Mikrobiologisk undersökning av Göta älv 2002-2003
En rapport skriven av Victoria Hågland, Göteborgs va-verk,
på uppdrag av Göta älvs vattenvårdsförbund
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Förord
Mot bakgrund av de förhöjda bakterietal som konstaterats i Göta älv under senare år har
GÄVVF tagit initiativ till en kartläggning av mikrobiologiska föroreningskällor till Göta
älv. Kartläggningen inleddes som ett examensarbete vid institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Göteborgs Universitet under hösten 1999 och våren 2000. Examensarbetet
mynnade i ett förslag till provtagningsprogram för att identifiera enskilda utsläppskällor
och biflöden med hög bakteriepåverkan under en period med konstaterad bakteriepåverkan
på Göta älv.
Denna rapport sammanfattar resultatet av tre provtagningar som under 2002 och 2003 utförts i enlighet med det föreslagna provtagningsprogrammet. Provtagningarna och resultatsammanställningen har finansierats av Göta älvs vattenvårdsförbund, Göteborgs va-verk,
Vänersborgs kommun, Trollhättans kommun, Lilla Edets kommun, Kungälvs kommun,
Ale kommun och Smittskyddsinstitutet.
I samarbete med Smittskyddsinstitutets Vatten och miljöavdelning har fördjupade dataanalyser av provtagningarna genomförts med multivariata beräkningsmetoder. Analyserna
fokuserar på förändringar på älvens olika delsträckor och dess biflöden och beskriver korrelation mellan olika mätparametrar. Resultatet kommer när det är färdigställt att kunna
beställas av: Johan.Astrom@smi.ki.se.
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Sammanfattning
Göta älv har under de senare decennierna förbättras avsevärt vad gäller kemisk kvalitet och
värdena av exempelvis syreförbrukande ämnen är nere på samma nivåer som i början av
1900-talet. Tyvärr har inte den mikrobiologiska kvaliteten förbättrats i samma utsträckning.
Göta älv används som råvattentäkt av Trollhättan, Lilla Edet, Kungälv och Göteborg. Även
Ale och Öckerö är direkt beroende av Göta älv eftersom de försörjs via Göteborgs system
medan Partille och Mölndal endast delvis baserar sin vattenförsörjning på Göteborgsvatten.
För att klara råvattenkraven och uppnå badvattenkvalitet så krävs omfattande åtgärder för
att förbättra den mikrobiologiska kvaliteten. Vid Lärjeholm överskreds under 2003 riktvärdet för råvatten med avseende på koliforma bakterier i 1 % av proverna och med avseende
på E. coli i 3 % av proverna. Riktvärdena överskreds främst i samband med omfattande
nederbörd och snösmältning. Riktvärdet för badvatten överskreds i 33 % av proverna med
avseende på koliforma bakterier och i 43 % av provtagningarna med avseende på E. coli.
För att klarlägga betydelsen av olika utsläppskällor för den mikrobiologiska vattenkvaliteten i Göta älv och dess biflöden har tre ”storprovtagningar” genomförts under 2002-2003.
De tre provtagningarna ägde rum 2002-02-04, 2002-10-16 och 2003-06-12.
Prover har tagits ut i 25, 28 respektive 29 provtagningspunkter vid de olika tillfällena.
Varje prov har analyserats med avseende på koliforma bakterier, termotoleranta koliforma
bakterier, E. coli, fekala streptokocker, parasiterna Giardia och Cryptosporidium, turbiditet, fosfor och kväve.
Sammantaget kan sägas att provtagningarna tydligt visar att flera faktorer har potential att
påverka den mikrobiologiska kvaliteten i Göta älv. Utsläpp av bristfälligt renat avloppsvatten gav signifikant påverkan i den första provtagningsomgången 2002-02-04, som medvetet förlades i samband med relativt kraftiga bräddningar. Vid det första provtagningstillfället påvisades också den tydliga risken med Giardia och Cryptosporidium. 20 stycken
Cryptosporidium oocystor/10 l påträffades i Trollhättans råvatten, som tas in på 3 meters
djup relativt nära stranden.
Provtagning två 2002-10-16 visar möjligen effekter av markavrinning. Efter en torr sommar och höst sköljde ett måttligt men ihållande regn av marken. Inga för oss kända bräddningar är tillräckligt stora för att förklara den tydliga försämringen av den mikrobiologiska
kvaliteten i Göta älv. Vid tiden för provtagningen fanns fortfarande kor på bete, dock togs
många djur in veckan innan provtagningen. Detta innebär att relativ färsk gödsel som låg
på strandängarna kan ha sköljts ned i Göta älv och påverkat kvaliteten. Vid denna provtagning var kvoten termotoleranta bakterier/E. coli högre än vid de andra provtagningstillfällena vilket också kan indikera att påverkan i högre grad kom från markavrinning jämfört
med de andra tillfällena.
Den tredje provtagningsomgången 2003-06-12 skedde i samband med en lokalt kraftigt
varierande nederbörd där det på platser såsom Surte gick att urskilja en misstänkt påverkan
från bräddning. Däremot återfanns ingen tydlig påverkan från markavrinning. Detta kanske
beroende på att den genomsnittliga nederbörden var låg och markavrinningen därför måttlig.
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Vid två av tre provtagningstillfällen låg E.coli och koliforma bakterier över riktvärdena för
råvatten och sjukdomsframkallande parasiter påträffades.
En allmän slutsats från provtagningarna är att turbiditet inte alltid är ett bra mått på graden
av mikrobiologisk påverkan. I synnerhet gäller detta låg turbiditet som vid provtagningarna
inte helt korrelerar till låg mikrobiologisk påverkan. Hög turbiditet har dock oftast sammanfallit med en hög mikrobiologisk påverkan. Mellan turbiditet och fosfor har det funnits
en bra samvariation.
Provtagningarna visar även att korrelationen mellan E. coli och Giardia/Cryptosporidium
är dålig. Detta innebär troligen att påverkan från markavrinning sannolikt är mer avgörande än bräddningar när det handlar om Giardia/Cryptosporidium. Uppströms Älvabo har
halterna av E. coli i regel varit låga – trots detta har Cryptosporidium återfunnits i såväl
Trollhättans råvatten som i provtagningspunkten nedströms Holmängens reningsverk.
Kvävehalterna i Göta älv har vid provtagningstillfällena förändrats marginellt under transporten från Vänersborg till Lärjeholm.
Det är tydligt att Göta älvs biflöden i många fall bidrar till en försämring av den mikrobiologiska och näringsmässiga kvaliteten i älven eftersom biflödena i de allra flesta fall uppvisat en betydligt sämre kvalitet än Göta älv. Att från provtagningarna urskilja påverkan
från ett enskilt vattendrag är däremot svårt eftersom flödet i Göta älv är så mångfalt mycket större än i biflödena. Att det finns fog för det gamla ordspråket ”många bäckar små” kan
dock anses konstaterat!
Ytterligare provtagningar, bland annat i samband med bräddningar och markavrinning,
skulle öka kunskapen om vilka källor som påverkar den mikrobiologiska vattenkvaliteten i
Göta älv.
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Bakgrund
Allmänt
Göta älv har under de senare decennierna förbättras avsevärt vad gäller kemisk kvalitet och
värdena av exempelvis syreförbrukande ämnen är nere på samma nivåer som i början av
1900-talet. Tyvärr har inte den mikrobiologiska kvaliteten förbättrats i samma utsträckning.
Göta älv används som råvattentäkt av Trollhättan, Lilla Edet, Kungälv och Göteborg. Även
Ale och Öckerö är direkt beroende av Göta älv eftersom de försörjs via Göteborgs system
medan Partille och Mölndal endast delvis baserar sin vattenförsörjning på Göteborgsvatten.
För att klara råvattenkraven och uppnå badvattenkvalitet så krävs omfattande åtgärder för
att förbättra den mikrobiologiska kvaliteten. Göteborgs va-verk tar prover på Göta älv vid
Lärjeholm cirka 3 gånger per vecka. Under 2003 överskreds riktvärdet för råvatten med
avseende på koliforma bakterier i 1 % av proverna och med avseende på E. coli i 3 % av
proverna. Riktvärdena överskreds främst i samband med omfattande nederbörd och snösmältning. Riktvärdet för badvatten överskreds i 33 % av proverna med avseende på koliforma bakterier och i 43 % av provtagningarna med avseende på E. coli.
För att klarlägga betydelsen av olika utsläppskällor för den mikrobiologiska vattenkvaliteten i Göta älv och dess biflöden har tre ”storprovtagningar” genomförts under 2002-2003.
Prover har tagits ut i 25, 28 respektive 29 provtagningspunkter vid de tre tillfällena.
Varje prov har analyserats med avseende på koliforma bakterier, termotoleranta koliforma
bakterier, E. coli, fekala streptokocker, parasiterna Giardia och Cryptosporidium, turbiditet, fosfor och kväve.
Termotoleranta koliforma bakterier, E. coli och fekala streptokocker indikerar fekal förorening från människor och djur. Giardia och Cryptosporidium är parasiter som bland annat boskap kan vara bärare av och har orsakat flera stora utbrott av vattenburen smitta på
andra håll i världen.
Som referens kan nämnas att följande riktvärden och gränsvärden gäller råvatten för
dricksvattenproduktion tom 2003-12-24 och badvatten:

Badvatten
Råvatten

Riktvärde
E. coli/100 ml Koliformer/100 ml
100
500
500
5000

högsta tillåtna
E. coli/100 ml Koliformer/100 ml
1 000
10 000

Resultatet som ett vattenprov ger är ett kvitto på hur vattenkvaliteten var i provtagningsögonblicket. Det säger ingenting om hur vattenkvaliteten var en timme tidigare. Att ett
vattenprov är bra innebär på intet sätt att inga utsläpp skett uppströms punkten. Utsläppet
kan ju precis ha passerat provtagningspunkten innan provet togs. Eftersom det handlar om
ett rinnande vatten är detta mycket viktigt att hålla i bakhuvudet. Vid ett flöde av 550
m3/s, normal medelvattenföring, tar det exempelvis endast två dygn för vattnet att rinna
från Vargön ner till Lärjeholm. Detta innebär att risken är stor att föroreningarna vi vill
fånga vid provtagningarna hinner transporteras bort innan provtagningen sker.
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Göta älvs tillflöden
Vid samtliga tre tillfällen har det tagits prover på Göta älvs större biflöden. Generellt kan
sägas att flödena i dessa vattendrag dock är så låga att det krävs mycket höga halter för att
någon påverkan skall kunna utläsas efter inblandning i Göta älv. Av de vattendrag som
beaktats är, enlig SMHI:s årliga flödesberäkningar, Slumpån det tillflöde som har störst
potential att ge påverkan.

Provtagningspunkter
(För orientering rekommenderas kartan på sidan 9-10. Vägbeskrivning till punkterna följer
i bilaga 1)
Beskrivning
1.
GÄ Vänersborgs råvatten
Inkommande till vattenverket.
2.

GÄ nedströms Holmängens reningsverk (VN 1)
Bro mellan Vargön och Trollhättan.
Dessa två punkter utesluter påverkan från Holmängens reningsverk.

3.

Stallbackaåns utlopp (ST 2)
En å med stort avrinningsområde (80 km2) inom jordbruksintensivt område och ett
antal enskilda avlopp.

4.

GÄ Trollhättans råvatten
Inkommande till vattenverket.

5.

GÄ Älvabo (PMK 3)
Avsikten med provpunkt 5 är att fånga upp bräddningarna som sker till Göta älv i
centrala Trollhättan.

6.

Slumpån efter sammanflöde med Lillån (SL 1)
Bro RV 45 över Slumpån.

7.

Slumpån före sammanflöde med Lillån

8.

Lillån innan sammanflöde med Slumpån (SL 2)
Slumpån har ett stort avrinningsområde som är mycket jordbruksintensivt. I Sjuntorp
finns anläggningar på det kommunala avloppssystemet med Slumpån som recipient.

9.

GÄ uppströms Hjärtums reningsverk

10.

GÄ Lilla Edets råvatten
Inkommande till vattenverket.
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Punkt 9 och 10 kan avgöra om bräddningar ifrån Trollhättan eller ifrån Hjärtums
reningsverk medför påverkan på Lilla Edets råvatten.
11.

Göta samhälle
Detta är en lämplig provtagningspunkt för att fånga upp bräddningar från Ellbo reningsverk samt de tre pumpstationerna i Lilla Edets samhälle.

12.

GÄ Garns mätstation
Kan fånga upp bräddningar ifrån de tre pumpstationerna i Göta samhälle.

13.

Gårdaån mellan Nygård och Lödöse (GÅ 1)

14.

Gårdaån uppströms Nygård
I Nygård finns ett reningsverk som kan medföra påverkan.

15.

GÄ nedströms Lödöse

16a. Grönån nedströms Skepplanda (G 1)
16b. GÄ nedströms Alvhems pumpstation och Hajs sjö
Stor andel läck- och dränvatten till avloppsledningsnätet.
17.

Grönån uppströms Skepplanda
Inom Grönåns avrinningsområde finns ett flertal enskilda avlopp och jordbruksmark.
Bräddningar från två pumpstationer kan ske i Skepplanda samhälle, med Grönån som
recipient.

18.

GÄ nedströms Älvängens reningsverk

19.

Sköldsån nedströms Alafors (SK)

20.

Sköldsån uppströms Alafors
Inom Sköldsån avrinningsområde finns ett flertal enskilda avlopp och jordbruksmark. Bräddningar från tre pumpstationer kan ske i Alafors samhälle med Sköldsån
som recipient.

21.

GÄ Kungälvs råvatten
Före infiltration.

28.

GÄ Nols mästation (prov togs i denna punkt ut 2002-10-16 samt 2003-06-12)
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GÄ nedströms Nödinge samhälle
Industriområde norr om EKA.
Kan fånga upp bräddningar som sker ifrån "Nödinge" och "Centrala Nols" pumpstationer.

25.

GÄ Stora viken dike (prov togs i denna punkt 2002-10-16 samt 2003-06-12)
Avrinning från strandängar med nötkreatur.

26.

GÄ Stora viken kaj (prov togs i denna punkt 2003-06-12)
På kajen brukar kreatur samlas och där finns en lämplig vattenansamling att ta ut
prov i.

27.

GÄ Stora viken gamla mätstationen (prov togs i denna punkt 2002-10-16 samt 200306-12)
Efter utlopp dike ovan.

23.

GÄ Surte mätstation
Kan fånga upp bräddningar som sker ifrån "Murco" pumpstation och "Syren".

24.

GÄ Lärjeholm

Totalt 29 provtagningspunkter.
Anm: (SL 1) etc anger benämning på fasta provtagningspunkter Göta Älvs vattenvårdsförbund.
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Kriterier för lämpligt provtagningstillfälle
Syftet med provtagningarna har varit att ta reda på vad som ger mikrobiologisk påverkan
på Göta älv och i vilken utsträckning. Eftersom den mikrobiologiska kvaliteten främst försämras i samband med nederbörd så har samtliga provtagningsomgångar skett i samband
med mer eller mindre kraftig och långvarig nederbörd.
Första provtagningstillfället 2002-02-04 skedde i samband med långvarig, relativt kraftig
nederbörd med konstaterad påverkan och kända bräddningar från kommunala avloppsanläggningar till Göta älv.
Andra provtagningstillfället 2002-10-16 syftade till att undersöka påverkan från jordbruksmark och strandbete och skedde därför i samband med långvarig men måttlig nederbörd nästan helt utan bräddningar från kommunala avloppsanläggningar.
Den tredje provtagningsomgången 2003-06-12 syftade till att undersöka påverkan från
såväl jordbruksmark, strandbete som kommunala avloppsanläggningar. Provtagningsomgången skedde i samband med lokalt kraftiga, typiska sommarregn varför den sammanlagda markavrinningen troligen var begränsad.

Bräddningar och väderförhållanden
Endast de utsläppspunkter där bräddning redovisats är medtagna i diagrammen. Om någon
punkt ej rapporterats så saknas denna i diagrammet vilket inte utesluter att utsläpp skett i
punkten. I respektive diagramfot framgår vilka uppgifter som saknas för den aktuella
provtagningen.
Bland bräddningarna finns inte medtagna sådana som skett i bräddpunkter på ledningsnätet
eftersom det normalt inte är mätning på dessa. Ett exempel på bräddpunkt utan mätning
finns i Trollhättan vid Kungstorget.
Upplösningen på de data som lämnats för bräddningar och nederbörd skiljer stort mellan
olika kommuner. Av denna anledning har det tyvärr varit nödvändigt att i diagrammen slå
samman även data med bättre upplösning till tredygnsvärden. Informationen som data med
bättre upplösning givit har dock utnyttjats vid själva analysen. Om denna provtagning upprepas om några år kommer troligen samtliga kommuner att ha hunnit uppgradera sina
övervakningssystem så pass att en betydligt djupare analys av påverkan från bräddningar
kan vara möjlig.
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Första provtagningstillfället 2002-02-04
[m3]

[mm]

Bräddningar och nederbörd 2002-02-01 kl 12 till 2002-02-04 kl 12
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*Älvängens avloppsreningsverk. Summa bräddning från försedimentering
och bräddvattenpump.
**Alvhems pumpstation. Summa P2 och P3.
***Ellbo avloppsreningsverk. Summa bräddning före och efter galler.
****Sjuntorp pumpstation med utlopp i Slumpån.
*****Göteborg: pumpstationer uppströms Lärjeholm.
Följande uppgifter saknas: * bräddpunkter på avloppsnäten

För anläggningar inom Lilla Edets kommun presenteras ovan bräddningar
2002-02-01 kl 00 till 2002-02-05 kl 00.
En större del av nederbörden föll de två första dagarna. Det var dock nederbörd samtliga
dagar.
Tappningen i Göta älv vid Lilla Edet:
020201-020203
760 m3/s
020204
540 m3/s
Vattentemperatur Lärjeholm:
020204
4,3 °C
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Andra provtagningstillfället 2002-10-16

Bräddningar och nederbörd 2002-10-13 kl 12 till 2002-10-16 kl 12

[m3]

[mm]

1000

60

900
Bräddningar [m3]

800

50

Nederbörd [mm]

700

40

600
500

30

400
20

300
200

10

100

*
eb

or
g

**
*

rt
e
Su

öd
in
ge

G

öt

N

N
ol

**
m
he

än
ge
n
lv
Ä

e
A
lv

G

öt
a

ar
lb
o
El

Lö
dö
s

v*

**

en
ck

sb
or

Pu
m

ps

ta

St
ra

nd
ba

v
ar
rV

än
er

ns
än
ge

tio
ne

ol
m
H

no
rr
a

0

g

0

**Alvhems pumpstation. Summa P2 och P3.
***Ellbo avloppsreningsverk. Summa bräddning före och efter galler.
*****Göteborg: pumpstationer uppströms Lärjeholm.
Följande uppgifter saknas: * bräddpunkter på avloppsnäten
* pumpstationer och reningsverk Trollhättan

Nederbörden var jämnt fördelad mellan de tre dygnen. I Ale kommun, varifrån timvärden
levererades, var regnintensiteten jämn.
För anläggningar inom Lilla Edets kommun presenteras ovan bräddningar
2002-10-13 kl 00 till 2002-10-17 kl 00.
Tappningen i Göta älv vid Lilla Edet:
021014
350 m3/s
021015
335 m3/s
021016
310 m3/s
Vattentemperatur Lärjeholm:
021016
10,1 °C
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Tredje provtagningstillfället 2003-06-12
Bräddningar och nederbörd från 2003-06-10 till 2003-06-12
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**Alvhems pumpstation. Summa P2 och P3.
***Ellbo avloppsreningsverk. Summa bräddning före och efter galler.
*****Göteborg: pumpstationer uppströms Lärjeholm.
Följande uppgifter saknas: * bräddpunkter på avloppsnäten
* pumpstationer och reningsverk Trollhättan

I Ale kommun, varifrån timvärden levererats, upphörde regnet ett dygn innan provtagningen. Eftersom regnet varierat stort bör man utifrån detta dock inte dra några långtgående
slutsatser av när regnet upphört på andra platser.
Bräddningarna skedde till största del 030611. Ellbo reningsverk bräddade dock så gott som
hela volymen 030612. Eftersom bräddningen är ett dygnsvärde är det svårt att säga hur stor
andel som bräddade innan provtagningen.
Tappningen i Göta älv vid Lilla Edet:
030610
545 m3/s
030611
585 m3/s
030612
610 m3/s
Vattentemperatur Lärjeholm:
030611
16,5°C
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Resultat och slutsatser av provtagningarna
(Analysresultat för samtliga parametrar och provtagningsomgångar i bilagor)
Resultatet som ett vattenprov i en enskild punkt ger är ett kvitto på hur vattenkvaliteten var
i provtagningsögonblicket. Det säger ingenting om hur vattenkvaliteten var en timme tidigare. Att ett vattenprov är bra innebär på intet sätt att inga utsläpp skett uppströms punkten.
Utsläppet kan ju precis ha passerat provtagningspunkten innan provet togs. Eftersom det
handlar om ett rinnande vatten är detta mycket viktigt att hålla i bakhuvudet. Vid ett flöde
av 550 m3/s, normal medelvattenföring, tar det exempelvis endast två dygn för vattnet att
rinna från Vargön ner till Lärjeholm. Detta innebär att risken är stor att föroreningarna vi
vill fånga vid provtagningarna hinner transporteras bort innan provtagningen sker.
Vad gäller diagram för Giardia och Cryptosporidium så skall samtliga staplar undantaget
de helfärgade tolkas som "mindre än". Anledning till att detektionsgränsen i vissa fall är
mindre än 5 och andra fall mindre än exempelvis 1 har att göra med hur stor del av provet
som analyserats, en femtedel eller hela provvolymen. Detta beror på faktorer som mängd
partiklar i provet.
Första provtagningstillfället
Den första provtagningen ägde rum den 4 februari 2002 och skedde i samband med långvarig, relativt kraftig nederbörd med konstaterad påverkan och kända bräddningar från kommunala avloppsanläggningar till älven. I korthet visar resultaten på följande: Göta älv var
ner till och med mätstationen vid Älvabo, söder om Trollhättan, relativt opåverkad vad
gäller mikrobiologisk kvalitet. Därefter ökade halterna av koliforma bakterier och E. coli
relativt kraftigt till maximalt 500 E. coli/100 ml nedströms Lödöse för att därefter stabilisera sig på en nivå kring 400 E. coli/100 ml.
När hänsyn tas till bräddningar och flöden i älven vart och ett av de aktuella dygnen kan
konstateras att det troligen är bräddningar från Trollhättans ledningsnät, Ellbo och Lödöse
avloppsreningsverk samt möjligen bräddningar från Sjuntorps pumpstation som ger den
mikrobiologiska påverkan i älven vid provtagningstillfället. Bräddningar i Ale kommun
upphörde nästan helt ett dygn före provtagning vilket innebär att eventuella föroreningar
därifrån försvunnit ut i havet före provtagningen ägde rum.
Anmärkningsvärd är den höga halten av koliformer i Stallbackaån utan motsvarighet i
E. coli eller fekala streptokocker, vilket tyder på att det ej handlar om spillvattenpåverkan.
Detta kan istället tyda på markavrinning.
Giardia och Cryptosporidium har i de flesta fall legat under detektionsgränsen. Undantag
för Giardia är Garn och Lilla Edets råvatten där man funnit en respektive tre Giardiacystor
per 10 liter vatten. Vad gäller Cryptosporidium återfanns i Trollhättans råvatten 20 stycken
oocystor/10 l och i punkten ”nedströms Holmängens avloppsreningsverk” 1 Cryptosporidium-oocysta/10 l. Att så mycket som 20 stycken oocystor/10 l återfinns i ett ytvatten som
används som vattentäkt är mycket ovanligt. Trollhättans råvatten tas in på 3 meters djup,
relativt nära stranden.
Vad gäller övriga fys/kem-parametrar så kan följande sägas:
• Kväve –ingen nämnvärd haltökning längs älven
• Fosfor –tredubbling av halter på vägen, här gav Slumpån troligen ett betydande bidrag
(Slumpåns flöde beräknas från SMHI som månadsmedelvärde. Om det momentana flödet till följd av regnet uppskattas ha femdubblats så skulle Slumpån stå för en fördubb-

GÖTEBORGS
VATTEN- OCH AVLOPPSVERK
Produktionsavdelningen

RAPPORT

16(18)

2004-04-05

ling av fosforhalten i Göta älv)
Andra provtagningstillfället
Den andra provtagningen ägde rum den 16 oktober 2002. Provtagningen syftade till att
undersöka påverkan från jordbruksmark och strandbete och skedde därför i samband med
långvarig men måttlig nederbörd nästan helt utan bräddningar från kommunala avloppsanläggningar. Anledningen till att provtagningen skedde så pass sent på hösten var bristen på
tillräckligt kraftig nederbörd tidigare under hösten. Med undantag för Lilla Edets råvatten
var halterna av E. coli låga ända ner till mätstationen i Garn. Från Garn och ned till och
med mätpunkten nedströms Älvängens reningsverk låg halterna E. coli över 500 CFU/100
ml. Toppnoteringen var i Garn där det uppmättes 980 E. coli/100 ml. I Nol sjönk halten för
att sedan stabilisera sig kring 150 E. coli/100 ml.
Inga betydande bräddningar bortsett från 300 m3 från Göta den 14 oktober på grund av
vägarbete rapporterades. Beräkningar baserade på älvens flöde och en normal sammansättning för avloppsvattnet talar dock emot att detta skulle vara hela förklaringen till de höga
bakteriehalterna. Vad gäller bräddningar bör dock en reservation lämnas för Trollhättan
varifrån uppgifter saknas.
Vid tiden för provtagningen fanns fortfarande kor på bete, även om många djur togs in
veckan innan provtagningen. Detta innebär att relativ färsk gödsel som låg på strandängarna kan ha sköljts ned i älven och påverkat kvaliteten.
Den mikrobiologiska påverkan vid denna provtagning kan alltså till stor del härröra från
markavrinning. Den kan även härröra från för oss okända bräddningar. Vid denna provtagning var dock kvoten termotoleranta bakterier/E. coli högre än vid de andra provtagningstillfällena vilket indikerar att påverkan denna gång i högre grad kom från markavrinning
jämfört med vid de andra tillfällena.
Halterna av Giardia och Cryptosporidium låg, med undantag för tre stycken Giardiacystor/10l i Lärjeholm, i samtliga fall under detektionsgränsen. En förklaring till detta kan
vara att få eller inga smittade djur gått ute på områden varifrån markavrinning skett vid den
aktuella tidpunkten.
Vad gäller övriga fys/kem-parametrar så kan följande sägas:
• Kväve –ingen nämnvärd haltökning längs älven
• Fosfor –avtagande halter i älven! Lågt flöde kan påverka.
• Turbiditet –bra korrelation med fosfor
Tredje provtagningstillfället
Den tredje provtagningen ägde rum den 12 juni 2003 och syftade till att undersöka påverkan från såväl jordbruksmark, strandbete som kommunala avloppsanläggningar. Provtagningsomgången skedde i samband med måttlig nederbörd vilket innebar små bräddade
volymer från kommunala avloppsanläggningar. Halterna av E. coli var ner till provtagningspunkten efter Älvängens reningsverk under 100 CFU/100 ml. Därefter steg halterna
på östra älvstranden något med en toppnotering i Surte på 250 E. coli/100 ml. På västra
stranden var halten på Kungälvs råvatten endast 30 E. coli/100 ml.
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Bräddningar finns registrerade i fem punkter varav de största utsläppen kommer från Ellbo
reningsverk och Syrens pumpstation i Surte. Bräddningarna kan ha bidragit till de förhöjda
halterna E. coli som bland annat kunde urskiljas i Surte
Sammanställningen visar att nederbörden dessa sommardagar hade stora lokala variationer
varför den sammanlagda nederbörden och markavrinningens effekter längs älven är svår
att uttala sig om.
Halterna av Giardia och Cryptosporidium låg i samtliga fall under detektionsgränsen. Om
detta beror på att få djur i besättningarna vid provtagningstillfället bar på smitta eller på att
ingen markavrinning skedde från de områden där smittan fanns är omöjligt att säga.
Vad gäller övriga fys/kem-parametrar så kan följande sägas:
• Kväve –ingen nämnvärd haltökning längs älven
• Fosfor –varierande men sakta ökande halter
• Turbiditet –bra korrelation med fosfor

Slutsatser
Sammantaget kan sägas att provtagningarna tydligt visar att flera faktorer har potential att
påverka den mikrobiologiska kvaliteten i Göta älv. Vid två av tre provtagningstillfällen låg
E.coli och koliforma bakterier över riktvärdena för råvatten och sjukdomsframkallande
parasiter påträffades.
Utsläpp av bristfälligt renat avloppsvatten gav signifikant påverkan i den första provtagningsomgången 2002-02-04, som medvetet förlades i samband med relativt kraftiga bräddningar. Vid det första provtagningstillfället påvisades också den tydliga risken med Giardia
och Cryptosporidium. 20 stycken Cryptosporidium oocystor/10 l påträffades i Trollhättans
råvatten, som tas in på 3 meters djup, relativt nära stranden.
Provtagning två 2002-10-16 visar möjligen effekter av markavrinning. Efter en torr sommar och höst sköljde ett måttligt men ihållande regn av marken. Inga för oss kända bräddningar är tillräckligt stora för att förklara den tydliga försämringen av den mikrobiologiska
kvaliteten i älven. Vid tiden för provtagningen fanns fortfarande kor på bete, även om
många djur togs in veckan innan provtagningen. Detta innebär att relativ färsk gödsel som
låg på strandängarna kan ha sköljts ned i älven och påverkat kvaliteten. Vid denna provtagning var kvoten termotoleranta bakterier/E. coli högre än vid de andra provtagningstillfällena vilket också kan indikera att påverkan i högre grad kom från markavrinning jämfört
med de andra tillfällena.
Provtagningsomgången 2003-06-12 skedde i samband med en lokalt kraftigt varierande
nederbörd där det på platser såsom Surte gick att urskilja en misstänkt påverkan från
bräddning. Däremot återfanns ingen tydlig påverkan från markavrinning. Detta kanske
beroende på att den genomsnittliga nederbörden var låg och markavrinningen därför var
måttlig.
En allmän slutsats från provtagningarna är att turbiditet inte alltid är ett bra mått på graden
av mikrobiologisk påverkan. I synnerhet gäller detta låg turbiditet som vid provtagningarna
inte helt korrelerar till låg mikrobiologisk påverkan. Hög turbiditet har däremot oftast
sammanfallit med en hög mikrobiologisk påverkan.
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En bra korrelation har funnits mellan turbiditet och fosfor. Kvävehalterna i älven har vid
provtagningstillfällena förändrats marginellt under transporten från Vänersborg till Lärjeholm.
Provtagningarna visar även att korrelationen mellan E. coli och Giardia/Cryptosporidium
är dålig. Detta innebär troligen att påverkan från markavrinning sannolikt är mer avgörande än bräddningar när det handlar om Giardia/Cryptosporidium. Uppströms Älvabo har
halterna av E. coli i regel varit låga – trots detta har Cryptosporidium återfunnits i såväl
Trollhättans råvatten som i provtagningspunkten nedströms Holmängens reningsverk.
Det är tydligt att Göta älvs biflöden i många fall bidrar till en försämring av den mikrobiologiska och näringsmässiga kvaliteten i älven eftersom biflödena i de allra flesta fall uppvisat en betydligt sämre kvalitet än Göta älv. Att från provtagningarna urskilja påverkan
från ett enskilt vattendrag är däremot svårt eftersom flödet i Göta älv är så mångfalt mycket större än i biflödena. Att det finns fog för det gamla ordspråket ”många bäckar små” kan
dock anses konstaterat!
Ytterligare provtagningar, bland annat i samband med bräddningar och markavrinning,
skulle öka kunskapen om vilka källor som påverkar den mikrobiologiska vattenkvaliteten i
Göta älv.

