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FÖ RÖRD 
 

Fler än 700 000 personer är beroende av Vänersborgsviken och Göta älv för att få 

tillgång till dricksvatten. Att trygga möjligheten att använda Vänersborgsviken och Göta 

älv som vattentäkter, både idag och i framtiden är en självklarhet. Detta görs bland annat 

genom att skapa vattenskyddsområde med tillhörande bestämmelser, kallade 

vattenskyddsföreskrifter. 

Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde är ett samarbetsprojekt där sex 

kommuner gemensamt arbetat fram ett förslag till vattenskyddsområde med 

vattenskyddsföreskrifter. Syftet är att minska risken för att vattnet blir så förorenat att det 

inte är lämpligt att göra dricksvatten av det. De kommuner som ingår i samarbetet kring 

det gemensamma vattenskyddsområdet är Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, 

Kungälv och Göteborg. Här får invånarna helt eller till stor del sitt dricksvatten från 

Vänersborgsviken och Göta älv. Flera andra kommuner i regionen får också del av det 

dricksvatten som kommer från området.  

Detta dokument är en del i det underlag som tagits fram i arbetet med att skapa ett nytt 

vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Vänersborgsviken och Göta 

älv. Här finns information om vattentäkterna och det område där vattnet som når 

vattentäkterna kommer ifrån. Arbetet har huvudsakligen utförts under 2013 med 

kompletteringar under 2017. Syftet med dokumentet är att ge en överblick över de 

vattentäkter som kommunerna gemensamt vill skydda. Målgrupp för dokumentet är 

myndigheter som ska yttra sig angående förslaget samt berörda sakägare och 

organisationer som är intresserade av att fördjupa sig i bakgrunden till förslaget till 

vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter. 

Det kompletta underlagsmaterialet består av flera delar som tillsammans utgör 

bakgrunden till det förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter som 

tagits fram. Övriga delar i underlaget utgörs av Riskanalys för Göta älv och 

Vänersborgsvikens vattentäkter, Åtgärder för ökat skydd av Göta älv och 

Vänersborgsvikens vattentäkter, Avgränsning av Göta älv och Vänersborgsvikens 

vattenskyddsområde, Utformning av vattenskyddsföreskrifter för Göta älv och 

Vänersborgsvikens vattenskyddsområde och Beskrivning av konsekvens för berörda 

inom Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde. Även dessa dokument riktar 

sig i första hand till myndigheter som ska yttra sig angående förslaget samt berörda 

sakägare och organisationer som är särskilt intresserade av bakgrunden till förslaget.  
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1 Dricksvatten till fler än 700 000 människor  

Fler än 700 000 personer är beroende av Vänersborgsviken och Göta älv som 

råvattentäkt. Vänersborg har sitt vattenintag i Vänersborgsviken, strax uppströms älven. 

Även Trollhättan planerar att hämta vatten direkt från Vänersborgsviken. I Göta älv 

hämtar Trollhättan, Lilla Edet, Kungälv och Göteborg det vatten som ska bli dricksvatten. 

Ale kommun får också dricksvatten från älven via Kungälv och Göteborg. Öckerö, Partille 

och Mölndals kommuner är också beroende av Göta älv för att tillgodose behovet av 

dricksvatten. Dessutom kan nödvatten till bl.a. Kungsbacka och Härryda kommuner tas 

från Göta älv.  

Kungälvs kommun bygger ett nytt vattenverk som ska tas i bruk hösten 2018. Kommunen 

har också för avsikt att leverera vatten till Stenungsund och Tjörn i syfte att säkerställa 

tillgång till dricksvatten i dessa kommuner.  

Totalt finns sex råvattenintag i Göta älv och Vänersborgsviken. Flera av kommunerna 

saknar helt eller delvis alternativa vattentäkter. Att säkerställa Vänersborgsviken och 

Göta älvs funktion som vattentäkt – nu och i framtiden – är högst angeläget. Detta görs 

bland annat genom att skapa vattenskyddsområde med tillhörande 

vattenskyddsföreskrifter.  

2 Göta älv och Vänersborgsvikens avrinningsområde 

Som underlag i arbetet har, där inget annat anges, följande källor använts; 

• Fakta om Göta älv – En beskrivning av Göta älv och dess omgivning 2005 (Göta 

älvs Vattenvårdsförbund) 

• VISS (VattenInformationsSystemSverige)  

• Miljökvalitet och trender i sediment och biota utmed Bohuskusten 2000/2001 – en 

rapport från sju kontrollprogram. Sveriges Geologiska Undersökning, SGU 2006. 

2.1 Avrinningsområdets avgränsning 

Göta älvs avrinningsområde är till ytan totalt 50 233 km2, vilket motsvarar ca 10 % av 

Sveriges yta. Avrinningsområdet har sin början långt norr ut i östra Norge och Härjedalen 

där vattensystemets källområden finns. Avrinningsområdet fortsätter längs med Klarälven 

och Vänern ned till Göteborg och Göta älvs utlopp i Kattegatt. Avrinningsområdet är till 

viss del beläget i Norge (ca 15 %) och är i Sverige fördelat på sex olika län, där 

Värmlands och Västra Götalands län har de största andelarna, se Figur 1. 

Den del av avrinningsområdet som sträcker sig från Vänersborgsviken och omfattar Göta 

älv ner till Lärjeholm är den del som hanteras i arbetet med vattenskyddsområdet. Denna 

del av avrinningsområdet begränsas uppströms i norr vid Vänersborgsviken, specifikt 

längs kommungränsen mellan Vänersborg och Mellerud och dess förlängning mot 

Vänersnäs. Området begränsas i söder nedströms råvattenintaget vid Lärjeholm. Denna 

del av avrinningsområde är ca 3 500 km2 vilket utgör 7 % av det totala 

avrinningsområdet.  
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Figur 1: Avrinningsområdet för Göta älv (ca 50 233 km²) samt den del av avrinningsområdet som 

hanterats i arbetet med vattenskyddsområde för Vänersborgsviken och Göta älv (ca 3 500 km2).  
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2.2 Markanvändning  

Göta älvs dalgång utgörs av en variation av naturtyper. Inom Göta älvs tillrinningsområde 

utgörs omkring en tiondel av markanvändningen vid Göta älvs huvudfåra av jordbruk och 

betesmark. De största jordbruksområden finns vid Trollhättan, Lilla Edet och Skepplanda. 

Stora delar av höjdområdena i som omger Göta älvs dalgång utgörs av skogsområden. 

Längs med älven förekommer ett flertal branta strandbrinkar och nedskurna bäckraviner. 

De omgivande sluttningarna i området domineras av barr- och lövskog.  

Större områden med samlad bebyggelse finns i Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet och 

Kungälv. Enstaka hus och gårdar samt mindre samhällen finns utspridda i dalgången. 

Områden med stor andel hårdgjorda ytor förekommer främst i Vänersborg, Trollhättan 

samt inom området närmare Göteborgs kommun. I anslutning till dessa samhällen 

förekommer en del industriområden. Området kring Göta älvdalen utgör ett av Sveriges 

äldsta industriella etableringsområden där industriell verksamhet har pågått sedan mitten 

av 1800-talet. 

Inom området finns ett flertal större vägar, däribland E6 som går väster om älven i den 

södra delen av avrinningsområdet och E45 som går längs östra sidan av Göta älv mellan 

Göteborg och Trollhättan. I höjd med Trollhättan går väg 42 och väg 44. I närheten av 

Lilla Edet går väg 167. Ytterligare ett flertal mindre vägar förekommer inom 

avrinningsområdet.  

Förekomst av järnvägssträckor inom området finns i form av Norge-Vänernbanan som 

går längs Göta älvs östra sida. Göta Älv utgör även sjöfartsled med en sjöfartstrafik året 

runt. Göta älvs slussverk är lokaliserade i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet. Ett antal 

anknytande trafikerade kanaler finns på sträckan mellan Vänern och älvens mynning i 

Kattegatt.  

2.3 Vattendrag, sjöar och grundvatten  

2.3.1 Göta älv 

Göta älv är Sveriges mest vattenrika vattendrag med en medelvattenföring på 550 m3/s. 

Från ett källflöde i en fjällbäck i Härjedalen rinner älven vidare till Vänern under 

benämningen Klarälven. Den större delen av avrinningen sker via Vänern.  

Sträckan mellan Vänersborgsviken och älvens mynning i centrala Göteborg är den del av 

vattenförekomsten som benämns Göta älv. Denna sträcka är ca 93 km lång med en total 

fallhöjd på 44 m. Bredden av Göta älv varierar kraftigt och på sina ställen är bredden av 

vattendraget mellan 300-1000 meter.  

I avrinningsområdets södra del, vid Kungälv/Bohus, delar sig Göta älv i två grenar som 

tillsammans omsluter ön Hisingen. Den större delen av vattenmängden når havet genom 

den nordliga grenen kallad Nordre älv, vilken mynnar ut norr om Hisingen. Den södra 

förgreningen behåller namnet Göta älv och mynnar ut i havet vid Göteborgs hamn. I Figur 

2 redovisas medelvattenföringen vid två platser i Göta älv åren 1998-2010, Lilla Edet 

uppströms Nordre älv och vid Göteborg Vattens råvattenintag vid Lärjeholm.  
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Figur 2. Medelvattenföringen vid Lilla Edet och vid Lärjeholm mellan 1998-2010.  

Den uppskattade transporttiden för Göta älvs vatten att flyta från Vänern till havet är 

1,5- 5 dygn, beroende på vattenflödet, som delvis beror av tappning i Trollhättans och 

Lilla Edets kraftstationer. 

2.3.2 Vänern 

Vänern är Sveriges största sjö och den utgör ett stort vattenmagasin med en yta på ca 

5 600 km2 och volymen 153 km3. Sjön är reglerad och har sedan 2008 en ny 

tappningsstrategi med syfte att förebygga risken för översvämningar kring Vänern och 

Göta älv. Den nya strategin bygger på långtidsprognoser och med stöd av dessa kan 

hörhandstappningar göras.  

2.3.3 Övriga vattendrag och sjöar 

I övrigt förekommer ett stort antal sjöar och vattendrag inom tillrinningsområdet för Göta 

älv och Vänersborgsviken. Stora sjöar är Vassbotten som är en avsnörd vik av Vänern, 

Vanderydsvattnet, Hullsjön, Gravlången och Surtesjön. 

Vattendragen inom Göta älvs tillrinningsområde domineras naturligt av Göta älv. De 

större delavrinningsområdena till älven är Stallbackaån, Bastån, Slumpån, Grönå och 

Gårdaån.   

Övriga delar av vattensystemet utgörs av bäckar och diken. Vattendragen är fördelade 

över hela området och majoriteten av dem har sina källflöden i högt liggande områden. 

Generellt är gradienten mot Göta älv förhållandevis hög vilket ger upphov till snabba 

vattentransporter genom stora delar av vattensystemet. 
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2.3.4 Grundvattenförhållanden  

I områden med berg i dagen eller tunt jordlager på berg är vattengenomsläppligheten låg 

och huvuddelen av nederbörden avrinner sannolikt som ytavrinning. I områden med 

morän, sand eller isälvssediment är infiltrationskapaciteten betydligt högre vilket gör att 

grundvatten bildas. Grundvattentransporten i berg styrs bland annat av den hydrauliska 

konduktiviteten, vilken i berget vanligtvis är låg, men kan vara betydande i sprickzoner. 

Även grundvattentransporten i jordlagren styrs till stor del av den hydrauliska 

konduktiviteten, vilken beror på jordartstypen. 

Tillrinningsområdet för Göta älv domineras av lågområden med företrädesvis mäktig lager 

av finsediment samt höjdområden med berg i dagen eller med tunna lager av morän. 

Infiltrationsjordarter såsom isälvssediment och sand förekommer endast i begränsad 

omfattning. Av denna anledning finns endast ett mindre antal grundvattenmagasin inom 

tillrinningsområdet. Ett antal grundvattenmagasin finns belägna strax söder om Vänern 

och utgörs av främst sedimentära bergartslager och delvis isälvsmaterial. Två mindre 

grundvattenmagasin av klassen isälvsavlagring, Diseröd Norra och Diseröd södra, finns i 

Kungälvs kommun.  

2.4 Naturliga barriärer och sårbarhetsbedömning 

Sårbarheten betecknar markens och vattnets känslighet för att påverkas av föroreningar, 

eller brist på förmåga att reducera en förorenings farlighet under avrinningen i mark och 

vatten. 

En klassning av sårbarheten för ett ytvatten har två föroreningsscenarier: dels att 

föroreningen kommer ut direkt på vattenytan, dels att den kommer ut i omgivande mark 

och ska transporteras en sträcka i mark eller grundvatten innan den når vattendraget.  

Vi utsläpp direkt i Göta älv eller i Vänersborgsviken är sårbarheten extremt hög, högre ju 

närmare intagspunkterna det sker. I Göta älv finns inga naturliga barriärer i form av sjöar. 

Bristen på barriärer medför att föroreningar är svåra att åtgärda, men även att det snabbt 

sköljs bort.  

Vid utsläpp på markytan medför dalgångens lerområden en hög sårbarhet eftersom 

föroreningen relativt snabbt kan rinna av på markytan. Även i höjdområdena med mycket 

berg i dagen är sårbarheten hög eftersom ytavrinningen till närmsta vattendrag kan ske 

snabbt. Områden med morän har normalt en låg sårbarhet. Sårbarheten påverkas även 

av markanvändning och vegetation och varierar därmed under året. Topografi, närheten 

till diken och små vattendrag påverkar också sårbarheten.  

Sårbarheten inom tillrinningsområdet för Göta älv och Vänersborgsviken bedöms vara 

hög eftersom området till stora delar utgörs av kuperade områden med berg och flacka, 

utdikade eller dränerade områden med lerjord. Detta medför snabb ytavrinning och 

därmed korta rinntider till älven.  
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3 Göta älv och Vänersborgsviken som vattentäkt 

I detta kapitel sammanställs den information som främst har inhämtats angående 

vattenförsörjningen i de kommuner som försörjs med vatten från Göta älv och 

Vänersborgsviken.  

3.1 Intagslägen och berörda kommuner  

I Vänersborgsviken finns två råvattenintag och längs älven ytterligare fyra, se Figur 3.  

 

Figur 3: Översikt över Vänersborgsviken och Götaälvdalens tillrinningsområde med ungefärliga 

lägen av råvattenintag. 

I Tabell 1 finns information om vilka kommuner som försörjs från de olika vattenintagen 

och hur stor medelproduktionen är under ett dygn.   
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Tabell 1: Intagspunkter och kommuner som försörjer sina konsumenter med dricksvatten samt 

antalet anslutna personekvivalenter (pe). 

Intagspunkt 

(från norr till 

söder) 

Konsumenter   Antal anslutna (pe) 

Rörvik + 

Skräcklan 

Vänersborgs kommun, del av Trollhättans 

kommun 

30 000 

Överby Trollhättans kommun, del av Vänersborgs 

kommun 

52 000 

Lilla Edet Lilla Edets kommun 7 500 

Kungälv 

(Dösebacka) 

Kungälvs kommun, Ale kommun 35 000 

Lärjeholm Göteborg kommun, Öckerö kommun, del 

av Ale kommun, delar av Partille och 

Mölndals kommuner. Försörjning via två 

vattenverk Alelyckan och Lackarebäck 

600 000 

 

3.2 Översiktlig beskrivning av vattenförsörjningen i respektive kommun 

3.2.1 Göteborg  

Den allmänna vattenförsörjningen i Göteborgs kommun baseras på råvattenuttag från 

Göta älv. En del av Göta älvvattnet pumpas via en råvattentunnel till Delsjöarna som 

nyttjas som ett vattenmagasin. Råvattnet bereds i två vattenverk, Alelyckan som får sitt 

vatten direkt från Göta älv och Lackarebäck som har sitt intag i Stora Delsjön. När 

råvattenintaget i älven är stängt kan även vatten pumpas i retur från Delsjöarna till 

Alelyckan.  

Vattentäkten Göta älv står för nära 100 % av vattenförsörjningen till ca 700 000 personer 

Göteborg kretslopp och vatten som ansvarar för den allmänna vattenförsörjningen till 

invånare i Göteborgs kommun levererar kontinuerligt vatten till den södra delen av Ale 

kommun samt till delar av Partille och Mölndals kommuner. Öckerö kommun försörjs till 

100 % med vatten från Göteborg kretslopp och vatten.  

3.2.2 Kungälv  

Den allmänna vattenförsörjningen i Kungälv baseras år 2017 på vattenproduktion från två 

infiltrationsvattenverk, Dösebacka och Lysegården samt ett ytvattenverk på Marstrand.  

Dösebacka producerar den större mängden vatten i kommunen idag. Dock är verket 

gammalt och uttjänt så ett nytt ytvattenverk, Kungälvs vattenverk, började byggas år 

2016. Det nya vattenverket beräknas att tas i drift hösten år 2018 och kommer då att 
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kunna leverera sammanlagt 720 m³/timme till Kungälv, Stenungssund, Ale samt Tjörns 

kommun. I framtiden ska verket, efter vissa kompletteringar av maskinutrustning, kunna 

producera 1 080 m³/timme. 

3.2.3 Ale 

Den allmänna vattenförsörjningen i Ale kommun baseras helt på råvatten från Göta älv 

genom inköp av vatten från Göteborg kretslopp och vatten och från Kungälvs kommun. 

Sammanlagt har ca 21 000 personer i Ale kommunal vattenförsörjning, vilket motsvarar 

ca 70 % av kommunens invånare. 

3.2.4 Lilla Edet 

Den allmänna vattenförsörjningen i Lilla Edets kommun baseras på vattenproduktion i 

fyra vattenverk – ytvattenverket Lilla Edet samt grundvattenverken Hjärtum nya, Hjärtum 

gamla samt Utby. Uttaget från grundvattentäkterna är litet. Försörjningen av dricksvatten i 

kommunen är därför beroende av Göta älv. Lilla Edets vattenverk levererar dricksvatten 

till ca 7500 personer, vilket motsvarar ca 60 % av kommunens invånare. 

Grundvattentäkterna försörjer ca 500 personer och resterande del av befolkningen har 

enskild vattenförsörjning. 

3.2.5 Trollhättan 

Den allmänna vattenförsörjningen i Trollhättans kommun baseras på uttag av ytvatten 

från Göta älv vid Överby. Sammanlagt försörjs ca 52 000 personer i Trollhättan och del 

av Vänersborg med vatten från vattenverket, vilket motsvarar ca 90 % av befolkningen. I 

samband med kommande byggnation av ett nytt vattenverk i Trollhättan ska en 

råvattenledning anläggas med intag i Vänersborgsviken. Detta görs för att säkerställa en 

bättre råvattenkvalitet med mindre variationer. En i dagsläget pågående utredning ska 

användas som beslutsunderlag för att bestämma exakt intagspunkt. 

3.2.6 Vänersborg 

Den allmänna vattenförsörjningen i Vänersborgs kommun baseras på ytvatten från 

Vänersborgsviken samt på två grundvattenverk, Hästevadet och Källeberg.  I 

Vänersborgviken finns två intagspunkter, varifrån vattnet leds till vattenverken Skräcklan 

och Rörvik. Vattenverket Skräcklan har kapacitet att klara hela Vänersborgs kommuns 

behov. 

3.3 Vattendom, tillstånd och vattenproduktion 

I   
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Tabell 2 sammanställs de vattendomar som finns för vattenuttagen i Göta älv och 

Vänersborgsviken. 
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Tabell 2: Vattendomar och tillåtna uttag för vattenuttagen i Göta älv och Vänersborgsviken samt 

genomsnittlig vattenproduktion. * Vattendom för Trollhättans intagspunkt Överby är formulerad för 

maximal bortledning av vatten om 400l/s (=34 560 m³/dygn). Finns ingen formulering om uttag i 

medeltal 

Intagspunkt (från 

norr till söder) 

Vattendom/tillstånd Tillåtet uttag i 

medeltal (m3/dygn) 

Vattenproduktion 

(m3/dygn) 

Rörvik + 

Skräcklan 

(Vänersborg) 

Vattendom M1302-5 

för uttag vid 

Skräcklan 

16 438 7 265 

Överby 

(Trollhättan) 

Vattendom M1459-13 

för uttag vid Överby 

7:9 

34560*  
 

13 000 

Lilla Edet Vattendom saknas - 2 000 

Dösebacka 

(Kungälv) 

vattendom från 1961 

och 1984 

Nytt tillstånd 

17 280 5 616 

(nytt vattenverk?) 

Lärjeholm 

(Göteborg) 

Vattendom A 

66/1965 

420 000 175 000 

3.4 Vattenkvalitet  

Vattenkvaliteten vid Vänerns utlopp är relativt stabil, medan vattenkvaliteten nedströms i 

Göta älv genomgår förändringar som kan vara både snabba och kraftiga1. 

Förändringarna beror på att älven tillförs vatten genom biflöden, genom dagvatten från 

tätorter, industriområden och vägar samt genom avrinning från omgivande mark.  

Råvattnet analyseras vid de olika vattenverken med varierande frekvens. I Alelyckans 

vattenverk analyseras den kemiska vattenkvaliteten för flertalet parametrar ca 1 gång i 

veckan. Analysfrekvensen varier vid de olika vattenverken, men gemensamt är att 

analyser av den mikrobiologiska kvaliteten (koliforma bakterier och E.coli) sker betydligt 

oftare än fysikaliska och kemiska analyser.  

Den kemiska kvaliteten har förbättrats avsevärt de senaste decennierna och värdena på 

t.ex. kemiskt syreförbrukande ämnen (COD) har minskat betydligt och är nu nere på 

samma nivå som i början av 1900-talet (ca 5 mg O2/l). Syreförbrukningen ger ett bra mått 

på den långsiktiga kvalitetsutvecklingen i Göta älv. 

Den mikrobiologiska kvaliteten har inte förbättrats utan halten E.coli har snarare ökat 

under de senaste åren. Vid råvattenintagen i Vänersborgsviken och vid vattenintaget i 

Överby som ligger långt upp i Göta älv är halterna E.coli och koliforma bakterier generellt 

låga jämför med vid råvattenintagen i Lilla Edet och vid Lärjeholm. Den mikrobiologiska 

                                                      
1 Göta älvs vattenvårdsförbund, Vattendragskontroll 2010. 



   

 
 

 

12(15) 
 
RAPPORT 

2017-10-30 

TEKNISKT UNDERLAG B 

 

 

 

vattenkvaliteten i Göta älv är beroende av nederbörden. Förhöjda bakteriehalter 

förekommer framförallt i samband med omfattande nederbörd, snösmältning mm. 

Bidragande orsaker är bräddningar och nödavledningar från allmänna 

avloppsanläggningar samt påverkan från jordbruksmark och betesmark. Koliforma 

bakterier och E.coli analyseras regelbundet vid flera mätstationer längs älven och vid 

mätstationeerna i Lärjeholm och Garn finns ett automatiska mätinstrument för E.coli 

installerade med en svarstid på 12 timmar.   

3.5 Vattenbehandling 

Vattenbehandlingen vid de vattenverk som nyttjar råvatten från Göta älv beskrivs 

översiktligt i Tabell 3 nedan. 

Tabell 3: Vattenbehandling för råvatten från Göta älv och Vänersborgsviken. 

Intagspunkt (från 

norr till söder) 

Vattenbehandling 

Rörvik + Skräcklan 

(Vänersborg) 

Behandlingen som avser ytvattenverken, omfattar grovsilning, 

kemisk fällning, flockning, sedimentering, behandling i 

snabbfilter, ökning av alkalinitet och hårdhet samt desinfektion. 

Överby (Trollhättan) Vattenberedningen omfattar grovrensning, ökning av alkalinitet 

och hårdhet, kemisk fällning och flockning, sedimentering, 

snabbfiltrering, pH-justering, långsamfiltrering samt desinfektion 

med natriumhypoklorit samt UV. 

Lilla Edet Råvattnet förkloreras med natriumhypoklorit. Polyaluminium-

klorid doseras för fällning. Avskiljning av flockar i kontaktfilter i 

två linjer som avslutas med kolfilter. Vattnet pH-justeras med 

alkalisk massa samt kolsyra. Vattnet behandlas med UV-ljus och 

slutdesinfektion sker med natriumhypoklorit. 

Dösebacka 

(Kungälv) 

Råvattnet i det nya vattenverket renas bland annat genom 

ultrafilter och kolfilter.  

Alelyckan 

(Göteborg) 

Dricksvatten bereds genom alkalinitetshöjning och pH-justering 

med kalk och lut, flockning med aluminiumsulfat, sedimentering, 

mellanklorering med natriumhypoklorit, filtrering och adsorption 

med aktiverat kol och UV-ljusdesinfektion. Vattnet pH-justeras 

och alkaliniteten höjs genom tillsats av kalk, koldioxid och 

natriumhydroxid och transportskyddas med 

natriumhypoklorit/klordioxid framställd av saltsyra och 

natriumklorit. 

Lackarebäck 

(Göteborg) 

Dricksvattnet bereds genom fördesinfektion med 

natriumhypoklorit, samt alkalinitetshöjning och pH-justering med 

kalk. Filtrat används som kalklösningsvatten. Flockning sker 

med aluminiumsulfat, sedimentering, filtrering och adsorption 
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med aktiverat kol och filtrering genom ultrafilter. Vattnet pH-

justeras och alkaliniteten höjs genom tillsats av kalk, koldioxid 

och natriumhydroxid och transportskyddas med 

natriumhypoklorit/klordioxid framställd av saltsyra och 

natriumklorit.  

 

3.6 Tekniska barriärer 

För Vänersborg och Trollhättans råvattenintag är det möjligt att stänga intaget medan en 

förorening passerar. Stängningen sker manuellt och är inte kopplad till någon form av 

onlineövervakning.  

Även Göteborg kan stänga sitt råvattenintag vid Lärjeholm vid misstanke om risk för 

påverkan på vattenkvaliteten i Göta älv. Råvattenförsörjningen kan då ske från 

Delsjöarna och/eller från Mölndalsåns avrinningsområde via Rådasjön.  

Längs Göta älv finns sju mätastationer för övervakninga av vattenkvaliteten; Skräcklan, 

Gäddebäck, Älvabo, Garn, Södra Nol, Surte och Lärjeholm. Fem av stationerna ägs av 

Göta älvs vattenvårdsförbund (GÄVVF) och två av Göteborg Kretslopp och vatten. I 

speciella mätsonder registreras kontinuerligt vattenkvalitetsdata så som; pH, turbiditet, 

färg, temperatur, syrehalt, redox-potential och konduktivitet. Dessutom registreras 

algbiomassa i ett par stationer.  

Mätvärdena är tillgängliga för kommuner och verksamheter längs Göta älv och kan tjäna 

som underlag för att stänga råvattenförsörjnngen från Göta älv eller att göra 

anpassningar i dricksvattenberedningen. 

En ytterligare teknisk barriär för Göteborg Vattens råvatteninteg är den s.k. Ormo 

skärmen som används för att förhindra saltvattenuppträngning i Göta älv. Flödet i Göta 

älv varierar över årstiderna och skärmanläggningen i Ormo bestämmer hur flödet ser ut. 

När flödet i Göta älv är under 300 m3/s så börjar skärmarna fällas upp för att öka flödet i 

Göteborgsgrenen. När flödet är 150 m3/s är skärmarna helt uppe. Normalt går 75 procent 

av vattnet i Göta älv ut via Nordre älv och det omvända när skärmarna är uppe. 

3.7 Reservattenförsörjning 

Reservvatten är dricksvatten som distribueras via det ordinarie ledningsnätet, men från 

annan produktionsanläggning än den ordinarie. En reservvattentäkt har som syfte att 

kunna ersätta ordinarie vattentäkt när denna inte längre kan producera dricksvatten enligt 

de krav och normer som finns. En reservvattentäkt bör kunna nyttjas på medellång till 

permanent sikt.  
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Tabell 4: Vattenbehandling för råvatten från Göta älv och Vänersborgsviken. 

Kommun Reservvattenförsörjning (annan källa än Vänersborgsviken och 

Göta älv) 

Vänersborg För den allmänna vattenförsörjningen i Vänersborgs kommun 

finns Hästevadet och Dyrehögs reservvattentäkter att koppla in. 

De täcker tillsammans ca 20 % av behovet under obegränsat 

antal dygn. Trollhättan kan försörja Vänersborgs hela behov 

under en tid begränsad till någon eller några dagar. För en 

längre period uppskattar Trollhättan att man kan försörja 

Vänersborg med ca 6 000-7 000 m³ vilket är nära nog lika 

mycket som produceras i vattenverket kopplat till 

intagspunkterna i Rörvik och Skräcklan varje dygn. 

Trollhättan För den allmänna vattenförsörjningen i Trollhättans kommun 

finns reservvatten från Vänersborgs att koppla in vid behov. 

Reservvatten från Vänersborg kan försörja ca 30 % av behovet i 

den allmänna vattenförsörjningen under en längre tid. 

Lilla Edet För den allmänna vattenförsörjningen som sker från Göta älv 

saknas idag reservvattenförsörjning. 

Ale Ale kommun har ingen egen vattenproduktion utan köper vatten 

från Kungälv och Göteborg.  

Kungälv För den allmänna vattenförsörjningen som baseras på vatten 

från Göta älv saknas idag reservvattenförsörjning. Det nya 

vattenverket som ska stå klart 2018 innehåller ett större 

råvattenmagasin om intaget i älven skulle behöva stängas tex 

vid föroreningar i älven. De tre vattenverken Kungälv, Marstrand 

och Lysegården har olika råvattenkällor .Samarbete pågår 

mellan Tjörn, Stenungssund, Uddevalla, Orust och Kungälv om 

reserv- och nödvattenförsörjning. 

Göteborg Vid normal drift mellanlagras råvattnet till Lackarebäcks 

vattenverk i Delsjöarna. När ordinarie råvattenförsörjning från 

Göta älv är avbruten kan båda vattenverken försörjas med 

råvatten från Delsjöarna i upp till 3 veckor. Som ytterligare en 

reserv finns möjlighet att leda över vatten från Mölndalsån via 

Rådasjön till Delsjöarna eller via råvattentunneln till 

Lackarebäcks vattenverk.  

Dessutom finnsmöjlighet att under en begränsad period försörja 

Alelyckans vattenverk med råvatten från Lärjeån. 
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3.8 Vattentäktens skyddsvärde  

Värdet av en vattentäkt beror bl.a. på uttagbara vattenmängder, vattenkvalitet, nuvarande 

och framtida vattenutnyttjande samt på tillgång på reservvattentäkter.  

Vattentäkten Göta älv och Vänersborgsviken försörjer i dag fler än 800 000 människor. 

Dessutom är ett stort antal industrier samt andra samhällsfunktioner beroende av Göta 

älv som vattentäkt. Reservvattenförsörjning för de olika råvattenintagen finns att tillgå 

under begränsad tid eller till viss del (se ovan). För vissa råvattenintag saknas 

reservvattenförsörjning. Vattentäkten har därför ett extremt högt skyddsvärde som 

nationellt högprioriterad vattenförekomst och vattentäkt för nuvarande och framtida 

vattenförsörjning enligt Naturvårdverkets klassning av värdet2.  

  

 

 

                                                      
2Naturvårdsverket.  Handbok om vattenskyddsområden, 2010:5. 


