
GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND  

 

 

 

PROTOKOLL 

fört vid sammanträde med styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund 

Tid:  Fredagen den 27 september 2013, kl. 13:00 

Plats:  Göteborgsregionens kommunalförbund (GR),  

  Gårdavägen 2 i Göteborg (Rum: Hållö, 260)  

 

 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter 

Ann-Christine Andersson, ordf.  Göteborgs Stad 

Evalotta Stolt, v. ordf.   Akzo Nobel Pulp and Performance AB 

Elisabet Stadler   SKF Sverige AB 

Ove Wiktorsson   Kungälvs kommun  

Tomas Nilsson   Göteborgs stad 

Marie Andersson   AstraZeneca AB 

Christian Forsäng   Ale kommun 

Carl-Erik Bergsén   Alingsås kommun 

Leif Mowitz    GKN Aerospace Sweden AB  

Staffan Rahmn   Vargön Alloys AB 

Kaj Johansson    Mölndals stad 

 

Suppleanter 

Claes Wångsell   Kretslopp och vatten, Göteborg 

Katarina Pettersson   Renova AB 

 

Sekreterare 

Monica Dahlberg   GR 

 

 

Då någon närvarande var ny i styrelsen gjordes en presentationsrunda. 

§ 1.  Godkännande av föredragningslista 

Föreliggande förslag till föredragningslista godkändes.  

§ 2.  Val av justerare 

Till justerare valdes Evalotta Stolt. 

 



 

2 

§ 3.  Meddelanden 

 Monica informerade om att Trollhättans Energi AB har ansökt om lagligförklaring av 

befintliga anläggningar för intag av råvatten från Göta älv vid Överby vattenverk i 

Trollhättans kommun. Man söker samtidigt om tillstånd att bortleda maximalt 400 

liter/sekund från älven. 

 Monica informerade om att webbkameran på Garn-stationen nu finns på plats och 

bilden går att se på vattenvårdsförbundets hemsida www.gotaalvvvf.org.  

 

Dessutom har bryggan vid Garn rustats upp för att bli säker för de från Göteborg 

(Kretslopp och Vatten), som sköter underhållet. Detta har bekostats av Göteborg. 

§ 4.  Information från vattenråden inom Göta älvs ARO 

 På kvällen den 5 september anordnade Göta älvs vattenråd en vattendragsvandring och 

informationsmöte för markägare inom Lillåns/Slumpåns ARO. Man diskuterade då 

resultaten från de undersökningar som gjordes under 2011-2012 och vilka åtgärder för 

att minska näringsläckaget som kan vara möjliga. Deltog gjorde förutom Monica 

Dahlberg, bl a LRF och Länsstyrelsens vattenvårds- och landsbygdsenhet. På 

informationsmötet deltog ca 20 personer. 

 

Sammanställda rapporter inom projektet finns på vattenrådets hemsida: 

Stefan Bydén från Melica har utfört en utvärdering av provtagningsresultaten i en 

rapport som heter ”Näringsanalyser i Lillån-Slumpån”. Näringsanalyser i Lillån-

Slumpån 

 

Elin Ruist från Sportfiskarna har utfört GIS-analyser som redovisas i rapporten ”GIS-

analys av riskområden för fosforförlus-ter via ytavrinning på åkermark i Slumpåns 

avrinningsområde”. GIS-analys av riskområden för fosforförluster via ytavrinning på 

åkermark i Slumpåns avrinningsområde  

 

 Den 19 september anordnade Säveåns vattenråd en vattendragsvandring vid omlöpet i 

Hedefors med efterföljande informationsmöte i Fiskejournalens lokaler strax bredvid. 

Via länkar nedan finns ytterligare information samt bilder från både 

vattendragsvandringen och invigningen av omlöpet den 18 september. 

Bilder på Säveåns vattenråds hemsida  

Folder om omlöpet från Säveåprojektets hemsida 

 

 Genom Sportfiskarna, vattenråden (Göta älv, Säveån och Mölndalsån) och GR har en 

ansökan gått in till Länsstyrelsen om medel för att kunna utreda möjligheten till 

åtgärder (t ex åtgärda vandringshinder och rensade vattendrag) i redan biotopkarterade 

vattendrag i Göteborgsregionen.  

Sedan styrelsen sammanträdde har beslut kommit om att Länsstyrelsen bidrar med 

100 000 kr till denna förstudie. 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse. 

 

http://www.gotaalvvvf.org/
http://www.vattenorganisationer.se/gotaalv/downloads/33/Rapport_Naringsanalyser_Lillan-Slumpan_2013-03-21.pdf
http://www.vattenorganisationer.se/gotaalv/downloads/33/Rapport_Naringsanalyser_Lillan-Slumpan_2013-03-21.pdf
http://www.vattenorganisationer.se/gotaalv/downloads/33/Rapport_Riskomraden_for_fosforforluster_fran_akermark_Slumpan.pdf
http://www.vattenorganisationer.se/gotaalv/downloads/33/Rapport_Riskomraden_for_fosforforluster_fran_akermark_Slumpan.pdf
http://www.vattenorganisationer.se/savean/modules.php?name=Content&op=showcontent&id=1389
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/saveaprojektet/SiteCollectionDocuments/Åtgärder/Hedefors/Omlop-broschyr.pdf
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§ 5.  Representation i Styrelse, Arbetsutskott (Au) samt Program- och 

utvärderingsgrupp (PoU-grupp) sedan Göran Andersson slutat på Akzo Nobel 

Pulp and Performance AB och Evalotta Stolt övertagit hans tjänst. 

Sedan årsmötet i april har tjänsten på Akzo Nobel Pulp and Performance AB som innan 

dess innehades av Göran Andersson tillträtts av Evalotta Stolt (vice ordförande i 

vattenvårdsförbundet och tidigare Vargön Alloys AB). Vid årsmötet valdes Börje Olofsson 

som ersättare för Göran Andersson tillfälligt tills Görans ersättare var på plats. Göran satt 

även med som industrirepresentant i förbundets Program- och utvärderingsgrupp.  

 

Föreslås nu att vice ordförande Evalotta Stolt övertar Göran Anderssons plats i styrelsen 

för Akzo Nobel Pulp and Performance AB samt att Staffan Rahmn (som ersatt Evalotta på 

tjänsten vid Vargön Alloys AB) övertar Evalottas plats som ledamot i styrelsen. Evalotta 

kvarstår som vice ordförande med plats i Au samt går även in som industrirepresentant i 

PoU-gruppen. 

Styrelsen beslöt 

att utse vice ordförande Evalotta Stolt som representant i styrelsen för Akzo Nobel Pulp  

     and Performance AB;  

att utse Staffan Rahmn som styrelseledamot att representera Vargön Alloys AB; samt 

att Evalotta Stolt går in som industrirepresentant i vattenvårdsförbundets Arbetsutskott och  

     Program- och utvärderingsgrupp. 

 

§ 6. Översyn av fördelningen av vattenvårdsförbundets intäkter – har några 

medlemmar kontaktats? 

Beslut om nya medlems-/kontrollavgifter föreslås att tas på årsmötet 2014 och gälla fr o m 

2014.Elisabet beskrev för de nya i styrelsen hur arbetet med översyn av förbundets intäkter 

genomförts hittills.  

På styrelsemötet i november 2012 fick några av styrelseledamöterna i uppdrag att kontakta 

medlemmar för vilket förslaget kan innebära en höjning av avgiften:  

Göran Andersson: Axel Christiernsson (kontaktade), Ragn-Sells Heljestorp (kontaktade), 

Stena Recycling (kontaktade) 

Gunnar Johansson: Göteborgs Kex 

Marie Andersson: AstraZeneca (kontaktade) 

Leif Mowitz: Parker Hannifin (kontaktade) 

Evalotta Stolt: Trollhättan-Vänersborgs Flygplats (kontaktade) 

Arbetsutskottet: Göteborg-Landvetter Flygplats, Skrotfrag, Univar, Vårgårda Kromverk 

Monica hade skrivit ett förslag till brev att skicka ut till medlemmarna ang förslaget till 

förändrade medlems och kontrollavgifter. Detta kompletteras till nästa möte med Styrelsen 

via Arbetsutskottet med en skrivning om motivet/nyttan med att vara med som medlem i 

vattenvårdsförbundet. 
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Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt 

att komplettera brevet med en skrivelse om motivet/nyttan med att vara medlem i  

     förbundet. 

 

§ 7. Rapport från PoU-gruppens arbete med att ta fram förslag till 

specialundersökningar för 2013/2014. 

Monica informerade om vilka diskussioner som förs i Program- och utvärderingsgruppen 

angående ev. kommande specialundersökningar. 

 Hoppande sediment 

Föroreningstransporten i Göta älv beräknas genom de halter som stickprover i 

vattenfasen multipliceras med medelvärden för flödet. I vissa provtagningspunkter  

t ex i Nordre älv är variationen i halt av metaller mycket stor. Många av metallerna är 

typiskt partikelbundna. Den årliga transporten av sediment har beräknats till  

130 000-200 000 ton/år. Innebär det att föroreningstransporten underskattas och att 

underlaget är missvisande för planering av åtgärder?  

 

En del av sedimenttransporten kommer från det naturliga förloppet att älven skär sig 

djupare ner i lerlagren i samband med landhöjningen. Erosionen påskyndas dock av att 

variationen i tappning för vattenkraften är betydligt större än de naturliga 

flödesvariationerna. Även fartygstrafiken påverkar. Genom uppskattningar och 

antaganden har erosionen av älvbottnen från fartyg beräknats till cirka 40 000 ton/år. 

En prognosticerad ökning av godstransporten med fartyg skulle kunna fördubbla 

sedimenttransporten fram till år 2020. Dock tar studien inte hänsyn till det faktum att 

sedimenten återigen lägger sig på botten efter en viss tid, och i studien anges att den 

beräknade eroderade massan med största sannolikhet är en överskattning. I samband 

med stopp för fartygstrafiken, t ex efter Agnesbergsraset, så har dock grumligheten i 

älvvattnet varit extremt låg. 

 

En studie med syfte att bättre beskriva storlek och dynamik i föroreningstransporten 

skulle kunna göras genom att kombinera tredimensionell hydrodynamisk modellering, 

modellering av fartygspassagernas påverkan, analyser av föroreningsinnehåll i 

vattenprover efter olika sedimenteringstid samt mätningar av vattenhastighet i 

gränsskikt mellan sedimentfas/vattenfas. Den hydrodynamiska modell för Göta älv som 

tagits fram som bas för mikrobiologisk modellering (Sokolova 2013) skulle kunna 

anpassas till att beskriva transporten i vattenfasen och kombineras med de studier av 

fartygens lokala påverkan. 

 

Chalmers kan tänka sig att bira till projektet med examensarbetare och handledning av 

denna samt att vi får tillgång till den hydrodynamiska modell som nämns ovan. Ett 

brev har skickats ut till Vattenfall, Sjöfartsverket, SGI och Västerhavets 

vattenmyndighet för att höra om de kan tänka sig att medfinansiera projektet.  

 Höga metallhalter har konstaterats i Nordre älv.  

Resultaten från de kompletterande undersökningarna vid Skärmarna och bron vid 

Färjevägen under januari-april 2013 är nu klara och man kan där se förhöjda halter av 
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koppar och zink i januari, främst vid bron vid Färjevägen. Kungälvs kommun kontaktas 

och ombeds att undersöka om man kan hitta någon källa till detta. Från den ordinarie 

provtagningen vid Ormo som görs i regi av SLU har vi inte fått några resultat än, de 

brukar dröja till mars nästkommande år. 

 Båtelfiske i Göta älv 

Diskussion förs om att göra ett elbåtfiske i Göta älv 2014. Skulle kunna vara en 

pilotstudie om tekniken fungerar i ett så pass stort vattendrag som Göta älv. Det skulle 

kosta ca 100 000 kr inkl. rapportskrivning där resp lokal beskrivs kopplat till 

fiskeresultat. SGI:s djupkarta som nyligen är uppdaterad borde vara bra att använda. 

Kontakt tas med Lst/VM om de kan tänka sig att bidra till projektet. Ev infångade 

gäddor/abborrar kan behållas för analys av metaller och miljögifter. 

 Limnologisk undersökning i Ö Nedsjön. 

Kan bli aktuellt 2014. Den skulle kunna innehålla provfiske (finns röding och öring), 

makrofyter, bottenfauna…). Ev kan FVO anlitas vid provfisket. Även Härryda och 

Bollebygd borde kontaktas för att höra om intresse av medfinansiering. Diskuteras 

vidare i PoU-gruppen. 

 Vattenkraftens påverkan 

Genom Sportfiskarna, vattenråden (Göta älv, Säveån och Mölndalsån) och GR har en 

ansökan gått in till Länsstyrelsen om medel för att kunna utreda möjligheten till åtgärder ( 

t ex åtgärda vandringshinder och rensade vattendrag) i redan biotopkarterade vattendrag i 

Göteborgsregionen. Länsstyrelsen har beslutat att bidra med 100 000 kr till denna 

förstudie. 

 Mikroplast/skräp i sötvatten 

Förslag finns att vi tittar på transporter av plast som kan gå ut via dagvatten till 

vattendragen och sedan ut i havet. Skulle vara intressant att filtrera älvvatten för att titta 

på plasttransport. Bör göras både vid hög och låg nederbörd. Skulle även vara 

intressant att titta på ämnen från konstgräs i bäckar som tar emot vatten från 

konstgräsplaner. PoU-gruppen tittar vidare på hur en sådan undersökning skulle kunna 

utformas och kontaktar GU/Chalmers och Mistra Urban Futures för att efterfråga deras 

intresse att vara med, ev.  x-jobb? 

 

I Göteborg genomförs en minipilotstudie varifrån resultat ska redovisas i november. Vi 

avvaktar resultaten från denna innan vi går vidare 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse. 

 

§ 8. Förslag till undersökning av kvicksilver i fisk från Mjörn 2013. 

Ett förslag till undersökning av metaller i fisk från Mjörn under 2013 har inkommit till 

vattenvårdsförbundet från Anten-Mjörnkommittén. PoU-gruppen har granskat förslaget 

och föreslår att vattenvårdsförbundet bidrar med 5 000 kr till denna. Handling var utsänt 

till styrelsen och anses därför föredragen. 
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Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt 

att vattenvårdsförbundet bidrar med 5 000 kronor till ovan nämnda undersökning av  

     kvicksilver i fisk från sjön Mjörn. 

 

§ 9. Remiss ”Förslag till vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen”. 

Monica har utifrån diskussion i PoU-gruppen och Arbetsutskottet tagit fram ett förslag till 

yttrande. Detta var utsänt till styrelsen och anses därför föredraget.  

Styrelsen vill understryka att det är viktigt med kommunal och regional samverkan för att 

nå planens mål samt att uppföljning av målen sker och att det tydliggörs i planen hur 

respektive mål skall följas upp.  

Man ser det som viktigt att se över lakvattenhanteringen regionalt då lakvatten från 

deponier kan utgöra en risk för vattenförsörjningen om det inte renas i tillräcklig grad.  

För att kunna säkerställa en framtida vattenförsörjning i regionen bör en översyn göras 

även av större ytvattentäkter utanför regionen. Där ser förbundet att det skulle vara 

värdefullt att utreda Vänern som ett alternativ. 

Bland förslagen till gemensamma mål och åtgärder saknar vi ett större ekosystemperspektiv 

som inkluderar mål om att värna den biologiska mångfalden kopplat till uttag av råvatten för 

dricksvattenproduktion.  

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt 

att ovan nämnda yttrande skickas in till Göteborgsregionens kommunalförbund. 

 

§ 10. Övriga frågor 

 Katarina informerade om att det finns beslut om att man fr o m 31 december 2015 inte 

längre får leda lakvatten från deponier till GRYAAB. Orsaken till beslutet är att man 

vill kunna recirkulera slammet till åkermark. Nu återstår att lösa hur lakvattnet skall 

hanteras sedan. En skrivelse om att det behöves en regional översyn av 

lakvattenhanteringen förs in i ovan nämnda yttrande över vattenförsörjningsplanen.  

 Claes informerade om att Vattenfall planerar åtgärder vi Skärmarna i Ormo (Nordre 

älv) med start i maj 2014. De ska plockas ner för underhållsarbete i 16 veckor/år i två 

år.  

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse. 
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§ 11. Kommande möten 

 Fredagen den 6 december kl. 13:00 på GR 

 

Göteborg dag som ovan 

Monica Dahlberg 

Justeras 

Ann-Christine Andersson     Evalotta Stolt 

ordf. 


