön.
I vattendraget tas stickprov i samtliga punkter varannan månad med början i
januari. Prover tas med avseende på pH, temperatur, alkalinitet, absorbans, konduktivitet, turbiditet, syre, TOC, nitratkväve, totalkväve och totalfosfor.
I sjöarna tas prover med avseende på pH, temperatur, alkalinitet, absorbans,
siktdjup, syre, totalkväve, totalfosfor och klorofyll.
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Kartförklaring (karta på nästa sida)

•

Säveån

2
Sävens utlopp
6
Säveån nedströms Vårgårda
8
Svartån
10
Säveån vid Torp
14
Säveån inlopp i Mjörn
15
Mellbyån inlopp i Anten
15A
Loobäcken inlopp i Anten
16
Mellbyån utlopp ur Anten
17
Mellbyån inlopp i Mjörn
18
Säveån utlopp ur Mjörn
20
Säveån utlopp ur Sävelången
26
Säveån inlopp i Aspen
28
Säveån utlopp ur Aspen
29
Säveån Kyrkbron i Partille
30
Säveån vid Lemmingebron
32
Säveåns utlopp i Göta älv
Lerån Utlopp i Säveån
Mörlandaån Utlopp i Mellbyån
ME
I Mjörn
ASP
I Aspen
AN
I Anten
AS
I Anten
AÖ
I Anten
Å1
I Ålandasjön



Fasta Stationer +PMK



Tillflöden till Göta älv

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ST1
ST2
ST3
SL1
SL2
SL3
SL4
SL5
GÅ1
G1
SK
B
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Skräcklan
Vargön (PMK)
Gäddebäck
Trollhättan (PMK)
Älvabo
Garn
Södra Nol
Ormo (PMK)
Surte
Alelyckan (PMK)
Lärjeholm
Stenpiren
Älvsborgsbron

Gärdhemsån
Stallbackaån, väg 1015
Kårebrobäcken
Slumpån
Lillån, Lunneberg
Lillån, Rommele-Kalvhed
Lerumsån
Visslaån
Gårdaån
Grönån
Sköldsån
Brattorpsån



Lärjeån



Mölndalsån

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
4
5
6
7
7.3
8
8.1
10
RL
GA

Västra grenen
Östra grenen
Kvarnabäcken
Bro i Västra Bergum
Bro vid Torv Hög
Bro väg mot Geråsen
Bro vid Annedal
Bro i Linnarhult
Bro G:a väg 45

Utlopp ur V Nedsjön
Inlopp i Gröen
Utlopp ur Gröen
Inlopp i Rådasjön
Utlopp ur Stensjön
Nedströms Papyrus
Samflöde Balltorpsb o Kålleredsb
Bro vid Växthusgatan
Nya Ullevi
Rådasjön
Landvettersjön (Gröen)

Mätstationer och
provtagningspunkter
2015
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Provtagningar fram till 1990
Tidigare provtagningar
• Fysikalisk-kemiska analyser på Göta älv finns i årsberättelser från 1896. Bakteriologiska analyser finns från 1894 (Vattenverket, Göteborg).
• Fysikalisk-kemisk undersökning på olika punkter i Göta älv under tiden 19351937 (Vattenverket, Göteborg).
• Laboratoriet i Alelyckan har diagram över fysikalisk-kemiska analyser på
råvattnet under tiden 1937-1955 (Vattenverket, Göteborg).

Göta älvs vattenvårdsförbunds vattenundersökningar 1958-64
1958-1964 analyserades samtliga prover med avseende på:
• Temperatur (°C)
• Färgstyrka (mg Pt/L)
• Grumlighet (abs enheter)
• Konduktivitet
• pH
• Ammonium, NH4 (mg/L)
• Klorid mg/L
• Kaliumpermanganatförbrukning mg/L
• Syrehalt O2 (mg/L)
• Syremättning (%)
• Biokemisk syreförbrukning BS (mg/L)
• Bakterier (totalantal, koliforma, termostabila koliforma)
Vid ett fåtal tillfällen kontrollerades dessutom siktdjup samt halten av totalkväve
och totalfosfor.
Prover togs vid följande provpunkter i Vänern och Göta älv:
– V1 Vänern cirka 10 kilometer NO Vänersborg (1 m och 8 m djup)
–2
Vänern, Vänersborgs vattenverk (4 m djup)
– G1 Göta älv, Nybro, Vargön (1 m djup)
– G2 Göta älv, Onsjö (1 m djup)
– G3 Göta älv, Assarebo (1 m djup)
– G4 Göta älv, uppströms Lilla Edet (1 m djup)
– G5 Göta älv, Ballebo, nedströms Lilla Edet (1 m djup)
– G6 Göta älv, Bredungen, Kungälv (1 m djup)
– G7 Göta älv, Alelyckan, Lärjeholm (1 m djup)
– G8 Göta älv, Göteborg, Kämpegatan (1 m djup)
– G9 Göta älv, Göteborg, Rya nabbe
– G10 Älvsborgsfjorden
– N1 Nordre älv, Ormo			
– N2 Nordre älv, syd Korseberga			
– N3 Nordre älv, Älvefjorden			
– GSI Slumpåns utlopp			
– Ggr Grönåns utlopp			
– Gsk Sköldåns (Nolåns) utlopp			
– Glä Lärjeåns utlopp (1 m djup)			

118

Sammanställning från 1965
En sammanställning av Göta älvs vattenvårdsförbunds provtagningar 1958-1964
genomfördes 1965. I denna finns dessutom en limnologisk undersökning av Göta
älv och dess biflöden nedströms Lilla Edet. Undersökningen genomfördes 14-15 juli
1951 av Artur Almestrand.

Göta älvs vattenvårdsförbunds vattenundersökningar 1965-1973
Under perioden 1965-73 genomfördes analyser vissa år till exempel 1968 (8 provomgångar) och 1970 (6 provomgångar) vid:
1.
2.
3.

Nybro ovan Vargön
Omedelbart nedan Vargön
Onsjö

Proverna analyserades med avseende på temperatur, färg (mg Pt/L), grumlighet,
(zP), konduktivitet (µS/cm), pH, kaliumpermanganatförbrukning, syrehalt, syremättnad, torrsubstans och glödgningsförlust.

Kvartalsblandprover (fram till 1990)
Analyserna skedde på mätstationernas dygnsblandprov, vilka i sin tur sammansätts
till kvartalsblandprov.

Tabell 3.1. Parameter uppmätta fram till 1990 i Göta älv kvartalsvis.
PARAMETER.................................. ENHET........................... STARTÅR
pH................................................ .......................................... 1975
Färgtal.......................................... mg Pt/l.............................. 1987
Grumlighet.................................... FTU.................................... 1975
Torrsubstans (TS).......................... mg/l.................................. 1975
Glödgningsförlust.......................... mg/l.................................. 1975
Glödningsrest................................ mg/l.................................. 1975
Konduktivitet (25°C).................... µS/cm............................... 1975
Permangattal................................ mg/l.................................. 1975
Kemisk syreförbrukning................. COD (Mn) mgO2/l.............. 1975
Kalcium........................................ mg/l.................................. 1976
Magnesium (Mg2+)........................ mg/l.................................. 1976
Natrium (Na+)............................... mg/l.................................. 1976
Kalium (K+)................................... mg/l.................................. 1976
Vätekarbonat (HCO3-).................... mg/l.............................1982-87
Alkalinitet (OH-)............................. mmol/l.............................. 1987
Klorid (Cl-).................................... mg/l.................................. 1976
Sulfat (SO42-)................................ mg/l.................................. 1976
Ammoniumkväve (N)..................... mg/l.................................. 1975
Nitratkväve (N).............................. mg/l.................................. 1975
Totalkväve (N)............................... mg/l.................................. 1975
Totalfosfor (P)............................... mg/l.................................. 1975
Järn (Fe)....................................... mg/l.................................. 1975
Bly (Pb)........................................ mg/l.................................. 1975
Kadmium (Cd).............................. mg/l.................................. 1976
Koppar (Cu).................................. mg/l.................................. 1975
Krom (Cr)...................................... mg/l.................................. 1975
Nickel (Ni).................................... mg/l.................................. 1975
Zink (Zn)....................................... mg/l.................................. 1975
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Stickprover 4 gånger per år (fram till 1990)
Tabell 3.2. Parametrar uppmätta i Göta älv 4 gånger per år fram till 1990.
PARAMETER
ENHET
STARTÅR
Totalfosfor................................................mg/l................. 1975
Kvicksilver................................................µg/l.................. 1974-1978 vid Bohus och Surte, 1979 vid Lärjeholm
Totalt antal bakterier................................22ºC/ml.......... 1973
Totalt antal koliforma bakterier.................44ºC/ml.......... 1973
Antal termostabila koliforma bakterier......44ºC/ml.......... 1973

Stickprover 2 gånger per år (1990-2003)
Tabell 3.4. Uppmätta parametrar 2 gånger per år i Göta älv från 1990.
PARAMETER

ÅR

Prioriterade ämnen......................................................... 1991–1995 Lärjeholm 1 ggr/år
...................................................................................... 1995–1997 Lärjeholm och Vargön 2 ggr/år
Metaller i vattenmossa.................................................... 1994-2003
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Bilaga 3: Specialundersökningar
• Kvicksilverundersökning vid Bohus och Surte, 1974.
• Klorerade och bromerade kolväten i Göta älv, 1974.
• Specialundersökningar av älv-diket vid Trollhättan, 1982-1986.
• Bakteriell undersökning i Göta älv och mynningsområdet, 1987.
• Sedimentundersökningar av metaller och stabila organiska föreningar i Göta
älv vid Bohus och Älvsborgsbron samt från Västra Götalands läns kustvattenstationer, 1990.
• Sedimentundersökning av metaller och stabila organiska föreningar i Göta
älvs övre lopp, 1990.
• Undersökning av bekämpningsmedelsrester i ytvatten i Göteborgs och Bohuslän – Gårdaån, Slumpån och Lärjeån, 1990.
• Kvicksilverundersökning vid Eka Nobel, Bohus (Naturvårdsverket) 1990.
• Dioxinundersökning i Göta älv (Naturvårdsverket), 1990.
• Dioxinundersökning i Göta älv (Naturvårdsverket), 1991.
• Undersökning av metaller och organiska ämnen, 1992.
• Undersökning av metaller och organiska ämnen, 1993.
• Metaller i vattenmossa i Göta älv, 1993.
• Kvicksilver i Gädda och Göta och Nordre älv, Säveån, Mölndalsån samt Rådasjön, 1993.
• Miljögifter (organiska miljögifter; DDT, PCB, bly och kadmium) i Gädda,
1994.
• Sedimentundersökning av metaller och stabila organiska miljöföreningar i
Göta älv, 1995.
• Bakteriell undersökning i Göta älv plus mynningspunkten i Gårdaån och
Slumpån, 1995-1997.
• Metaller i Göta älvs avrinningsområde, 1995-1997.
• Undersökning av bottenfauna i Göta- och Nordre älv, 1997.
• Anten, en sjö hotad av eutrofiering? 1997.
• Bakterier i Mölndalsån, 1998.
• Mätning av organiska ämnen i Göta älv, 1998.
• Metaller i Göta älvs avrinningsområde – en undersökning av metaller i vattenmossa, 1999.
• Fiskfaunan i Göta älv – sammanställning över fiskarterna i Göta älv, 1999.
• Undersökning av profundalfaunan i Anten, 1999.
• Bakterier i Mölndalsån, 1999.
• Bottenfauna i Göta älv, 2000.
• Metaller i Göta älvs avrinningsområde, 2000.
• Älvnära natur – värdefulla naturområden utmed Göta och Nordre älv, 2001.
• Metaller i Göta älvs avrinningsområde, 2001.
• Metaller i Göta älvs avrinningsområde, 2002.
• Metaller och miljögifter i Aspen – resultat från en sedimentundersökning,
2002.
• Ålanda ström – en fiskeribiologisk och vattenkemisk undersökning, 2000.
• Bottenfaunaundersökning i Göta älv, 2000.
• Miljögifter i och kring Göta älv – en sammanställning av undersökningar av
vatten, sediment, biota och utsläpp, 2003.
• Riskinventering Göta älv – aktuellt läge. En översiktlig inventering av riskobjekt och riskanalyser, 2003.
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• Ålandaström – elfisken, temperatur- och pH-mätningar, 2003.
• Mikrobiologisk undersökning i Göta älv och vissa biflöden, 2002-2003.
• Sedimentprovtagning i Göta älv 1990-2000, 2004.
• Fakta om Göta älv – Andra upplagan (Linda Storkull), 2005.
• Riskinventering Göta älv – aktuellt läge, översiktlig inventering av risker och
riskanalyser (Joanna Friberg), 2006.
• Bottenfauna i Säveån – en undersökning av bottenfaunan på nio lokaler nedströms Aspen, 2007.
• Limnologiska undersökningar i Aspen och Mjörn – 2007-2008, 2009.
• Kiselalger i Västra Götalands län, 2010.
• Organiska tennföreningar i Mölndalsån, 2011.
• Limnologiska undersökningar i Rådasjön och Landvettersjön, 2011.
• Värdering av risker för en relativt opåverkad ytvattentäkt – modellering av
Rådasjön med stöd av inaktiveringsstudier och mikrobiell källspårning, 2011.
• Undersökning av metaller och organiska ämnen i abborre från Anten och
Mjörn, 2012.
• Limnologisk undersökning i Rådasjön 2011 inklusive kvicksilver i gädda,
2013.
• Undersökning av kvicksilver i fisk i Mjörn, 2013.
• Elfiske i Göta älv, 2014.
• Kiselalger i Göta älvs avrinningsområde, 2014.
• Undersökning för att beskriva storlek och dynamik i sedimentbunden föroreningstransport i Göta älv ”Hoppande sediment”, 2014-2015.
• Inventering av stormusslor i biflöden i Göta älv i samarbete med Skövde högskola och Sportfiskarna, 2014-2015.
• Limnologisk undersökning av Östra Nedsjön, 2015.
Rapporter från 1995 och framåt går att finna på förbundets hemsida: www.gotaalvvvf.org, för övriga rapporter var god kontakta kansliet: monica.dahlberg@grkom.se

eller frida.eriksson@grkom.se
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SE645405-128007

SE641442-127853

SE641785-127520

SE642919-128669

SE643350-128404

SE643553-128752

SE643934-128958

SE644310-128988

SE641358-127426

SE646486-129009

SE644578-128394

SE640423-126995

SE647307-129768

Brattorpsån

Bäck från Stora Mölnesjön

Bäck från Surtesjön

Forsån

Grönån - mynningen till Skepplanda

Grönån - Skepplanda till Sörån

Grönån - Sörån till Hålsjön

Gårdaån

Göta älv - förgreningen med Nordre älv
till Säveåns mynning *

Göta älv - Slumpån till Stallbackaån *

Göta älv - Slumpåns mynning till
Älvängen *

Göta älv - Säveåns inflöde till
mynningen vid Älvsborgsbron *

Göta älv - Vänern till Stallbacka *

Nordre älv

Även exklusive pentabromerade difenyleter (PBDE).

1

SE642741-127770
SE642012-126863

SE646723-130730

Göta älv - Älvängen till förgreningen
med Nordre älv *

SE647234-130286

Björkeån

ID

Bastån

Namn

Åtgärdsområde: Göta älvs
huvudfåra Vattendrag

Källa: www.viss.lansstyrelsen.se

Uppnår ej god
Uppnår ej god
Uppnår ej god
Uppnår ej god
Uppnår ej god

Måttlig
Måttlig
Måttlig
Måttlig
Otillfredsställande

Uppnår ej god
Uppnår ej god

Måttlig

Uppnår ej god
Uppnår ej god

Uppnår ej god

Otillfredsställande

Otillfredsställande
Måttlig

Otillfredsställande

Uppnår ej god

Uppnår ej god

Måttlig

Otillfredsställande

Uppnår ej god
Uppnår ej god

Måttlig
Måttlig

Uppnår ej god

Uppnår ej god

Otillfredsställande

Uppnår ej god

Måttlig

Inkl. Hg

Ej klassad

Nej

Nej

Nej
Nej

Uppnår ej
god
God
Ej klassad

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Nej

Ja
Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja
Ja

Nej

Nej

Nej
Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja
Nej

Ja

Ja
Ja

Nej

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej
Nej

Nej

Nej
Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja
Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja
Ja

Ja

Nej
Ja

Ja

Nej

Nej

Ja
Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej
Ja

Ja

Nej
Nej

Ja

Nej

Morfologi

Fysisk påverkan Förändringar

Ytvattenrelaterade miljöproblem

Dålig

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja
Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja
Nej

Ja

Ja
Nej

Ja

Nej

Främmande
arter

God 2015

God 2027

God 2027
God 2027

God 2027

God 2021

God 2027

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

God 2027

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

Miljökvalitetsnorm

Miljöproblem

* = Kraftigt modifierat vatten

God exkl. hg

Måttlig
Otillfredsställande

Övergödning Miljögifter Försurning Flödes Kontinuitet

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad
Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad
Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Exkl. Hg1

Kemisk status

Dålig

Ekologisk
status/potential

Klassning

Bilaga 4: Statusklassningar enligt vattendirektivet

Ej klassad

God

Kemisk status
Uppnår ej god

Ekologisk status
Hög

Bilaga 4: Statusklassningar enligt vattendirektivet

Källa: www.viss.lansstyrelsen.se
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124
SE647510-129729
SE641687-128380
SE640781-127057
SE645970-130714

Karls grav *

Kvarnabäcken

Kvillebäcken

Lerumsån - sammanflödet Björkeån /
Skalltorp till källområdena

Uppnår ej god

Måttlig

SE645476-129449

Uppnår ej god
Uppnår ej god
Uppnår ej god
Uppnår ej god
Uppnår ej god
Uppnår ej god

Måttlig
Måttlig
Måttlig
Måttlig
Måttlig
Måttlig

SE641451-128303
SE641673-128778
SE643500-128986
SE642987-128275
SE642531-128098

Ryksbäcken

SE642987-128275

Sköldsån

Slumpån - Lillån / Sjuntorp till Visslaån
/ strax uppströms järnvägsbron
SE645811-129354
Slumpån - mynningen till Lillån /
Sjuntorp
SE645779-128741

Även exklusive pentabromerade difenyleter (PBDE).

Måttlig

Lärjeån, östra grenen

Uppnår ej god
Uppnår ej god

Måttlig

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Uppnår ej god

Måttlig

SE645474-128996

SE645657-128992

Ej klassad

Uppnår ej god

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad
Ej klassad

Måttlig

Lillån - Rommele till Gravlången
Lillån - sammanflöde vid Rommele till
källområden
Lärjeån - från mynningen till
Lövsjöarna

1

Ej klassad
Ej klassad

Ej klassad

Uppnår ej god

Uppnår ej god
Uppnår ej god

Måttlig
Måttlig

Måttlig

Uppnår ej god
Uppnår ej god

Måttlig

Exkl. Hg1

Kemisk status
Inkl. Hg

Måttlig

Ekologisk
status/potential

Otillfredsställande Uppnår ej god

SE646313-129933

SE645150-130306

Lerumsån - sammanflödet Visslaån och
Lerån / järnvägsbron till Skalltorp
Lillån - mynningen till biflöde vid
Rommele

SE641522-128081

Iglabäcken

ID

Hultabäcken

Namn

Åtgärdsområde: Göta älvs
huvudfåra Vattendrag

Klassning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej
Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Nej

Ja

Nej

Övergödning Miljögifter Försurning Flödes Kontinuitet

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja
Nej

Ja

Nej

Morfologi

Fysisk påverkan Förändringar

Ytvattenrelaterade miljöproblem

Dålig

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja
Nej

Nej

Nej

Främmande
arter

God 2021

God 2021

God 2027

God 2027

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

God 2027

God 2021

God 2021

God 2021

God 2027

God 2027

God 2021

God 2021

God 2027

Miljökvalitetsnorm

Miljöproblem

* = Kraftigt modifierat vatten

God exkl. hg

Måttlig
Otillfredsställande

Ej klassad

God

Kemisk status
Uppnår ej god

Ekologisk status
Hög
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SE645919-127873
SE641768-127580
SE643013-129183
SE645438-130031

Store-Väktor

Surtesjön

Tinnsjön

Vanderydsvattnet

Även exklusive pentabromerade difenyleter (PBDE).

1

SE645390-129014
SE646802-129905

Gravlången

ID

Hullsjön

Namn

Sjöar

Åtgärdsområde: Göta älvs
huvudfåra

Ej klassad
Uppnår ej god
Uppnår ej god
Uppnår ej god
Uppnår ej god

Måttlig
Måttlig
Måttlig
Måttlig

Ej klassad
Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Uppnår ej god

Exkl. Hg1

Dålig

Inkl. Hg

Kemisk status

Ej klassad

Ej klassad
Ej klassad

Ej klassad

Otillfredsställande Uppnår ej god

Ekologisk
status/potential

Klassning

Ej klassad

Måttlig

Uppnår ej god

SE644674-128162

Ej klassad

Uppnår ej god

Måttlig

Västerlandån

Ej klassad

Uppnår ej god

God

SE645953-130194

Visslaån

SE643694-129531

Sörån / Slereboån

Uppnår ej god

SE646360-129549

Stallbackaån - uppströms Hullsjön

Måttlig

SE646962-129740

Stallbackaån - mynningen till Hullsjön

Uppnår ej god
Uppnår ej god

Måttlig
Måttlig

SE645717-128093

Sollumsån

Uppnår ej god

Måttlig

SE643284-127968

Solbergsån - mynningen till Braseröd

Uppnår ej god

Ej klassad

Uppnår ej god

Ej klassad

Exkl. Hg1

Kemisk status
Inkl. Hg

Måttlig

SE643533-127928

Ekologisk
status/potential

Klassning

Måttlig

SE643697-128022

Solbergsån - Braseröd till Storsjön

ID

Solbergsån - Braseröd till St
Grötevatten

Namn

Vattendrag

Åtgärdsområde: Göta älvs
huvudfåra

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Nej

Nej
Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Nej
Nej

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja
Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej
Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja
Ja

Ja

Nej

Ja

Nej
Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Morfologi

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
Ja

Nej

Nej

Nej

Morfologi

Fysisk påverkan Förändringar

Ytvattenrelaterade miljöproblem

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja
Nej

Ja

Ja

Ja

Övergödning Miljögifter Försurning Flödes Kontinuitet

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej
Ja

Ja

Nej

Nej

Övergödning Miljögifter Försurning Flödes Kontinuitet

Fysisk påverkan Förändringar

Ytvattenrelaterade miljöproblem

Dålig

Nej

Ja

Nej
Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Främmande
arter

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja
Nej

Ja

Nej

Nej

Främmande
arter

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

Måttlig 2015

God 2021

Miljökvalitetsnorm

God 2027

God 2027

Bibehålla God

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

Miljökvalitetsnorm

Miljöproblem

* = Kraftigt modifierat vatten

God exkl. hg

Måttlig
Otillfredsställande

Ej klassad

God

Kemisk status
Uppnår ej god

Ekologisk status
Hög

126

Även exklusive pentabromerade difenyleter (PBDE).

1

SE574050-114780
SE574650-114360

Nordre Älvs fjord

ID

Rivö fjord

Namn

Åtgärdsområde: Kustvatten

Uppnår ej god
Uppnår ej god

Måttlig

Inkl. Hg

1

Ej klassad

God

Exkl. Hg

Kemisk status

Måttlig

Ekologisk
status/potential

Ja

Ja

Övergödning

Ja

Ja

Miljögifter

God exkl. hg

Måttlig

Ej bedömt

Ja

Morfologi

Fysisk påverkan Förändringar

Dålig

Nej

Ja

Miljöproblem

Nej

Ja

Främmande
arter

God 2021

God 2021

Miljökvalitetsnorm

* = Kraftigt modifierat vatten

Ej klassad

Otillfredsställande

Uppnår ej god

God

Kemisk status

Hög

Ekologisk status

127

SE641312-129736

SE643816-132483
SE640576-128211

Kullaån

Kyllingsån - mynningen i Säveån till
Lillån och Änskåns sammanflöde vid
Landa

Kåbäcken

Uppnår ej god
Uppnår ej god

Uppnår ej god

God

God

Uppnår ej god

Måttlig

Måttlig

Uppnår ej god

Måttlig

Uppnår ej god

Måttlig

Uppnår ej god

SE641404-129981

SE643246-130147

Hjällnäsbäcken

Måttlig

Laxån - mynningen till Ömmerns
utlopp

SE641711-130766

Hjulån - mellan Ömmern och StoreNären

Uppnår ej god

Måttlig

Uppnår ej god

SE641992-131227

Hjulån - inloppet i Store-Nären till
källområdena

Uppnår ej god

Måttlig

Uppnår ej god

SE642394-132788

Hestraån

Uppnår ej god

God

Dålig

SE642526-130696

Forsån - mynningen i Säveån till Stora
Färgens utlopp

Uppnår ej god

Måttlig

Måttlig

SE643206-132663

Bäck uppströms Kvinnestadsjön

God

SE641775-131404

SE640674-128983

Bäck mellan Öxsjön och Stora
Stamsjön

Uppnår ej god
Uppnår ej god

Måttlig

SE641199-130515

SE640989-128262

Brodalsbäcken

Uppnår ej god

Inkl. Hg

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Exkl. Hg1

Kemisk status

Laxån - mellan Ömmern och Ören

SE640705-128963

Alebäcken - mellan Lilla och Stora
Stamsjön

Måttlig

Ekologisk
status/potential

Klassning

Laxån - inloppet i Ören till
källområdena

SE640893-128938

ID

Alebäcken

Namn

Vattendrag

Åtgärdsområde: Säveån

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja
Nej

Nej

Ja

Ja
Nej

Ja
Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ej klassad

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Miljögifter Försurning Flödes Kontinuitet

Nej

Nej

Övergödning

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Morfologi

Fysisk påverkan Förändringar

Ytvattenrelaterade miljöproblem

Dålig

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

God 2021

God 2021

God 2021

Bibehålla God

God 2021

Bibehålla God

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021
Bibehålla God

Nej

Bibehålla God

God 2021

God 2021

Nej

Nej

Nej

Ja

Främmande
arter

Miljökvalitetsnorm

Miljöproblem

* = Kraftigt modifierat vatten

God exkl. hg

Måttlig
Otillfredsställande

Ej klassad

God

Kemisk status
Uppnår ej god

Ekologisk status
Hög

128

Även exklusive pentabromerade difenyleter (PBDE).

1

Uppnår ej god

Måttlig

SE643319-133085

Sällerhögsån

Uppnår ej god

Måttlig

SE643891-130193

Sågån

Uppnår ej god

Måttlig

SE644059-131814

Uppnår ej god

Svartån

Uppnår ej god

Måttlig

Svartåbäcken

God

Rämneå
SE640656-128582

SE641237-129877

Pliktån
SE642458-129313

SE644704-131018

Mörlandaån

Uppnår ej god

Måttlig

Uppnår ej god

SE645079-131022

Mellbyån - mynningen i Anten till
källområdena

Uppnår ej god

Måttlig

God

SE643462-130128

Mellbyån - mellan Åsjön och Anten

Uppnår ej god

Uppnår ej god

SE642216-131250

Lygnöå och Störtaredsån

Uppnår ej god

Måttlig
Måttlig

Uppnår ej god

SE644423-131261

Uppnår ej god

Inkl. Hg

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

God

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Exkl. Hg1

Kemisk status

Klassning

Måttlig

SE643694-132750

Lobäcken

Måttlig

Ekologisk
status/potential

Måttlig

SE641315-129160

Lillån - sammanflödet med Änskån till
Kvinnestadsjön utlopp

ID

Lerån

Namn

Vattendrag

Åtgärdsområde: Säveån

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej
Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ej klassad

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Miljögifter Försurning Flödes Kontinuitet

Ja

Nej

Ja

Övergödning

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Morfologi

Fysisk påverkan Förändringar

Ytvattenrelaterade miljöproblem

Dålig

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Främmande
arter

God 2021

God 2021

God 2027

God 2021

Bibehålla God

Bibehålla God

God 2027

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

God 2027

Miljökvalitetsnorm

Miljöproblem

* = Kraftigt modifierat vatten

God exkl. hg

Måttlig
Otillfredsställande

Ej klassad

God

Kemisk status
Uppnår ej god

Ekologisk status
Hög
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SE640818-128313
SE641500-132805
SE641190-129229
SE642101-130062

SE642771-130493
SE640599-127283
SE640726-127722

SE643757-132189
SE642868-131662
SE642832-129517
SE643647-132899
SE643347-133289

Säveån - Brodalen till Aspens utlopp

Säveån - inloppet i Säven till
källområdena

Säveån - mellan Aspen och Sävelången

Säveån - mellan Sävelången och Mjörn

Säveån - mynningen i Mjörn till
Alingsås centrum / Forsåns tillflöde

Säveån - mynningen till Olskroken

Säveån - Olskroken till Brodalen

Säveån - Svartåbäckens inflöde till
Kyllingsåns inflöde / genom Vårgårda

Säveån - Vårgårda till Sävens utlopp

Söabäcken

Änskån - Baggebol till sammanflödet
med Kyllingsån

Änskån - Grude till Baggebol

Även exklusive pentabromerade difenyleter (PBDE).

1

SE643353-131175

ID

Säveån - Alingsås centrum till
Vårgårda

Namn

Vattendrag

Åtgärdsområde: Säveån

Nej
Nej

Ej klassad
Ej klassad

Uppnår ej god
Uppnår ej god

Nej
Nej

Ej klassad
Ej klassad

Ej klassad
Uppnår ej god

God

Måttlig

Nej

Ej klassad

Uppnår ej god

Måttlig

Nej

Ej klassad

Uppnår ej god

Nej

Nej

God

Måttlig

Uppnår ej god
Uppnår ej god

Måttlig
Måttlig

Måttlig

Uppnår ej god

Måttlig

Nej

Ej klassad

Måttlig

Uppnår ej god

Måttlig

Nej

Uppnår ej god

Måttlig
Ej klassad

Nej

Uppnår ej god

Ej klassad

Nej

Övergödning

Nej

Uppnår ej god

God

Ej klassad

Exkl. Hg1

Ej klassad

Uppnår ej god

Inkl. Hg

Kemisk status

Klassning

Måttlig

Ekologisk
status/potenti
al

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej
Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Miljögifter Försurning Flödes Kontinuitet

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Morfologi

Fysisk påverkan Förändringar

Ytvattenrelaterade miljöproblem

Dålig

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej
Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Främmande
arter

God 2021

God 2021

Bibehålla God

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

Bibehålla God

God 2021

Miljökvalitetsnorm

Miljöproblem

* = Kraftigt modifierat vatten

God exkl. hg

Måttlig
Otillfredsställande

Ej klassad

God

Kemisk status
Uppnår ej god

Ekologisk status
Hög

130
Ej klassad
Ej klassad
Ej klassad
Ej klassad
Ej klassad
Ej klassad
Ej klassad
Ej klassad

Uppnår ej god
Uppnår ej god
Uppnår ej god
Uppnår ej god
Uppnår ej god
Uppnår ej god
Uppnår ej god
Uppnår ej god
Uppnår ej god

Måttlig
Måttlig
Måttlig
Måttlig
Måttlig
Måttlig
Måttlig
Måttlig
Måttlig

SE640421-128188
SE640680-128957
SE641734-130806
SE641461-129543
SE642608-132524
SE641068-129720
SE643293-130062
SE641321-130145
SE641330-130671
SE640679-129000

Stora Kåsjön

Stora Stamsjön

Store-Nären

Sävelången

Säven

Uspen

Åsjön

Ömmern

Ören

Öxsjön

Även exklusive pentabromerade difenyleter (PBDE).

Ej klassad

Ej klassad

Uppnår ej god

Måttlig

SE642262-130589

Stora Färgen

1

Ej klassad
Ej klassad

Uppnår ej god
Uppnår ej god

Måttlig
Måttlig

SE643134-132942

Ornungasjö

God

Uppnår ej god

Måttlig

SE642138-130063

Mjörn

Ej klassad

Uppnår ej god

Måttlig

SE642436-132816

Malsjö

Ej klassad

SE640828-129000

Lilla Stamsjön

Ej klassad

SE643591-132677

Kvinnestadsjön

Ej klassad

Uppnår ej god

Måttlig
Uppnår ej god

SE643801-130140

Hälsingen

Ej klassad

Uppnår ej god

Måttlig

Uppnår ej god

SE640881-127728

Bergsjön

Ej klassad

Måttlig

SE640873-128461

Aspen

Ej klassad

Uppnår ej god
Uppnår ej god

Exkl. Hg1

Måttlig

Inkl. Hg

Kemisk status

Klassning

Måttlig

Ekologisk
status/potential

God

SE643499-130158

ID

Anten

Namn

Sjöar

Åtgärdsområde: Säveån

Nej

Nej

Ja
Nej

Nej

Nej

Nej
Nej

Nej

Nej

Nej
Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Övergödning

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej
Ja

Ja

Ja

Ja
Nej

Ja

Ja

Nej
Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
Ej
klassad
Nej

Nej

Nej
Nej

Nej

Nej

Nej
Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja
Ja

Nej

Ja

Nej
Ja

Nej

Nej

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ej klassad

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej
Nej

Nej

Nej

Nej
Ja

Nej

Nej

Nej
Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Kontinuitet Morfologi

Fysisk påverkan - Förändringar
Miljögifter Försurning Flödes

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej
Nej

Nej

Nej

Nej
Nej

Nej

Nej

Nej
Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Främmande
arter

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

God 2015

God 2021

God 2021

Bibehålla God

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

Miljökvalitetsnorm

Miljöproblem

* = Kraftigt modifierat vatten

God exkl. hg

Ytvattenrelaterade miljöproblem

Dålig

Otillfredsställande

Måttlig

Ej klassad

God

Kemisk status
Uppnår ej god

Ekologisk status
Hög

131

Även exklusive pentabromerade difenyleter (PBDE).

1

SE640259-129254

SE640218-129750

Tvärån

SE639868-128008

Mölndalsån - mellan Rådasjön och
Landvettersjön

SE639922-127617

SE640138-128900

Mölndalsån - Landvettersjöns inlopp
till Tväråns tillflöde

SE640387-127270

SE640071-127357

Mölndalsån - Kålleredsbäckens inflöde
till Liseberg

Ståloppet

SE640159-127709

Lilla Delsjön + bäck mellan Delsjöarna

Mölndalsån - Ullevi till Liseberg /
Delsjöbäckens inflöde

SE639524-127498

Kålleredsbäcken

SE640160-129407

SE640454-129190

Hornasjö bäck

Mölndalsån - Tväråns tillflöde till Rya /
Dala ås tillflöde

SE640522-127294

Gullbergsån

SE639863-127455

SE640405-127139

Fattighusån

SE640450-130203

SE640429-129647

Dala å

Mölndalsån - mellan Västra och Östra
Nedsjön
Mölndalsån - Rya / Dala ås tillflöde till
Västra Nedsjöns utlopp
Mölndalsån - Stensjön till
sammanflödet med Kållerödsbäcken

SE640407-127463

ID

Bäck från Stora Delsjön

Namn

Vattendrag

Åtgärdsområde: Mölndalsån

Ej klassad
Ej klassad
Ej klassad

Uppnår ej god
Uppnår ej god
Uppnår ej god

Måttlig
Måttlig
God

Uppnår ej god

Måttlig

Ej klassad

Uppnår ej god
Uppnår ej god

Måttlig
Måttlig

Ej klassad

God

Uppnår ej god

Ej klassad

God

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Ej klassad

Måttlig

Uppnår ej god

Uppnår ej god

Måttlig

Måttlig

Uppnår ej god

Uppnår ej god

Uppnår ej god

Måttlig

Måttlig

Måttlig

God

God

Uppnår ej god

Måttlig

Uppnår ej god

Ej klassad

Uppnår ej god

Måttlig

Måttlig

Ej klassad
Ej klassad

Uppnår ej god
Uppnår ej god

Måttlig

Exkl. Hg1

Inkl. Hg

Kemisk status

Klassning

Måttlig

Ekologisk
status/potential

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej
Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja
Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej
Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Övergödning Miljögifter Försurning Flödes Kontinuitet

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Morfologi

Fysisk påverkan Förändringar

Ytvattenrelaterade miljöproblem

Dålig

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej
Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Främmande
arter

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

God 2021

Bibehålla God

God 2027

God 2021

God 2021

God 2027

God 2021

God 2021

Miljökvalitetsnorm

Miljöproblem

* = Kraftigt modifierat vatten

God exkl. hg

Måttlig
Otillfredsställande

Ej klassad

God

Kemisk status
Uppnår ej god

Ekologisk status
Hög

132
SE640429-127620
SE639898-128091
SE639929-127630
SE639849-127544
SE640259-127546
SE640364-129240
SE640619-129618
SE640292-129933
SE640458-130232

Härlanda Tjärn

Landvettersjön

Rådasjön

Stensjön

Stora Delsjön

Stora Härsjön

Stora Sturven

Västra Nedsjön

Östra Nedsjön

Även exklusive pentabromerade difenyleter (PBDE).

1

SE640473-129112

ID

Hornasjön

Namn

Sjöar

Åtgärdsområde: Mölndalsån

Nej
Nej

Ej klassad
Ej klassad
Ej klassad
Ej klassad
Ej klassad
Ej klassad
Ej klassad

Uppnår ej god
Uppnår ej god
Uppnår ej god
Uppnår ej god
Uppnår ej god
Uppnår ej god
Uppnår ej god

Måttlig
Måttlig
God
Måttlig
Måttlig
Måttlig
Måttlig

Nej

Nej
Nej

Nej

Nej

Nej
Nej

Ej klassad
Ej klassad

Uppnår ej god
Uppnår ej god

Måttlig
God

Nej

Övergödning

Ej klassad

Exkl. Hg1

Uppnår ej god

Inkl. Hg

Kemisk status

Klassning

Måttlig

Ekologisk
status/potential

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja
Ja

Ja

Nej

Nej
Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
Ej
klassad
Nej

Miljögifter Försurning Flödes

Nej

Ja
Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej
Ja

Ja

Nej

Nej
Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej
Ja

Nej

Kontinuitet Morfologi

Fysisk påverkan - Förändringar

Ytvattenrelaterade miljöproblem

Dålig

Nej

Ja

Ja

Nej
Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej
Ja

Nej

Främmande
arter

God 2021

God 2021

God 2021

God 2015

Bibehålla God

God 2021

God 2021

Bibehålla God

God 2021

God 2021

Miljökvalitetsnorm

Miljöproblem

* = Kraftigt modifierat vatten

God exkl. hg

Måttlig
Otillfredsställande

Ej klassad

God

Kemisk status
Uppnår ej god

Ekologisk status
Hög
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Göta älv är Sveriges vattenrikaste vattendrag och älven används till många olika intressen. Älven utgör, till exempel, vattentäkt
för dricksvatten till cirka 700 000 människor.
Älven används också av industrier för kyloch processvatten, för kraftproduktion, som
farled och till fritidsaktiviteter som båtliv
och fiske. Eftersom att älven har så många
användningsområden så är det av vikt att
”fakta” om älven och dess användning dokumenteras och sprids till allmänhet och intressenter på olika sätt. Detta för att vi, med god
kunskap om hur älven mår, tillsammans ska
kunna bevara och skydda älven för framtida
generationers bruk och nöje.
Denna skrift är framtagen av Göta älvs vattenvårdsförbund.
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