
 

 

 

 

Göteborg 7 juni 2021 

 

 
Göta älvs vattenråds synpunkter på samrådsunderlag för 

anläggande av slussar i Lilla Edet och Vänersborg  

(Dnr: TRV 2021/8064 och 2021/8067) 
 

Göta älvs vattenråd (se bilaga) har valt att yttra sig vid rubricerade samråd. 

 

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

Vänern uppnår och håller en god ekologisk och kemisk status. Vattenrådet väljer att 

kortfattat framföra sina frågor gällande rubricerat samråd. 

 

 

Bakgrund 

Ärendet gäller synpunkter på Trafikverkets samrådsunderlag inför ansökan om tillstånd 

för anläggande av sluss i Lilla Edet, Lilla Edets kommun samt sluss vid Brinkebergskulle, 

Vänersborgs kommun. De befintliga slussarna i Trollhätte kanal är över 100 år gamla och 

närmar sig slutet av sin tekniska livslängd. Genom att byta ut dagens slussar skapas 

förutsättningar för utveckling av sjöfarten i Göta älv. 

 

Göta älvs vattenråds synpunkter 

Göta älvs vattenråd ser vikten av en väl fungerande och säker farled i Göta älv och 

stödjer byggandet av nya slussar i Göta älv som ersättning för nuvarande slussar.  

 

Vattenrådet vill poängtera vikten av Göta älvs som råvattentäkt, och behovet av krav och 

skyddsåtgärder för att olyckor och föroreningsbelastningen på älven ska bli så små som 

möjligt. 

 

Under byggfasen kan grumlande arbeten ge negativ ekologisk påverkan på älven. Detta 

förväntas vara temporärt, och skyddsåtgärder bör tas för att minimera påverkan.  

 

Det är också viktigt att hänsyn visas till de biflöden till Göta älv som ligger inom 

arbetsområdet. Strömsbäcken är exempel på ett sådant vattendrag som kan drabbas 

negativt av de nya planerna. Strömsbäcken är viktig för havsvandrande öring och ål. 

Enligt planerna kommer slussens utformning påverka bäckens utlopp i älven vilket kan 

påverka fiskarnas vandringsbeteende. 

 



GÖTA ÄLVS VATTENRÅD 
 

 2 

Då de nya slussarna byggs för att kunna ta emot större fartyg än tidigare, kan detta 

bidra till negativ påverkan på strandzon och botten i Göta älv. Det bör därför utredas hur 

möjligheten att slussa större fartyg kan påverka/öka risken för vattenmiljön och/eller 

påverka råvattenkvaliteten negativt 

 

 

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

 

 

 

För Göta älvs vattenråd 

 

 

Ida Fossenstrand 

Ordförande     /Monica Dahlberg 

  Sekreterare 
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Bilaga 

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 Maria Magnusson, Miljö  

Kungälvs kommun Maria Hübinette, 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 & 
Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

Monica Dahlberg, sekr. 
 

 

 


