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Mätstationer och
provtagningspunkter

Förbundets policy

V

erksamheten 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.

Inledning

V

arje år ger Göta älvs vattenvårdsförbund
ut en årsrapport om miljötillståndet i
Göta älv och dess biflöden. Tillstånd och
utveckling beskrivs utifrån de olika mätningar
och undersökningar som pågår där. Rapporten
har hittills skrivits i första hand för fackfolk och
myndigheter.
Eftersom Göta älv av flera skäl är ett viktigt vattendrag anser vi att det skulle vara värdefullt att
sprida en mer lättillgänglig information om älven
till en större krets.
Denna rapport om viktigare händelser från främst
1998 är ett sådant första försök. Rapporten är
inte heltäckande utan presenterar bara ett urval
vad som Vattenvårdsförbundet bedömt vara av
allmänt intresse.
Om rapporten får ett positivt mottagande kommer förbundet att årligen ge ut en sammanfattande rapport om årets viktigaste händelser om
Göta älv med biflöden.

Förbundets kansli kan nås genom
Lennart Lagerfors eller
Monica Lundberg.
Telefon: 031-335 50 35
Fax: 031-335 51 17
Epost:
lel@gbgreg.kommunalforbund.se
mol@gbgreg.kommunalforbund.se

Vad är
Vattenvårdsförbundet?

G

öta älvs vattenvårdsförbund bildades
1957 i syfte 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 ökade mer och mer
vilket var allvarligt eftersom dricksvattnet till
bl.a. Göteborg sedan mer än 100 år hämtats ur
älven. Alla verksamheter utmed vattendragen
påverkar dessa på något sätt och därför är kommuner och företag skyldiga att kontrollera hur
denna påverkan sker. Genom vattenvårdsförbundet samordnas stora delar av kontrollverksamheten, vilket innebär att denna i betydande omfattning kunnat rationaliseras och effektiviseras.
Förbundets verksamhet bedrivs i nära samarbete
med Länsstyrelsen, kommunernas miljöförvaltningar samt vattenverk och företag.
I dag 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 vattenintagen om det är nödvändigt snabbt kan stängas.
Utöver detta finns ett 60-tal provtagningspunkter i Göta älvs biflöden och i de större sjöarna i
området. Varje år låter förbundet dessutom utföra olika biologiska och kemisk-fysikaliska specialundersökningar.
Förbundet har idag 13 kommuner och ett 40-tal
företag och organisationer som medlemmar.
Förbundet leds av en styrelse med 12 ordinarie
ledamöter och 4 suppleanter. Kommunerna och
företagen tillsätter vardera hälften av platserna.

Fakta
Sedan 1957 har Göta älvs vattenvårdsförbund skött kontrollen av vattenkvaliteten
i älven och dess biflöden nedströms Vänern

Göta älv är
Sveriges största flod!

G

öta Älv är Sveriges vattenrikaste flod, med
en medelvattenföring på ca 550 m3/sek.
Avrinningsområdet, som också omfattar
Vänern, utgör ca en tiodel av Sveriges yta!
Älven och dess biflöden är en viktig nationell
resurs – den är vattentäkt för nästan 700 000
personer och naturvärdet och rekreationsvärdet är
betydande. Många industrier använder vattnet i
sina processer eller som kylvatten. Älven är också
recipient för omfattande industriell och samhällelig verksamhet. Cirka 3,5 miljoner ton gods
transporteras årligen på älven och vattenkraftproduktionen är betydande.

många uppfattat det gångna året som mycket
regnrikt, särskilt under sommaren. Älvens avrinningsområde är dock stort och det klimat vi
upplever på västkusten är inte alltid liktydigt
med klimatet vid älvens källflöden i den norska
fjällvärlden. Under 1998 har också en stor del av
älvens vatten magasinerats i Vänern.
Variationerna i vattenföringen är förhållandevis
små, beroende på den omfattande regleringen
och det stora regleringsmagasin som Vänern
utgör. Därför skiljer sig Göta älv från många
norrländska älvar som, trots mycket lägre medelvattenföring, kan ha högvattenföringar som överstiger Göta älvs flera gånger om. I Norrland
spelar den omfattande snösmältningen också en
stor roll.

Under 1998 var vattenföringen i genomsnitt ca
540 m3/s . Detta är i stort sett samma som medelvattenföringen vilket är förvånande eftersom
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Variation i flödet under 1998. På grund av regleringen varierar
flödet förhållandevis lite jämfört med t.ex. de norrländska älvarna

Fakta
Göta älv är sveriges vattenrikaste flod och överträffas i Norden endast av
Glomma i Norge

Hur utvecklas
vattenkvaliteten?
Älven under 100 år!

Ä

lven har alltid varit mycket viktig för
människan – tidigt som transportled,
men senare i modern tid dessutom som
kraftproducent, dricksvattentäkt och recipient.
Särskilt under 1900-talet har älven varit utsatt för
stark miljöpåverkan från olika verksamheter.
Under 1950 och 60-talen var älvens funktion
som dricksvattentäkt hotad. Mätningarna som
görs, bl.a. i Göta Älvs Vattenvårdsförbunds regi,
visar dock att en väsentlig förbättring av miljökvaliteten skett under de senaste tre decennierna.
Vattenkvaliteten beror på verksamheterna utefter
älven, men kanske i ännu högre grad på vattenkvaliteten i Vänern. Det stora vattenflödet i älven
och Vänerns stora volym gör dock att Göta älvs
förmåga att motstå påverkan är stor.
Sedan 1894 har man regelbundet mätt syrekrävande ämnen i älven med en metod som kallas
Kaliumpermanganatförbrukning (KmnO4).
Denna metod ger ett mått på organiskt material,
t.ex. avloppsvatten från samhällen och fiberutsläpp från pappersmassafabriker. Denna mätserie
är tack vare sin längd unik och ger en bra bild av
älvens utveckling i ett 100-årsperspektiv! Vi kan
tydligt se hur situationen förvärras ända till en
bit in på 1970-talet, för att sedan drastiskt förbättras. Krafttag då det gäller avloppsrening och

industriell rening på –70-talet svarar för att
kurvan vände och att älven för denna typ av
föroreningar nu har ungefär samma kvalitet som
1905! Detta visar att aktivt miljöarbete lönar sig!

Kväve och fosfor göder havet
Kväverening har införts på nästan alla större
reningsverk utefter västkusten och Göta älv till en
kostnad runt en halv miljard kronor. Detta har
lett till att ett par tusen ton kväve aldrig kommer
ut i havet – några få men viktiga procent av den
totala tillförseln från landbaserade svenska källor.
Den största kväve- och fosforkällan till Västerhavet är dock Göta älv. Därför gör Vattenvårdsförbundet varje år beräkningar av hur mycket av
dessa ämnen som älven transporterar och om det
finns någon förändring i sikte. I kvävediagrammet (se nästa sida) ser det ut som om transporten
har minskat tydligt sedan 1989, men det bedöms allmänt som att den minskade nederbörden under senare år är orsak till detta. Fosfortransporten under 1998 är ovanligt hög och
orsaken till detta måste undersökas närmare –
utflödet av fosfor är känsligt inte bara för mängden nederbörd utan också för tidpunkten. Mycket regn under perioder då åkrarna ligger utan
gröda bidrar till exempel till ett stort utflöde av
fosfor.
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Utveckling av syrekrävande ämnen i Göta älv mätt som Kaliumpermanganatförbrukning
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Transporten av kväve i älven följer tydligt flödet
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Under 1998 var transporten av fosfor högre än förväntat!
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Älvens vattenkvalitet
och miljömålen
Länsstyrelserna i Göteborgs- och Bohus län och
Älvsborgs län tog i början på 1990-talet fram miljökvalitetsmål för Göta Älv för halten av näringsämnen. En jämförelse med dagens halter visar att älven
har nått målet för fosfor men att det fortfarande är
en bra bit, ca 30 procent, kvar då det gäller målet
för kväve.
Eftersom älven ger så stort bidrag till övergödningen av kustvattnet är det viktigt att de miljömål som
gäller för havet också vägs in. Regeringen har bestämt att tillförseln av kväve till havet skall minska
med 40 procent och detta betyder i praktiken att
Göta älvs transport av kväve också måste minska
med ca 40 procent.

Metallproblemet har minskat!
Under lång tid var kvicksilverutsläppen till älven,
främst från industrin, besvärande. Detta resulterade
i att fisken i Göta älv, bland annat gädda, inte ansågs duga som människoföda, utan den svartlistades.
Omfattande åtgärdsarbete har radikalt ändrat på
situationen. Kvicksilverproblemen är i stort sett
lösta och fisken går åter att äta. I vissa delar av bottensedimenten kan dock en del rester från äldre
tiders utsläpp finnas kvar, vilket man bör bevaka i
framtiden.
När det gäller andra viktiga giftiga metaller som
kadmium, bly, krom, arsenik och koppar är förhållandena relativt gynnsamma: Förekomsten av dessa
metaller är så liten att halterna kan klassificeras som
”låga” eller ”mycket låga”.
En mycket större medvetenhet om dessa metallers
skadlighet hos industrin såväl som hos kommunernas reningsverk, och ett medvetet miljöarbete har
lett till en allmän sänkning av metallnivåerna.

Inte en droppe........
Under 1998 har det vid flera tillfällen läckt ut olja i såväl älvens huvudfåra som i biflödena. Oljan är
inte bara farlig som oljefilm på vattenytan, där den kletar fast i simmande fågel, utan också när den
blandas ner i vattnet och förgiftar fisk och bottendjur. Utsläppen är till stor del en följd av slarv eller
nonchalans och det är viktigt att de upphör snarast. Såväl myndigheter som industrier måste här ta
sitt ansvar – inte en droppe till!
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Näringstillståndet i Göta älv med biflöden.
För läget av provpunkterna se karta på omslagets insida.

Tillflödena sämre än älven

Mölndalsån under 20 år

tt en älv är summan av sina tillflöden är i
princip sant. Men studerar man vattenkvaliteten i älven nedströms Vänern, till
exempel då det gäller fosfor och kväve, så har
älven i stort sett hela vägen ned till havet mycket
bättre vattenkvalitet än sina tillflöden!

A

Under 1960- och 1970-talen var Mölndalsån
kraftigt förorenad med både växtnäringsämnen
och miljögifter. Härryda kommun släppte sitt
vatten måttligt renat, till Rådasjön och sedan
vidare ner till kusten. Vid Stensjön låg ett mejeri
som också bidrog till föroreningssituationen.

Detta beror på att den förhållandevis begränsade
vattentillförseln från tillflödena inte i så hög grad
förmår påverka det mycket större och renare
vattenpaketet från Vänern.

Två viktiga händelser gjorde att vattenkvaliteten
förändrades radikalt; Stora Mölndal (Papyrus)
införde bättre rening av sitt processvatten och
Härryda kommun kopplade sitt avloppsvatten
till en tunnel till Ryaverket. Dessa och en mängd
andra åtgärder gjorde att resultatet inte lät vänta
på sig. Detta syns tydligast på fosforkurvan från
mätpunkten vid Ullevi, men en del mer spektakulära inslag kunde också visas upp. Vattenkvaliteten blev så god så man numera har lekande lax
i ån inne på Stora Mölndals fabriksområde, något
som folk i miljöbranchen inte hade väntat sig!

Anmärkningsvärt förorenade (se figur) av fosfor är
Stallbackaån, Slumpån, Gårdaån, Grönån och
Lärjeån. Dessa kan jämföras med Mölndalsån
som den var förr. Numera har Mölndalsån betydligt bättre vattenkvalitet än dessa åar så långt in i
Göteborg som vid Ullevi!
Situationen är förstås inte bra. Det är viktigt att
miljön kring dessa åar förbättras genom bättre
miljöstyrning.
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Åtgärdarbetet runt Mölndalsån har gett goda resultat på såväl fosfor som kvävehalter. Från provtagningar
vid Ullevi inne i Göteborg.

Vattenmossa mäter metallpåverkan
Genom att placera vattenmossa ute i vattnet
under ett par veckor och låta den ta upp metaller ur vattnet under denna tid, får man en bättre
bild av metallsituationen än vad enstaka vattenprover kan ge. Därför brukar man numera ofta
komplettera traditionella vattenprover genom att
sätta ut vattenmossa i vattendrag.
Det finns numera en teknik att lägga samman
halten av flera olika metaller för att bedöma
deras samlade effekt – man skapar på detta sätt

den så kallade ”Kontamineringsfaktorn”. Det
visar sig att generellt så är Kontamineringsfaktorn
större i biflödena än i själva huvudfåran. Anmärkningsvärt är dock läget vid Lärjeholm, där Kontamineringsfaktorn är över gränsen för ”stark påverkan”. Detta beror främst på förhöjda halter av
arsenik, krom och kobolt, som därför måste
undersökas ytterligare. Bland biflödena är det
Lärjeån som har särskilt hög kontamineringsfaktor. Här är det framför allt koppar som bidrar.
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Den sammanlagda metallpåverkan – Kontamineringsfaktorn= Kf*, vid olika provpunkter i Göta älv med biflöden
under perioden 1995-97. Värden över 5 visar på stark påverkan och värden över 10 på mycket stark påverkan.
För läget av provpunkterna se karta på omslagets insida.

Specialundersökningar
Låga syrehalter i Anten!

U

nder 1996 genomfördes i sjön Anten en
omfattande undersökning, för att fastställa graden av övergödning.

Man kunde konstatera att tillförsel av näringsämnen, framför allt fosfor, hade minskat fram till
1996 – särskilt tydligt var detta i det största
tillflödet Mellbyån. Här finns en arbetsgrupp
som länge har arbetat med att minska växtnäringsläckaget till ån och därmed till Anten.
Man kunde också konstatera att fosforhalten i
sjön sjunkit något, kanske som en effekt av de
ansträngningar man gjort i
O2 mg/l
tillrinningsområdet.
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Tyvärr visade inte syresituationen i bottenvattnet på
samma positiva utveckling.
Konsulten Hans Nyman drog
slutsatsen att sjön befann sig i
ett instabilt läge och att det
förelåg en risk att sjön snabbt
skulle kunna ”tippa”, dvs på
kort tid hamna i ett försämrat
övergödningsläge.
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Av detta skäl rekommenderade
Hans Nyman att en beredSyresituationen i Antens
skapsplan skulle upprättas, så
södra djuphåla i september
att man snabbt skulle kunna
1998. Lite nedanför 15 m:s
djup är syreförhållandena
sätta in åtgärder om sjön
mycket dåliga.
visade tecken på ytterligare
försämring. En sådan åtgärd
skulle kunna vara att man syresatte bottenvattnet
med speciella pumpar. Arbetet med en sådan plan
har påbörjats!

Sällsynta snäckarter i älven!
Under 1997 genomfördes för första gången en
bottenfaunaundersökning i älven. Förutom att se
om älven innehåller en intressant bottenfauna,
var syftet med denna första undersökning dels att
prova metoden på Göta älv och dels att finna
lämpliga provlokaler.
Detta får alltså betraktas som en pilotstudie, men
redan kan vi konstatera följande:
• Några lokaler har en relativt mångformig och
artrik fauna
• Vissa lokaler har en fauna som verkar vara
störd av föroreningar
• Två sällsynta och skyddsvärda rödlistade
snäckarter hittades vid undersökningen:
Gyraulus riparus vid Gäddebäck och Valvata
piscinalis vid Lärjeholm

30

Valvata piscinalis

Dessutom upprättas ett särskilt program för
löpande kontroll av situationen i sjön.

Fakta
De svenska listorna över hotade och sällsynta växter och djur benämns enligt internationell terminologi rödlistor. I listorna grupperas arterna enligt ett system med fem kategorier som på ett översiktligt sätt betecknar grad av sällsynthet och risk för utdöende.

Hopp om dopp?
Nästan 700 000 människor får sitt dagliga vatten
från vattenverk som har Göta älv som råvattentäkt. Den mikrobiologiska kvaliteten i älven är
viktig eftersom den avgör hur vattnet skall behandlas vid reningsverket. Med bättre kvalitet
på råvattnet går det att göra bra dricksvatten med
lägre klordoser. Dessutom är det en målsättning
att älven i framtiden också ska kunna uppfylla
kraven för badvatten.
Framför allt är förekomsten av koliforma bakterier
och E. Coli viktiga indikatorer på föroreningar
som mänsklig urin och avföring. Dessa bakterier
indikerar också större risk för förekomst av andra
sjukdomsframkallande bakterier.
Endast ett fåtal verksamheter kan påverka sammansättning och mängd av mikroorganismer i ett
vattendrag av Göta älvs storlek. Kommunala
reningsverk och skogsindustri är sådana verksamheter. Driftstörningar vid dessa anläggningar kan
leda till att Göta älv tillförs stora mängder bakterier. Avrinning från mark och bräddningar från
avloppssystem kan vid mycket regn också påverka
den mikrobiologiska kvaliteten i älven.

Vattenverkets löpande kontroll av bakteriemängder i älven kompletterades under 1995-96 med
mätningar i flera punkter längs älven och i avloppsvatten från reningsverk och skogsindustrier.
Mätningarna visade på låg grad av påverkan från
Vänerns utlopp ned till Trollhättan. Längs
sträckan Trollhättan till Göteborg ökar graden av
påverkan.
Den bakteriemängd som påvisats i Göta älv
stämmer bra med flöden och halter i de avlopp
som undersökts. Eftersom vi har kännedom om
vilka de dominerande källorna är bör det därför
finnas goda förutsättningar att genomföra åtgärder för att minska utsläppen.
Göta älvs vattenvårdsförbund har under 1998
tillsatt en ”teknisk delegation” med representanter från kommuner och större industrier längs
älven. Denna har bland annat i uppdrag att
klarlägga betydelsen av olika källors bakterieutsläpp längs Göta älv och lämna förslag till åtgärder.
Än går det inte att bada i Göta älv, men som det
ser ut idag finns hopp om dopp inom överskådlig
tid!

Vad är på gång under 1999?

E

tt nytt kontrollprogram har antagits för
treårsperioden 1999-2001. Programmet
har fått en tydlig inriktning mot ökad
kontroll av miljögifter, bl a genom att undersökningar av metaller i vattenmossa samt organiska
ämnen nu ingår.
Även undersökningar av bottenfaunan i älven
finns med i programmet. Dessa kommer att
genomföras vartannat år med början år 2000.
Bottenfaunaundersökningar ger en bra bild över
hur tillståndet är i våra vattendrag och hur förhållandena ändras över tiden.

Göta älv är med sina minst 35 olika fiskarter
troligtvis Sveriges mest fiskrika vattendrag. Fiskfaunans mångfald är en återspegling av, inte bara
av älvens storlek, utan också av älvens geografiska
läge mellan Vänern och Västerhavet, med många
skiftande vattenmiljöer utmed älven och dess
biflöden. Kunskapen om älvens vattenkvalitet är
mycket god, men det är sämre med kunskapen
om fiskfaunan. Därför kommer det under 1999
att genomföras en inventering i syfte att kartlägga
såväl nuvarande som tidigare förekomst av sötvatten- och saltvattenfiskar i älven och dess biflöden.

Publikationer 1995-1997
Förbundets Vattendragskontroll ges årligen ut vid årsmötet i april sedan 1958.
1995
• Göta älv - vårt dagliga vatten (Sammanfattning av Göta älvs vattenvårdsförbunds undersökningar
1992-1994).
1996
• Fakta om Göta älv 1996 (I samarbete med Göteborgs Universitet).
• Badvattenundersökningar 1996 (Mats Engdahl, Va-verket i Göteborg).
1997
• Metaller i Göta älvs avrinningsområde 1995-1997 (Mats Medin, Medins Sjö- och Åbiologi AB).
• Bakterier i Göta älv (Mats Engdahl och Henrik Ryberg, Va-verket i Göteborg).
• Undersökning av Bottenfauna i Göta- och Nordre älv 1997 (Mats Medin, Medins Sjö- och
Åbiologi AB).
• Anten, en sjö hotad av eutrofiering? (Hans Nyman, Svensk Ekologisk Konsultation HB).
• Sedimentundersökningar i Göta älv 1995 - Göta älvs kontrollprogram, samt förändringar efter
1990 (Ingemar Cato, SGU).
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Det är vi som är
medlemmarna!!
Kommuner:
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum,
Lilla Edet, Mölndal, Partille, Trollhättan, Vårgårda, Vänersborg, Öckerö

Företag och övriga:
AB Axel Christiernsson, Nol
Askania AB, Göteborg
Akzo Nobel Surface Chemistry AB, Mölndal
AnalyCen AB, Lidköping
Antens Fiskevårdsområdesförening
Antens Laxodling AB
Bohuslandstinget
Eka Chemicals AB, Bohus
Eka Chemicals AB, Trollhättan
Gustavsberg - Vårgårda Armatur AB
Hercules AB, Lilla Edet
Holmen Paper AB, Vargön
Kabeldon AB, Alingsås
Knauf Danogips Gmbh, Inlands AB, Lilla Edet
Lignotech AB, Vargön
Mc Worther Tech AB, Mölndal
Mjörns Fiskevårdsområdesförening, Alingsås
Neste Oxo AB, Nol
Parker Hannifin AB, VOAC Hydraulics, Trollhättan
RECI Industri AB, Göteborg
Renova AB, Göteborg
Stora Mölndal AB, Mölndal
Saab Automobil AB, Trollhättan
SKF Sverige AB, Göteborg
SCA Hygiene Paper AB, Edet bruk, Lilla Edet
SCA Mölnlycke AB, Mölnlycke
SJ Fastighetsdivision, Göteborg
Sportfiskarna, Göteborg
Säveån Aspen Fiskevårdsområdesförening
Säveåns Övre Fiskevårdsområdesförening
TEKA AB, Alingsås
Sjöfartsverket, Trollhätte kanal
TurNils AB, Alingsås
Tudor AB, Nol
Vattenfall Vattenkraft AB, Trollhättan
Volvo Aero Corporation, Trollhättan
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
AB Vårgårda Kromverk, Vårgårda
Älvsborgs läns Landsting
Älvsborgs läns Norra Hushållningssällskap

Styrelse 1998
Ordinarie Styrelseledamöter:
Hans-Erik Carlsson, ordf, SKF Sverige AB
Cecilia Dahlman-Eek, vice ordf, Göteborgs stad
Gösta Lange, Göteborgs stad
Sven Johansson, Härryda kommun
Leif Johansson, Kungälvs kommun
Lennart Anderholm, Vänersborgs kommun
Karl-Erik Bergsén, Alingsås kommun
Lars Munter, Holmen Paper AB
Leif Mowitz, Volvo Aero Corporation
Göran Andersson, Eka Chemicals AB
Gunnar Johansson, SCA Hygiene Paper AB
Thomas Ericsson, Stora Mölndal AB

Suppleanter:
Åke Mattsson, Göteborgs stad
Viveka Dalhammar, Trollhättans kommun
Matti Hell, Reci Industri AB
Per-Gunnar Karlsson, Vattenfall Vattenkraft

Rapporten kan beställas från:
Lennart Lagerfors, sekreterare i
Göta älvs vattenvårdsförbund
Telefon: 031-335 51 11
Fax: 031-335 51 17
Epost: lel@gbgreg.kommunalforbund.se

