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

Företag och övriga
ABB Kabeldon AB, Alingsås
Antens Fiskevårdsområdesförening
Antens Laxodling AB, Alingsås
Askania AB, Göteborg
AstraZeneca, Mölndal
Banverket Västra banregionen, Göteborg
Eka Chemicals AB, Bohus
Eka Chemicals AB, Trollhättan
E.ON Värme Syd AB
Ferroprodukter AB, Göteborg
Geveko Industri AB, Göteborg
Gustavsberg - Vårgårda Armatur AB
Göteborg-Landvetter Flygplats, Landvetter
Göteborgs Energi AB, Göteborg
Göteborgs Hamn, Göteborg
Göteborgs Kex AB, Kungälv
Hexion Specialkemikalier Sweden AB, Mölndal
Holmen Paper AB, Vargön
Knauf Danogips Gmbh, Inlands AB, Lilla Edet
Ligno Tech Sweden AB, Vargön
Mjörns Fiskevårdsområdesförening, Alingsås
Mölndals Energi AB, Mölndal
Parker Hannifin AB, Mobile Controls Division, Trollhättan
Perstorp Oxo AB, Nol
RECI Industri AB, Göteborg
Renova AB, Göteborg
SAAB Automobil AB, Trollhättan
SCA Hygiene Paper AB, Edet bruk, Lilla Edet
Sjöfartsverket, Trollhätte kanal
SKF Sverige AB, Göteborg
Skrotfrag AB, Agnesberg
Sportfiskarna, Göteborg
Säveån Aspen Fiskevårdsområdesförening
Säveåns Övre Fiskevårdsområdesförening
TEKA AB, Alingsås
Trollhättan-Vänersborgs Flygplats, Trollhättan
Tudor AB, Nol
Univar AB, Göteborg
Vargön Alloys AB, Vargön
Vattenfall Vattenkraft AB
Volvo AB, Göteborg
Volvo Aero Corporation, Trollhättan
Vårgårda Kromverk AB, Vårgårda
Västra Götalands Regionen
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2006-2007

Publikationer
2006
• Fakta om Göta älv – en beskrivning av Göta älv
och dess biflöden 2005 (Linda Storkull)
• Riskinventering Göta älv – Aktuellt läge,
översiktlig inventering av risker och riskanalyser.
(Joanna Friberg)

2005
Inga publikationer 2005 förutom Blå boken och
Vattenmagazinet.

2004
• Mikrobiologisk undersökning av Göta älv 20022003
• Ålanda Ström 2003 – Elfisken, temperatur och pHmätningar (Lars Thorsson, Hushållningssällskapet
Väst)

2003

Mätstationer och
provtagningspunkter

Förbundets policy
Verksamheten omfattar Göta älv från utloppet ur Vänern till Göta respektive
Nordre älvs mynningsområden samt de biflöden och vattenområden som ansluter
till älven.
Vi strävar efter att:
• Bidra till vattenvårdens utveckling.
• Beskriva tillståndet och följa förändringar och utveckling i verksamhetsområdet.
• Samarbeta och utbyta information med de myndigheter som har inflytande över 		
verksamhetsområdet samt övriga intressenter.
• Påtala missförhållanden.
• Upprätta kort- och långsiktiga mål och planer för verksamheten.
• Påvisa förbättringsbehov och förbättringsmöjligheter.
• Regelbundet utvärdera den egna verksamheten.
• Informera intressenter och allmänhet om verksamheten.
• Bredda och utöka medlemskretsen.

• Miljögifter i och kring Göta älv – sammanställning
av undersökningar av vatten, sediment, biota och
utsläpp. (Länsstyrelsen Västra Götaland, Göteborgs
Hamn och Göta älvs vattenvårdsförbund)
• Bottenfauna i Göta älv 2003. (Mats Medin,
Medins Sjö- och Åbiologi AB).
• Ålanda Ström 2002 – En fiskeribiologisk
och vattenkemisk undersökning.
(Hushållningssällskapet – ALcontrol)
• Metaller i Göta älvs avrinningsområde 2002. (Mats
Medin, Medins Sjö – och Åbiologi AB)

2002
• Limnologisk undersökning av Rådasjön 2001.
(Mats Medin, Medins Sjö- och Åbiologi AB)
• Älvnära Natur – Värdefulla naturområden utmed
Göta och Nordre älv, Peter Sennblad.
• Metaller i Göta älvs avrinningsområde 2001. (Mats
Medin, Medins Sjö- och Åbiologi AB).

• Metaller och miljögifter i Aspen 2002. (Dan
Hellman och Lennart Olsson, Länsstyrelsen i
Västra Götalands län).

2001
• Mjörn 2000 – en limnologisk studie
+komplettering. (Stefan Bydén m fl, Melica)
• Metaller i Göta älvs avrinningsområde 2000. (Mats
Medin, Medins Sjö- och Åbiologi AB).
• Bottenfauna i Göta älv 2000. (Mats Medin,
Medins Sjö- och Åbiologi AB).
• Fina och fula fiskar i Göta älv.

1999
• Fiskfaunan i Göta älv – sammanställning över
fiskarterna i Göta älv och dess biflöden 1999.
(Sportfiskarna Göteborg och Bohusläns distrikt).
• Undersökning av profundalfaunan i Anten, hösten
1999. (Mats Medin, Medins Sjö- och Åbiologi
AB).
• Metaller i Göta älvs avrinningsområde, hösten
1999. (Mats Medin, Medins Sjö- och Åbiologi
AB).
• Bakterier i Mölndalsån 1999. (Mats Engdahl, Vaverket i Göteborg).
• Badvattenundersökningar vid Tångudden 1999.
(Mats Engdahl, Va-verket i Göteborg).

1998
• Bakterier i Mölndalsån 1997-1998
(Mats Engdahl, Va-verket i Göteborg).

Årliga publikationer
• Vattenmagazinet – Tillståndet i Göta älv med
biflöden.
• Blå boken – Rapport över årets
vattendragskontroll.
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”Här börjar Göta älv” står det på skylten till höger. Fotot är taget från Göta älv källflöden i Svenska fjällkedjan.

Ny vattenförvaltning tar form!
Göta älvs vattenvårdsförbund har beslutat att bilda
ett vattenråd och håller som bäst på att organisera
verksamheten – men vad ska ett vattenråd göra och
varför ska man vara med?

för informationsflöde mellan myndigheter och de som
berörs av besluten. Vattenrådet måste också ha ett politiskt förankrat beslutsfattande.

Vad är ett vattenråd?

Det är numera avrinningsområdet som är gränsen för
hur vattenfrågorna ska administreras – det regn som
föll i fjällen uppe i Härjedalen kommer till slut att rinna
ut i en vik på västkusten efter en lång transport i Göta
älv – åtminstone en del av det! Samma sak gäller för
föroreningar av olika slag – utsläpp på ett ställe kan
drabba dem som bor längre ner i vattendraget. Ska man
skapa friskt och bra vatten så är det inte kommungränser, länsgränser eller ens landsgränser som avgränsar
ens arbetsfält utan vattnets egna gränser, det så kallade
avrinningsområdet.
Denna nya indelning i vattendistrikt skär tvärs över
alla administrativa gränser. Göta älv tillhör Västerhavets
vattendistrikt med vattenmyndigheten på Länsstyrelsen
i Västra Götaland. Men det är inte bara i Sverige vi gjort
denna indelning, utan liknade indelningar har alla länder inom EU gjort som en följd av vattendirektivet.
Vattenråd är de nya vattenmyndigheternas försök att
ge människorna inom ett avrinningsområde en reell
chans att göra sina röster hörda. Vattenmyndigheten
och Länsstyrelsen har därför stött bildandet av vattenråd. Tanken är att dessa ska verka för att genom lokal
delaktighet uppnå bättre beslut, öka tillgången på lokal
kunskap, öka medvetenheten kring miljöfrågor och i
synnerhet vattenfrågor, främja lokalt initiativ och skapa
ett lokalt engagemang för tilltänkta planer. Vattenrådet
ska också vara ett forum för diskussioner och en kanal

Vattenråd är ett lokalt samverkansorganen kring
vattenfrågor. Deras organisation ser olika ut, men
gemensamt för dem är att:
• aktörerna gemensamt försöker skapa ett helhetsperspektiv på vattenresurserna inom sitt avrinningsområde
• man bidrar genom att på ett tidigt stadium delta
i förberedelser och diskussioner om hur vattenresurser skall hanteras
• man speglar intressena i avrinningsområdet
• man inkluderar alla som berörs och deltar i samverkan och samråd med berörda myndigheter
• man är ett gemensamt forum, men organisationsformen i övrigt utgår från lokala behov
• man deltar aktivt i olika skeden av arbetet och
man lämnar förslag på mål och åtgärder till vattenmyndigheten

God vattenstatus 2015
Alla länder har krav på sig att uppnå god vattenstatus
till 2015 och för att kunna nå dit, är det många olika
steg vi måste gå igenom. Idealbilden för vattenmyndigheterna är att vattenrådet tar fram det underlag som
behövs – tillståndsbeskrivningar, ekonomisk analys,
miljöövervakningsprogram, miljökvalitetsnormer, un

dantag, referenstillstånd, bedömningar av risken att
inte uppnå god vattenstatus, åtgärdsprogram och förvaltningsplan. Som situationen är för tillfället då inga
extra resurser finns för vattenrådens verksamhet, kommer dock mycket av det praktiska arbetet att utföras på
länsstyrelserna, men vattenrådet måste vara med och ha
synpunkter och bidra med sin kunskap!

tenrådet som bestämmer vilket material som ska skickas
till vattenmyndigheten vars styrelse är den som fattar det
slutliga beslutet. Ett väl genomarbetat förslag som tagits
i demokratisk ordning kommer dock att ha stor tyngd.
Om man inte delar vattenrådets åsikt kan man lämna
skiljaktig mening.
Under de närmsta åren behöver också miljöövervakningen anpassas så att den dels passar vattenvårdsförbundets syften, men också så att den samtidigt ligger
nära de krav som vattendirektivet ställer.
Hur som helst, under lång tid har nog många tyckt
vattendirektivet verkat avlägset även om många diskussioner handlat om olika delar av direktivet, men nu är
det faktiskt skarpt läge – välkommen att delta!

Varför ska man delta?
Svaren är naturligtvis olika för olika aktörer, men
gemensamt för alla är möjligheten att kunna påverka,
bland annat oerhört viktiga beslut om mål och åtgärder.
För kommunerna finns ytterligare fördelar som ofta inte
kommer fram – kommunerna kommer att få underlag
för sin vattenplanering som man aldrig tidigare haft
tillgång till. Samma underlag kan också användas för
miljömålsarbete och åtgärdsarbete. På köpet kommer
man också att få system där information och data är lättåtkomligt för det egna avrinningsområdet vare sig det
rör sig om kustvatten, inlandsvatten eller grundvatten.

Samverkan i praktiken
Under de kommande åren är det ett antal uppgifter som
ska lösas där länsstyrelserna och vattenmyndigheten vill
ha vattenrådens medverkan, men några uppgifter ligger
mycket nära i tiden.
Kartläggning och analys. Redan i år, dvs under 2007,
kommer vattenråden att få ta del av material som beskriver tillståndet i vattnen, påverkan, naturvärden m.m.
Utifrån detta material ska man sedan tillsammans med
Länsstyrelsen försöka bedöma vilka vatten som kommer
att ha god vattenstatus till 2015 och vilka som inte klarar
kravet. Att delta redan i detta skede är viktigt eftersom
det är utifrån detta underlag som nästa moment, mål
och åtgärdsförslag utgår. I praktiken kommer Länsstyrelsen och besöker de olika vattenråden med kartor och
annat material som behövs och inleder samverkan med
en ”rundabordsdiskussion”. Sedan får man ytterligare
ett par månader på sig att komma med kompletterande
material och synpunkter och sedan har man en slutdiskussion där man enas om slutresultatet.

Så långt har diskussionen i distriktet kommit om att
blida vattenråd.
Ingen eller begränsad diskussion

Mål och åtgärdsplaner. Redan nästa år, 2008, är det
dags för nästa viktiga moment – mål och åtgärdsplaner.
Troligen blir tillvägagångssättet liknande det som för
kartläggning och analys. När diskussionerna mellan
vattenrådet och Länsstyrelsen är avslutade är det vat-

Diskussion påbörjad
Fortsatt diskussion
Färdigt förslag



Miljögifter fortfarande aktuella i älven
De senaste årens undersökningar av miljögifter i
Göta älv med biflöden visar att föroreningsproblematiken inte är helt löst. I såväl huvudfåran som
Mölndalsån och Säveån finns ämnen som man helst
inte vill se i miljön i förhöjda halter.
År 2005 genomförde flera länsstyrelser i Västra Sverige
tillsammans ett miljöövervakningsprojekt där man
undersökte förekomsten av ett antal farliga ämnen i
vattenmiljön. En del av dessa ämnen skall enligt ramdirektivet för vatten övervakas eftersom de anses extra
farliga för hälsa och miljö. Det är bland annat vissa oljeföroreningar, bekämpningsmedel och bromerade flamskyddsmedel.
Undersökningen, som utfördes med hjälp av s.k. passiva provtagare, visade bland annat att klart mätbara
halter av flera olika typer av miljögifter fanns i vattnet i
de nedre delarna av Mölndalsån, Säveån och Göta älv.
Undersökningen följdes upp under 2006, denna gång
i regi av Naturvårdsverket som ordnade provtagningar
över hela landet. Resultaten från dessa mätningar visar
att halterna av miljögifter överlag var högre än året innan.
Detta gäller i princip samtliga undersökta ämnesgrupper och förklaras troligen att det var högre flöden i vattendragen än under samma tid året innan. Göta älv med
biflöden var inget undantag, som kan ses i figurerna.
I jämförelse med andra vattendragen i landet, verkar Mölndalsån, Säveån och Göta älv vara bland de
mest påverkade. Detta är inte speciellt förvånande med
tanke på att de under lång tid utsatts för stor mänsklig påverkan. Halterna är inte alarmerande höga, men
det är viktigt att följa upp dessa undersökningar för att
kunna spåra källorna till föroreningarna. Länsstyrelsen
och Göta älvs vattenvårdsförbund kommer därför att
samfinansiera ytterligare undersökningar med passiva
provtagare i framförallt Säveån och Mölndalsån under
2007. Resultaten från dessa undersökningar väntas i
slutet av året.
Vill du veta mer? På http://www.o.lst.se kan du ladda
ner rapporten ”Miljögifter i ytvatten” (2006:68) som
handlar om undersökningarna från 2005. 2006 års
undersökningar redovisas av Naturvårdsverket i rapportform under våren och rapport kan sedan laddas ner
på http://www.naturvardsverket.se

Passiv provtagare av den typ som användes vid
undersökningarna 2005 och 2006.
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Summahalterna av PBDE/PCB/PAH 2005 och 2006.
Provpunkten i Göta älv flyttades längre ned i vattendraget, därför jämförs inte dessa punkter med
varandra.
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Samordning av saneringsinsatser
i Göta älvdalen

Göta Älvdalen är ett av de äldsta industriella etableringsområdena i Sverige och det finns ett stort
antal förorenade områden utmed älven, med risk för
föroreningsspridning till älven. Några av de förorenade områdena är även skredbenägna. Göta älv
är samtidigt mycket skyddsvärd, bl.a. på grund av
att den är vattentäkt för Göteborgsregionen och är
av riksintresse för naturvården, friluftsliv och fiske.
Förorenade sediment medför höga kostnader vid
underhållsmuddringar inom Göteborgs hamn. Det
är därför mycket angeläget att miljöbelastningen på
Göta älv kan minska långsiktigt och därför prioriteras efterbehandlingsarbetet av Länsstyrelsen.

Samordning är tänkt för både statligt bidragsfinansierade objekt och det som kallas tillsynsobjekt med efterbehandlingsansvar.
När det gäller tillsynsobjekten sker kommunikation
mellan tillsynsmyndigheterna och några ansvariga
bolag. Vissa undersökningar planeras för utredning av
föroreningssituation och tänkbara saneringsåtgärder, för
eventuell samordning med BanaVäg i Väst-projektet.

Tre prioriterade områden
Det finns tre prioriterade bidragsobjekt utmed Göta
älv inom Ale kommun som undersöks och förbereds
inför efterbehandlingsåtgärder – fd. Bohus Varv, Tidermans utfyllnadsområde samt älvnära del av fd. Surte
glasbruksområde. Dessa områden är gamla utfyllnadsområden. Sanering samt samordning av entreprenader
och omhändertagande av urgrävda förorenade massor
planeras under BanaVäg i Väst:s ledning.

Väg 45 ger samordning
Inom Göta älvdalen planeras ombyggnad av riksväg 45
och Norge-Vänernbanan, med en gemensam projektorganisation av Banverket och Vägverket (BanaVäg
i Väst). Inom Ale kommun, som har förhållandevis
många förorenade områden, planeras samordning vid
sanering av föroreningar inom väg- och järnvägskorridoren med intilliggande prioriterade förorenade områden.

Före detta Bohusvarvet
Fd. Bohusvarvsområdet, beläget omedelbart norr om
EKA Chemicals anläggning vid Bohus är mycket starkt


förorenat av främst tungmetaller och olja. Föroreningarna härstammar från såväl primärt förorenade utfyllnadsmassor samt den varvsverksamhet som har bedrivits
under mycket lång tid. Höga halter och stora mängder
förorenade massor har påträffats, bl.a. uppskattningsvis
9 ton vardera av arsenik och kvicksilver och närmare 600
ton bly. Projektet har fått beslut om bidrag för sanering
från Naturvårdsverket för i huvudsak urgrävning inom
vissa delar av området och borttransport av förorenade
massor. Total kostnad blir ca 70 Mkr. För närvarande
pågår förberedelsearbetet, med projektering, ansökan
till miljödomstolen om vattenverksamhet, etc. Entreprenadstart planeras under början av 2008.

Tidermans
För projektet Tidermans utfyllnadsområde, beläget
strax söder om EKA-området, pågår det s.k. huvudstudiearbetet. Detta innefattar under våren 2007 bl.a.
åtgärdsutredning, riskvärdering, kommunala beslut
och bidragsansökan till Naturvårdsverket. Beslut från
Naturvårdsverket förväntas efter sommaren 2007. Föroreningsbilden påminner om fd. Bohus Varv, både till
mängd och ämnen. Det har dock inte bedrivits någon
förorenande verksamhet inom området, utan tungmetaller och olja har funnits i massorna från Göteborg som
man under lång tid har fyllt ut området med. Inom den
södra delen av området råder dessutom skredinstabila
förhållanden. Den slutliga omfattningen och kostnaderna för saneringsåtgärderna är inte klarlagda ännu.
Saneringen av både Tidermansområdet och fd. Surte
glasbruksområdet ligger ca 1 år efter fd Bohus varv, dvs.
i början av 2009.
Förutsättningarna för den älvnära delen av fd. Surte
glasbruksområde är delvis annorlunda än de två övriga.
Även detta område är utfyllt, men massorna härstammar från den gamla glasbruksverksamheten. Det innebär andra förorenade ämnen, där arsenik är dominerande ur risksynpunkt. Halterna av andra ämnen är
betydligt lägre. Det råder dock akut skredrisk för stora
delar av strandlinjen. Det åtgärdsförslag som Ale kommun och Länsstyrelsen förordar i bidragsansökan till
Naturvårdsverket är därför skredstabiliserande åtgärder
och erosionsskydd. Projektet förutsätter delfinansiering
från både Räddningsverket och Naturvårdsverket och
bidragsbeslut förväntas under våren 2007. Total kostnad
uppskattas till ca 22 Mkr.

Potentiellt förorenade områden längs Göta älv.
Riskklass enligt MIFO

MIFO= Metod för Inventering
av Förorenade Områden



En medlem presenterar sig

AstraZenecas fabrik i Mölndal.

Hos läkemedelsföretaget AstraZeneca är säkerhet,
hälsa och miljö prioriterade områden. Investeringar
i ny teknik samt en stolt bronsplacering i Folksams
index för 2006 vittnar om företagets strävan efter
att exempelvis minska klimatpåverkan.

gationen hos Länsstyrelsen. Detta reglerar framförallt
den diffusa emissionen av flyktiga organiska föreningar
från forskarnas dragskåp liksom driften av energicentralen.

AstraZeneca är ett ledande internationellt läkemedelsföretag. Verksamheten inriktas på forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av receptbelagda
läkemedel. En av AstraZenecas större forskningsenheter
ligger i Mölndal. Tack vare forskningen i Mölndal är
AstraZeneca världsledande inom mag-tarmsjukdomar
samt inom hjärt/kärl-området.

AstraZeneca R&D Mölndal omfattar en totalyta på ca
210 000 m2. Hela fastighetsbeståndet försörjs med fjärrvärme, kyla och ånga via en central anläggning.

Ny teknik ger miljövinster

Eftersom ångbehovet är störst under vinterhalvåret och
kylbehovet störst under sommarhalvåret har man kunnat bygga en gemensam RO- anläggning (avsaltning
med omvänd osmos) för att förse ångpannor och kyltorn
med avsaltat vatten. Att RO-behandla spädvatten till
kyltornsystem har än så länge bara tillämpats vid ett fåtal
anläggningar, så erfarenheter från referensanläggningar
är begränsat. AstraZeneca har därför tillsammans med
teknikkonsulten Corromat AB utformat principer för
kyltornens vattenbehandling, som syftar till en så miljövänlig vattenanvändning som möjligt.

Mölndal – ett globalt centrum
AstraZeneca-koncernen har valt att göra Mölndal till
ett globalt centrum för många viktiga verksamheter,
inte minst inom den tidiga forskningen. AstraZeneca
R&D Mölndal – som är Nordens största forskningsföretag – omfattar preklinisk, farmaceutisk och klinisk
forskning samt ansvar för kontakter med myndigheter.

Miljötillstånd

Konventionell behandling av kyltornsvatten innebär
användning av en hel del kemikalier för att begränsa
problem orsakade av korrosion, utfällninga av kalk, slam

AstraZeneca R&D Mölndal är miljötillståndspliktig.
Företaget har beviljats tillstånd av Miljöprövningsdele

samt tillväxt av mikroorganismer. Man måste kontinuerligt tappa vatten för att inte salthalten skall bli för hög
i systemet. Genom att anpassa materialval på ritbordet
kan man sedan tillföra RO-vatten, vilket nedbringat
avblödningen till 1-2 procent av tillfört vatten – att jämföra med 15-25 procent vid konventionell drift.

På AstraZeneca R&D Mölndal arbetar cirka
2 700 personer med forskning och utveckling av läkemedel inom områdena hjärta/
kärl och mage/tarm.

För att säkerställa att tillväxten av mikroorganismer
begränsas, installerades också ett automatfilter och
en enhet för behandling med UV- ljus. Detta för att
säkert slå ut oönskat innehåll av mikroorganismer utan
användning av kemikalier. Idag används endast dosering av soda för pH-justering.

Tre av de fyra största läkemedlen inom
AstraZeneca-koncernen har tagits fram i
Mölndal – Nexium, Losec och Seloken.

Investeringen i denna teknik har medfört mindre energiåtgång, bättre verkningsgrader i kyltornen, mindre
använd mängd kemikalier och mindre vattenanvändning. Detta innebär vinster såväl för arbetsmiljön som
för den yttre miljön. Alla mätningar som genomförts
hittills visar enbart på positiva effekter. En energibesparing på mer än 50% är helt rätt i perspektivet klimatpåverkan liksom de övriga positiva konsekvenserna
i sammanhanget.

Sveriges godaste
vatten!
Vid den senaste tävlingen 2005 om Sveriges godaste
kranvatten vann Lilla Edet och även Göteborg kom
högt av 178 deltagande kommuner. Som alltid vid
all matlagning är det råvaror av god kvalitet som är
grunden för ett bra resultat. Att Göta älv är en råvara
som ger sådana resultat kan vi vara stolta över.
Går vi tillbaka ett några tiotal år var älvvattnet inte
mycket att skryta med – som allra sämst var det någon
gång på 60- och 70-talet – men långsiktiga satsningar
inom hela Göta älvs avrinningsområde har nu alltså gett
en vattenkvalitet som vi kan vara stolta över. Och än har
vi inte sett slutet, det finns fortfarande en del åtgärder
som måste till – och hur bra ska dricksvattnet då inte
bli………




Vad är på gång
2007?

Vad gör vattenvårdsförbundet?

Ett nytt löpande kontrollprogram för att mäta vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag finns nu för den
kommande tvåårsperioden 2007-2008.

Göta älvs vattenvårdsförbund bildades 1957 för att
kartlägga tillståndet i Göta älv och dess biflöden nedströms Vänern. Vid denna tid hade vi en mycket kraftig
samhällelig och industriell expansion utmed älven. Föroreningarna i älven tilltog allt mer vilket var allvarligt
eftersom dricksvattnet bland annat till Göteborg sedan
mer än hundra år hämtats ur älven. All verksamhet
utmed vattendragen påverkar dessa i någon form och
det åligger därför kommuner och företag att kontrollera hur påverkan sker. Genom vattenvårdsförbundet
samordnas stora delar av kontrollverksamheten vilket
inneburit att denna i betydande omfattning kunnat
rationaliseras och effektiviseras. Förbundets verksamhet bedrivs i nära samarbete med vattenvårdsenheten
vid Länsstyrelsen, kommunernas miljöförvaltningar
samt vattenverk och företag.

Besök gärna vattenvårdsförbundets hemsida
– www.gotaalvvvf.org –

Fr o m 2006 ingår mikrobiologiska undersökningar i
Göta älv i det löpande kontrollprogrammet.
Säveåns bottenfauna ska undersökas under våren 2007.
Syftet med undersökningen är främst att bedöma eventuell påverkan samt värdera bottenfaunens naturvärden
och skapa ett referensmaterial för framtida undersökningar.
Under 2007 kommer förbundet tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland att genomföra provtagning
av miljögifter i Säveån med passiva provtagare.

Idag tas kontinuerligt vattenprover vid sju fasta datoriserade mätstationer utmed Göta älv. Kopplat till dessa
mätstationer har ett älvövervakningssystem byggts upp
som direkt larmar när förändringar i vattenkvaliteten
inträffar så att vattenintag snabbt kan stängas om så
bedöms vara nödvändigt. Därutöver finns ett 60-tal
provtagningspunkter i Göta älvs biflöden och de större
sjöarna inom området.

Vid tre tidigare tillfällen har Göta älvs vattenvårdsförbund tillsammans med Bohuskustens vattenvårdsförbund och några andra intressenter genomfört samordnade undersökningar av miljögifter i sediment i Göta
älv och längs Bohuskusten. Under 2006 och 2007
genomförs en ny provtagningsomgång.
Projektet ”miljöövervakning med hjälp av fisk” fortsätter även under 2007. Projektet arbetar med s.k. biomarkörer hos fisk. Här kan man göra en grov indelning i övervakning för att upptäcka en exponering och
övervakning för att påvisa effekter i miljön. Genom att
använda odlad fisk förväntas den naturliga variationen,
som kan påverka resultaten, minska. Undersökningen
genomförs i samverkan med och finansieras i första
hand av Göteborgs Universitet, Göteborgs Va-verk och
Vattenvårdsförbundet.

Förbundet har idag 13 kommuner och ett 45-tal företag
och organisationer som medlemmar. Förbundet leds av
en styrelse som består av 12 ordinarie ledamöter och 4
suppleanter. Kommunerna och företagen tillsätter vardera hälften av platserna.

Förbundets kansli kan nås genom

Monica Dahlberg
I boken ”Fakta om Göta älv 1996” beskrivs det mesta
av intresse i och omkring älven. Arbetet med att uppdatera och aktualisera boken har nu avslutats och den
nya utgåvan kommer att tryckas under 2007. Tillsvidare finns möjlighet att hämta boken som en Pdf-fil på
förbundets hemsida.

Telefon: 031-335 54 79
Fax:
031-335 51 17
E-post: monica.dahlberg@gr.to

Boken ”Fina och fula fiskar i Göta älv” finns i ett nytryck
och kan beställas på förbundets kansli.


Publikationer
2006
• Fakta om Göta älv – en beskrivning av Göta älv
och dess biflöden 2005 (Linda Storkull)
• Riskinventering Göta älv – Aktuellt läge,
översiktlig inventering av risker och riskanalyser.
(Joanna Friberg)

2005
Inga publikationer 2005 förutom Blå boken och
Vattenmagazinet.

2004
• Mikrobiologisk undersökning av Göta älv 20022003
• Ålanda Ström 2003 – Elfisken, temperatur och pHmätningar (Lars Thorsson, Hushållningssällskapet
Väst)

2003

Mätstationer och
provtagningspunkter

Förbundets policy
Verksamheten omfattar Göta älv från utloppet ur Vänern till Göta respektive
Nordre älvs mynningsområden samt de biflöden och vattenområden som ansluter
till älven.
Vi strävar efter att:
• Bidra till vattenvårdens utveckling.
• Beskriva tillståndet och följa förändringar och utveckling i verksamhetsområdet.
• Samarbeta och utbyta information med de myndigheter som har inflytande över 		
verksamhetsområdet samt övriga intressenter.
• Påtala missförhållanden.
• Upprätta kort- och långsiktiga mål och planer för verksamheten.
• Påvisa förbättringsbehov och förbättringsmöjligheter.
• Regelbundet utvärdera den egna verksamheten.
• Informera intressenter och allmänhet om verksamheten.
• Bredda och utöka medlemskretsen.

• Miljögifter i och kring Göta älv – sammanställning
av undersökningar av vatten, sediment, biota och
utsläpp. (Länsstyrelsen Västra Götaland, Göteborgs
Hamn och Göta älvs vattenvårdsförbund)
• Bottenfauna i Göta älv 2003. (Mats Medin,
Medins Sjö- och Åbiologi AB).
• Ålanda Ström 2002 – En fiskeribiologisk
och vattenkemisk undersökning.
(Hushållningssällskapet – ALcontrol)
• Metaller i Göta älvs avrinningsområde 2002. (Mats
Medin, Medins Sjö – och Åbiologi AB)

2002
• Limnologisk undersökning av Rådasjön 2001.
(Mats Medin, Medins Sjö- och Åbiologi AB)
• Älvnära Natur – Värdefulla naturområden utmed
Göta och Nordre älv, Peter Sennblad.
• Metaller i Göta älvs avrinningsområde 2001. (Mats
Medin, Medins Sjö- och Åbiologi AB).

• Metaller och miljögifter i Aspen 2002. (Dan
Hellman och Lennart Olsson, Länsstyrelsen i
Västra Götalands län).

2001
• Mjörn 2000 – en limnologisk studie
+komplettering. (Stefan Bydén m fl, Melica)
• Metaller i Göta älvs avrinningsområde 2000. (Mats
Medin, Medins Sjö- och Åbiologi AB).
• Bottenfauna i Göta älv 2000. (Mats Medin,
Medins Sjö- och Åbiologi AB).
• Fina och fula fiskar i Göta älv.

1999
• Fiskfaunan i Göta älv – sammanställning över
fiskarterna i Göta älv och dess biflöden 1999.
(Sportfiskarna Göteborg och Bohusläns distrikt).
• Undersökning av profundalfaunan i Anten, hösten
1999. (Mats Medin, Medins Sjö- och Åbiologi
AB).
• Metaller i Göta älvs avrinningsområde, hösten
1999. (Mats Medin, Medins Sjö- och Åbiologi
AB).
• Bakterier i Mölndalsån 1999. (Mats Engdahl, Vaverket i Göteborg).
• Badvattenundersökningar vid Tångudden 1999.
(Mats Engdahl, Va-verket i Göteborg).

1998
• Bakterier i Mölndalsån 1997-1998
(Mats Engdahl, Va-verket i Göteborg).

Årliga publikationer
• Vattenmagazinet – Tillståndet i Göta älv med
biflöden.
• Blå boken – Rapport över årets
vattendragskontroll.
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Medlemmar i
vattenvårdsförbundet 2006
Kommuner
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet,
Mölndal, Partille, Trollhättan, Vårgårda, Vänersborg, Öckerö

Företag och övriga
ABB Kabeldon AB, Alingsås
Antens Fiskevårdsområdesförening
Antens Laxodling AB, Alingsås
Askania AB, Göteborg
AstraZeneca, Mölndal
Banverket Västra banregionen, Göteborg
Eka Chemicals AB, Bohus
Eka Chemicals AB, Trollhättan
E.ON Värme Syd AB
Ferroprodukter AB, Göteborg
Geveko Industri AB, Göteborg
Gustavsberg - Vårgårda Armatur AB
Göteborg-Landvetter Flygplats, Landvetter
Göteborgs Energi AB, Göteborg
Göteborgs Hamn, Göteborg
Göteborgs Kex AB, Kungälv
Hexion Specialkemikalier Sweden AB, Mölndal
Holmen Paper AB, Vargön
Knauf Danogips Gmbh, Inlands AB, Lilla Edet
Ligno Tech Sweden AB, Vargön
Mjörns Fiskevårdsområdesförening, Alingsås
Mölndals Energi AB, Mölndal
Parker Hannifin AB, Mobile Controls Division, Trollhättan
Perstorp Oxo AB, Nol
RECI Industri AB, Göteborg
Renova AB, Göteborg
SAAB Automobil AB, Trollhättan
SCA Hygiene Paper AB, Edet bruk, Lilla Edet
Sjöfartsverket, Trollhätte kanal
SKF Sverige AB, Göteborg
Skrotfrag AB, Agnesberg
Sportfiskarna, Göteborg
Säveån Aspen Fiskevårdsområdesförening
Säveåns Övre Fiskevårdsområdesförening
TEKA AB, Alingsås
Trollhättan-Vänersborgs Flygplats, Trollhättan
Tudor AB, Nol
Univar AB, Göteborg
Vargön Alloys AB, Vargön
Vattenfall Vattenkraft AB
Volvo AB, Göteborg
Volvo Aero Corporation, Trollhättan
Vårgårda Kromverk AB, Vårgårda
Västra Götalands Regionen

Rapporten kan beställas från:
Monica Dahlberg, sekreterare i Göta älvs vattenvårdsförbund
Telefon:

031-335 54 79

Fax:

031-335 51 17

Epost:

monica.dahlberg@gr.to

Webbplats: www.gotaalvvvf.org
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