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Säkra Göta älvdalen

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över resursbehovet och
långsiktigt säkra Göta älvdalen mot skred och tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Göta älvdalen är ett stråk av stor betydelse i Västsverige. Sedan lång tid bedrivs handel
och sjöfart här mellan Vänern och Göteborgs hamn och vidare ut i Atlanten. Städer och
många tätorter är koncentrerade till älvens rand och omedelbara närhet. Jordbruket är
bördigt och levande längs stora sträckor av älvdalen. Älven är ett av flera pulserande
stråk genom regionen.
Göta Älvdalen är också ett av Sveriges mest skredutsatta områden. Leran i älven är på
många håll djup och i takt med landhöjningen omformas landskapet genom erosion och
skred i raviner och älvbrinkar. I modern tid har flera stora skred förekommit och Statens
geologiska institut (SGI) visar i sin kartläggning på att många områden längs Göta älv
har fortsatt hög risk för skred.
Den så kallade Göta älvutredningen kan bistå oss att förstå resultatet av kartläggningarna och tolka skredrisker i området. I SGI:s databaser finns hundratals skredärr
registrerade och riskerna för befolkningen i de mest riskfyllda tätorterna är betydande

vid nya skred. Hus, hem, infrastruktur och i värsta fall vattenförsörjning och liv är
hotade om olyckan och nya stora skred skulle vara framme.
Det är i sammanhanget viktigt att betona att älven förser 700 000 människor med
dricksvatten, däribland Göteborg, samtidigt som det finns kontaminerad mark längs
älven (Lödöse varvsområde är ett exempel). Skulle områden som dessa rasa ner i älven
lär det med stor sannolikhet utvecklas till en nationell kris och i längden ett trauma. Att
skredsäkra är kostnader i miljardklassen och Lilla Edet med flera, kommuner med stora
ekonomiska utmaningar. Regeringen måste därför se över resursfrågan för att staten ska
kunna ta ett betydligt större ekonomiskt ansvar. De konsekvenser som annars kan
uppstå är betydligt mer kostsamma för staten, både i kronor och människoliv.
Det är därför av stor vikt att SGI:s arbete med löpande riskbedömningar och kartläggningar kan fortsätta och åtgärder vidtas, så att konsekvenserna vid skred kan
minimeras och invånarna längs Göta Älvdalen leva och verka i trygghet och framtidstro.
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