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Länsstyrelsen Västra Götalands län    Göteborg den 24 september 2021  

 

Yttrande från Göta älvs vattenråd över ”Samråd om 

riskhanteringsplan för Göteborg enligt 

översvämningsdirektivet”  

Dnr: 451-18631-2021 

Göta älvs vattenråd har i skrivelse från Länsstyrelsen i Västra Götalands län daterad 

2021-04-29 beretts tillfälle att lämna synpunkter med anledning av rubricerat samråd. 

 

Göta älvs vattenråd verkar för att vattnet inom Göta älvs avrinningsområde nedströms 

Vänern uppnår och håller en god ekologisk och kemisk status enligt EU:s ramdirektiv för 

vatten. Vattenrådet väljer att kortfattat framföra sina synpunkter gällande rubricerat 

samråd. 

 

Bakgrund 

Översvämningsdirektivet 2007/60/EC syftar till att minska de negativa konsekvenserna 

av översvämningar. Det sker genom ett systematiskt arbete med att kartlägga områden 

som hotas av översvämning och ta fram riskhanteringsplaner för dessa. 

 

I Sverige genomförs översvämningsdirektivet genom förordning om översvämningsrisker 

(SFS 2009:956) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift om 

hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS 2013:1). 

Översvämningsförordningen syftar till att minska ogynnsamma följder av 

översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. 

 

MSB har identifierat 25 geografiska områden i Sverige som bedömts ha en betydande 

översvämningsrisk. I Västra Götaland är det Alingsås, Borås, Göteborg, Stenungsund och 

Uddevalla som utgör 5 av de 25 utpekade områden med betydande översvämningsrisk. 

 

Länsstyrelsen har nu tagit fram riskhanteringsplaner för de identifierade områdena. 

Syftet med riskhanteringsplanerna är att utifrån identifierade risker ta fram mål och 

åtgärder för att minska eller förhindra översvämningsrisken. Målet är att minska 

ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och 

ekonomisk verksamhet. 

 

 

 

https://vattenradivast.se/gota-alvs-vattenrad.html
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Göta älvs vattenråds synpunkter 

Vattenrådet bedömer generellt att riskhanteringsplanen är genomarbetad och omfattar 

relevanta åtgärder. Konsekvenser av att inte genomföra planen kan komma att bli stora, 

bland annat i form av svåra störningar i samhällets service och framkomlighet, 

dricksvattenförsörjning samt spridning av föroreningar och påverkan på miljön.  

Gräns för riskkartan är lagd så att området enbart berör Göteborg. Majoriteten av 

åtgärderna som redovisas i planen hänförs till samma geografiska avgränsning, men det 

finns även åtgärder som berör andra delar av avrinningsområdet och i andra kommuner. 

Vattenrådet saknar dock den så viktiga kopplingen till hela avrinningsområden och det 

regionala perspektivet.  

Flera åtgärder avser ökad mellankommunal samverkan samt åtgärder för planering och 

utförande av praktiska åtgärder. Det är viktigt men det kommer att behövas större 

resurser än idag för genomförande.  

Planen beskriver och hanterar 50- respektive 100-årshändelser, effekter vid beräknad 

högsta nivå samt instängda områden vid skyfall. Planen behandlar dock inte 

kombinationseffekter av t ex höga flöden och hög havsnivå. Det saknas i planen en tydlig 

redovisning av varför inte detta scenario ingår. Borde inte detta vara mycket relevant för 

Göteborgs Stad?  

En del av åtgärdsarbetet inom översvämningsdirektivet sammanfaller helt eller till viss 

del med åtgärdsarbete inom vattenförvaltningen. Några av de föreslagna praktiska 

åtgärderna finns även medtagna i Vattenmyndighetens samråd inför förvaltningscykel 

2021–2027. Vattenrådet ser mycket positivt på ett aktivt åtgärdsarbete för vatten och 

ser behov av noggranna bedömningar av åtgärder innan utförande så att inte de olika 

syftena motverkar varandra. Här kan vattenrådet vara ett lämpligt forum för samverkan. 

Åtgärder som är kopplade till både översvämningsdirektivet och vattendirektivet behöver 

samordnas tydligare. Det finns potentiella intressekonflikter vilket innebär att arbetet 

kräver ytterligare integration. Skred- och översvämningsförebyggande åtgärder kan till 

exempel innebära att kantzoner påverkas negativt om de inte utförs på rätt sätt och med 

ett helhetsperspektiv. 

Vattenrådet saknar åtgärder som ökar vattnets uppehållstid i landskapet. Det har utförts 

inventeringar av våtmarker i Göta älvs avrinningsområde och där ser det inte bra ut. Att 

åtgärda påverkade våtmarker och därigenom öka deras vattenhållande förmåga skulle 

vara ett väldigt bra sätt att minska framtida översvämningar längre ner i 

vattensystemen. Det minskar dessutom utsläpp av klimatpåverkande gaser och gynnar 

biologisk mångfald. 

Det är bra att reningsverk har identifierats som samhällsviktig verksamhet och att det i 

underlaget tas upp tex risk för översvämningar i källare samt bräddning på ledningsnät 

och sämre rening vid höga flöden till spillvattensystemet. Tillägg kan göras att andra 

samhällsviktiga verksamheter som tex förskolor m m kan tvingas att stängas p g a 

översvämning i avlopp vilket ju ger konsekvenser för många i samhället. Vattenrådet 

anser att den viktigaste och effektivaste åtgärden för att minska risken för bräddning 

eller översvämning av spillvatten är att minska mängden tillskottsvatten (dagvatten, 
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läck- och dränvatten) till reningsverken. Detta görs lämpligen genom ytterligare 

separering av kombinerade avloppssystem, införande av fler gröna dagvattenlösningar 

för lokalt kvarhållande samt omhändertagande av dagvattnet samt genom att åtgärda 

inläckage på ledningsnätet. 

Det är oklart hur föreslagna åtgärder ska prioriteras och samordnas i förhållande till 

åtgärder enligt andra krav och planer eftersom åtgärderna inte är bindande. Till exempel 

finns handlingsplan för förorenade områden som kan ge en annan prioritering av 

åtgärder. 

Vattenrådet har även synpunkter av mer specifik karaktär, enligt nedan: 

• För vissa av åtgärderna i bilaga 2 är ansvaret väldigt diffust och beskrivs till exempel 

som "annan berörd aktör'' eller ''berörda aktörer inom vattenförvaltningen" medan 

det för andra åtgärder är väldigt specifikt till exempel ''Bergöns första samfällighet" 

och "Higab och Klövern". Åtgärder med ett diffust och delat ansvar riskerar att hamna 

mellan stolarna. En tydligare ansvarsbeskrivning vore önskvärd. 

• Det bör finnas en hänvisning eller förklaring till varför ämnesgruppen PFAS lyfts 

specifikt i planen eftersom det finns flertalet andra ämnen som också kan förekomma 

och riskerar att spridas från förorenade områden och industriell verksamhet. 

• Det vore önskvärt att det framgår att det är fastighetsägarens ansvar att 

översvämningssäkra sin fastighet, det finns med i text men det är inte tydligt i 

tabellen. 

• Riskhanteringsplanen bör förtydligas så att det framgår om spridning vid risk för 

skred och ras, i samband med översvämning, ingår i begreppet föroreningsspridning. 

• I riskhanteringsplanen anges att översvämningar från havet, Göta älv, Mölndalsån 

och Säveån samt översvämningar orsakade av skyfall beaktas. Göteborgs stad har 

tagit fram strukturplaner som visar vilka områden som riskerar att drabbas i samband 

med skyfall. Riskhanteringsplanens hot- och riskkartor saknar dock uppgifter om de 

områden som riskerar att drabbas av översvämning i samband med skyfall. Det 

framgår inte varför denna avgränsning har gjorts. 

• På sidan 23 i riskhanteringsplanen anges att samtliga vattenförekomster har måttlig 

ekologisk status, men det stämmer inte. Gullbergsån, som en förlängning av 

Mölndalsån mot Säveån, är klassad till otillfredsställande ekologisk status. 

• Vi anser att frågan om dagvattenhantering genom förebyggande åtgärder inte är 

tillräckligt tydlig. Bland föreslagna åtgärder i bilaga 2 saknas det som i 

riskhanteringsplanen benämns som M34 = Dagvattenhantering. Detta är en åtgärd 

som bör ingå kopplat till avloppsledningsnät och planläggning. Det kan också vara bra 

om Staden allmänt jobbar mer mot nedskräpning som förutom sin egen 

miljöpåverkan även kan ge tekniska problem i dagvattenanläggningar.  

Vattenrådet är medvetna om att mycket arbete redan görs och att det är en utmaning att 

samordna insatserna. Ofta är dessa insatser både tidskrävande och kostsamma. 

Önskvärt att rikshanteringsplanen underlättar för detta viktiga arbete. 

 

Göta älvs vattenråd önskar att även fortsatt vara remissinstans för detta ärende.  
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För Göta älvs vattenråd 

 

 

Ida Fossenstrand 

Ordförande     /Monica Dahlberg 

  Sekreterare 
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Bilaga 1 

Representanter i Göta älvs vattenråd 

 

Kommun/Organisation Ledamöter Ersättare 

Göteborgs stad Ida Fossenstrand, ordf., Politiker  

 Kristina Holm, Kretslopp & vatten Lena Blom, Kretslopp & vatten  

 Johan Erlandsson, 
Miljöförvaltningen 

Josefine Evertsson, 
Miljöförvaltningen 

 Björn Källström, Sjöfartsmuseet  

Ale kommun Ida Wendt, Miljö  

Kungälvs kommun Vakant, VA Jenny Andersson, Miljö 

Lilla Edets kommun Maria Olsson, Miljö  

Trollhättans stad Sofie Lindblom, Miljö  Sara Odh, Trollhättan Energi AB.  

Vänersborgs kommun Daniel Larsson, Kretslopp och 
vatten 

 

Öckerö kommun Linnea Rösiö, Miljö  

Göteborgs Hamn AB Kristina Bernstén, v. ordf  Edvard Molitor 

Gryaab AB Cecilia Press  

Sportfiskarna Niklas Wengström  

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) Åke Niklasson   

Södra Skogsägarna (Södra) Maria Lennartsson  Stig Samuelsson 

Naturskyddsföreningen Bo Svärd  

Industrirepresentant Vakant  

Vattenfall Vattenkraft AB Björn Hallblad  

Länsstyrelsen Västra Götaland Ragnar Lagergren  

Göta älvs vattenvårdsförbund & 
Göteborgsregionen (GR) 

Monica Dahlberg, sekr. 
 

 

 


