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Inledning 

 

De natursköna vattenfallen i Trollhättan har alltsedan 1700-talet varit en attraktion som har lockat till 

sig turister, konstnärer och innovatörer. I fall- och slussområdet åskådliggörs ett mycket snabbt 

utvecklingsförlopp där en dramatisk förändring av naturlandskapet möjliggjorts genom 

industrialismens genomgripande omvandling av samhället. Området har haft en avgörande betydelse 

för Trollhättans framväxt men också varit av nationell betydelse. Utvecklingen av samhälle och 

industri byggde på de speciella förutsättningar för kommunikationer och kraftproduktion som fanns 

vid Göta älv i Trollhättan. 

Naturen i fall- och slussområdet är särpräglad och varierad och området är geologiskt intressant. 

Spåren av samhälls- och industriutveckling är många och tydliga, exempelvis fyra slussleder och två 

stora vattenkraftverk. Området är ett unikt historiskt landskap där de verksamheter som format 

området fortfarande är fullt verksamma och i utveckling. 

 

Den stora mängd historiska byggnadsverk som finns i området visar på ett unikt sätt för eftervärlden 

hur kanaltrafik, kraftteknik och industri utvecklats under 300 år. Trots de stora förändringarna har en 

ursprungligen storslagen natur kunnat bevaras. Fall- och slussområdet utgör en unik kombination av 

extrema naturliga förutsättningar och mänsklig påverkan genom mästerlig ingenjörskonst och hårt 

arbete. 

Som en följd av utvecklingen finns det idag två byggnadsminnen i området, Olidans kraftstation och 

det historiska området kring slussarna 

 

Sågar och kvarnar vid fallen 

 

Även om fallsträckan idag kan ge en genuin naturupplevelse skall man hålla i minnet att områdets 

topografi har förändrats påtagligt genom århundradena. Slussarnas och kraftverkens fördämningar 

och kanaler har medfört att älvens lopp har planats ut och styrts i nya banor samtidigt som öar har 

ändrat storlek och form. Alltsammans har skett på ett sätt som idag kan göra det svårt att orientera 

sig med stöd av äldre kartor.    

 

Det äldsta kända vattenverket vid fallen är en kvarn, omnämnd i Erik av Pommerns skattebok från 

1413 som Trollhetta quarn. Den tillhörde då Ekholms slott, ett gränsfäste beläget på Slottsön knappt 

tre km norr om nuvarande Strömkarlsbron.  

Under årens lopp ökade antalet kvarnar och sågar vid fallen. På en karta från 1654 anges 16 

vattenverk och kring 1700 var de ca 30 st. Vid mitten av 1700-talet började anläggningarna slås 

samman och drivas i allt större skala, främst av köpmän från Vänersborg och Göteborg eller av 

adelsmän bosatta i trakten.  

 

Trollhätte kanal och slussar 

 

En viktig faktor vid drift av tidiga industrier var utan tvekan kraftkällan. Som sådan var 

Trollhättefallen en stor tillgång och de utnyttjades nu i allt större skala. En annan viktig faktor är 

tillgången till goda transportmöjligheter. Här var fallen istället ett besvärande hinder - inte bara för 

verksamheter vid Trollhättan utan även för hela rikets industri och handel. Sjöfarten i Sverige var 

nämligen i långa tider spärrad av danskarna i Öresund som där kunde ta ut höga tullar eller helt 
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stänga av all trafik. Att skapa en kanalled tvärs genom Sverige var därmed en önskan som funnits 

länge.  

 

År 1607 färdigställdes en sluss vid Lilla Edet vilket gjorde Göta älv farbar från dess utlopp i 

Västerhavet till Åkersström söder om Trollhättefallen. Där var man sedan tvungen att lasta om 

varorna för att med hjälp av hästar transportera dem utmed den s.k. Edsvägen till Vänern.  

 

På 1740-talet startades emellertid ett byggnadsarbete för att göra älven farbar även denna sträcka. 

Ledare för projektet var vetenskapsmannen Christopher Polhem som för detta ändamål hade ritat 

två slussleder: En vid Brinkebergskulle längre norrut, vilken stod klar 1752, samt en förbi de över 30 

meter höga Trollhättefallen.  

 

Polhems slussled kom aldrig att slutföras men planerna övergavs dock inte och 1794 inleddes arbetet 

med en ny slussled under ledning av Erik Nordewalls . Slussarnas antal ökades nu till åtta och förlades 

till ett område mellan Åkersvass ca 1 km söder om Flottbergsströmmen och den högre belägna 

Åkerssjö lite längre österut. Sjön förbands sedan med Kavledammen i norr genom en över två 

kilometer lång kanal, den s.k. Bergkanalen. Arbetet stod klart år 1800.  

 

Snart skulle dock 1800 års slussar visa sig vara otillräckliga. Slussarna i Göta kanal, som färdigställdes 

1832, var nämligen av större dimension än de i Trollhätte kanal, vilket försvårade trafiken i det nya 

kanalsystemet. Under ingenjör Nils Ericsons ledning byggdes därför en ny slussled mellan Åkersvass 

och Åkerssjö, strax intill den gamla. Den nya leden var färdig år 1844 och nu kunde man utan 

problem fara kanalvägen från Västerhavet till Östersjön, som man så länge önskat. I anslutning till 

slussarna växte under årens lopp en bebyggelse upp för varierade ändamål med anknytning till 

sjöfarten, exempelvis kanalkontor, vaktbostäder och förråd. 

 

Det skedde fler stora förändringar i Trollhättan i början på 1900-talet. De båda slusslederna med 

Bergkanalen hade länge ansetts som otillräckliga, främst på grund av att de inte var anpassade för de 

stora havsgående fartyg som kommit i bruk. I samband med kraftverksbygget, då staten även övertog 

området vid slussarna, gjordes därför förberedelser för en ny större farled i Trollhättan. 

 

År 1916 öppnade den nya slussleden sina portar för trafik - fartygen kunde nu ta en last på upp till 

1500 ton vilket var fem gånger mer än tidigare. De nya slussarna anlades ett stycke söder om de två 

äldre som nu blev överflödiga och därmed lades ned. En ny större trafikkanal drogs samtidigt fram 

varpå delar av den gamla Bergkanalen istället fick tjäna som intagskanal till Olidestationens sista 

utbyggnad. De båda äldre slusslederna förstördes dock inte utan finns kvar som en del av det numera 

byggnadsminnesförklarade slussområdet.  

 

Olidans vattenkraftverk 

 

Vid början av 1900-talet skulle Trollhättans fall- och slussområde genomgå en mycket stor 

förändring. Den bakomliggande orsaken var utvecklingen av elektricitet som kraftöverföring och 

kraftkälla. Under slutet av 1800-talet hade den tekniska utvecklingen lett till möjligheten att 

omvandla vattenkraft till elektricitet och genom ledningssystem överföra kraften till industrier och 

andra användare. Då behovet av energi ständigt ökade genom industrialiseringen inleddes ett 
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nationellt arbete för att etablera en storskalig elproduktion genom vattenkraft. Blickarna drogs nu till 

Trollhättefallen som med sin stora fallhöjd och geografiskt goda läge var en idealisk plats för ett 

storskaligt kraftverksbygge. Projektet visade sig vara så omfattande att staten fick träda in och en 

långdragen process mot de berörda om vattenrätten inleddes. Den slutade år 1901 med att staten 

gick ut som segrare. År 1905 bildades en styrelse (år 1909 ombildad till Kungl Vattenfallsstyrelsen) 

med uppgift att arbeta fram ett förslag till elektriskt vattenkraftverk vid Trollhättefallen.  

 

Efter att hela 16 förslag hade prövats kom byggnadsarbetet igång år 1907 under verkets VD Vilhelm 

Hansens ledning. Kraftstationen förlades vid den långt nedströms belägna Olidehålan, på så sätt 

utnyttjades hela fallhöjden. Vattnet leddes från en fördämning - Strömkarlsbron - genom en 

kilometerlång intagskanal för att sedan störta ned i kraftstationens fyra turbiner. Då Olidestationen 

sattes igång år 1910 var den emellertid redan otillräcklig. Behovet av elektrisk energi växte vid denna 

tid mycket snabbt varför ytterligare två tillbyggnader genomfördes så att stationen drygt tio år 

senare kom att inrymma hela tretton turbiner. Men trots detta fanns fallen ännu kvar - Olidan 

utnyttjade nu drygt hälften av det forsande vattnets kraft. 

 

Olidestationen ritades av Erik Josephson och är en imponerande anläggning. Fasaden är uppförd i 

granit och byggnaden har som helhet en monumental och kraftfull utformning som väl svarar upp 

mot dess betydelse och plats i landskapet. Olidan kan på flera sätt mäta sig med de internationellt 

mest uppmärksammade kraftverken och var också länge ett av landet största. Idag är Olidestationen 

fortfarande i drift och samtidigt ett byggnadsminne.  

I anslutning till Olidestationen uppfördes samtidigt ett antal byggnadsverk. Vid bergsbranten i söder 

byggdes en stor bockkran som användes av Nohab för att hissa ned de egentillverkade turbiner som 

installerades i Olidan. Strax intill bockkranen uppfördes en mindre kraftstation (senare 

turbinprovstation) som sattes igång 1908 och över Flottbergsströmmen byggdes en hängbro för att 

underlätta transport av schaktmassor från kraftverksbygget. På Västergärdet, strax söder om Olidan, 

anlades samtidigt ett bostadsområde för kraftstationens maskinister och deras biträden.  

 

För industrierna kring fallen var dock tiden ute. Vattenrätten i fallsträckan tillhörde nu staten 

samtidigt som alltmer mark köptes upp för framtida utbyggnad av vattenkraften. Följden blev att 

samtliga industrier i området fick flytta på sig - i gengäld uppläts nya industriområden i samhällets 

utkanter dit elkraft och industrispår nu drogs fram. År 1912 flyttade Stridsberg & Biörck till Källstorp 

på älvens västsida, en dryg kilometer uppströms. De Lavals företag etablerade sig samtidigt på andra 

sidan älven i det nyanlagda industriområdet Stallbacka, medan Nohab alltsedan sekelskiftet hade 

börjat flytta över sin produktion till östra sidan av Bergkanalen.  

 

Fall- och slussområdet idag – bevarande och utveckling i samverkan 

 

Fall och slussområdet har sedan länge en stark ställning som besöksmål och har dessutom 

uppmärksammats på nationell nivå som en av landets mest betydelsefulla teknik- och 

industrihistoriska miljöer. För att säkerställa en hög kvalité i fall- och slussområdet och möjliggöra en 

bra kombination av besöksmål, vattenkraftsproduktion och kommersiell sjöfart har det etablerats ett 

samarbete mellan de viktigaste aktörerna i området. Samarbetet har sitt ursprung i ett arbete som 

startade 1997, då fick Riksantikvarieämbetet ett uppdrag från regeringen att ta fram ett program för 

dokumentation, vård och förvaltning av de viktigaste industriminnena i Sverige. Uppdraget 
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resulterade i tolv utpekade industriminnen som speglar centrala delar av vår industriella historia. 

Fall- och slussområdet är ett av dessa. I projektet ”Vem tar ansvar för fall- och slussområdet i 

Trollhättan?” valde aktörer som verkar i området inom sjöfart, kraftproduktion, turism, natur- och 

kulturvård att gå samman för att arbeta långsiktigt kring bevarande och utveckling. De tre största 

fastighetsägarna, Trollhättans Stad, Vattenfall AB och Sjöfartsverket, har i ett avtal enats om 

gemensamma värderingar och ambitioner för ett långsiktigt samarbete. I samverkan ingår också 

Innovatum Teknikpark och Visit Trollhättan AB som aktiva parter. Utöver de lokala aktörerna har 

Länsstyrelsen i Västra Götaland varit en viktig aktör i samarbetet och tillsammans med Vattenfall var 

Länsstyrelsen avgörande för att Olidans kraftstation 2006 förklarades som byggnadsminne.  

Aktörerna anser det vara ett gemensamt ansvar att se till att fall- och slussområdet är attraktivt och 

välskött med relevanta skyddsbestämmelser samtidigt som det finns plats för utveckling och 

förändring. Hänsyn skall tas till såväl kanalsjöfart och vattenkraftproduktion som boende, besökare 

och turister.  

 

 

 

 

Kopparklinten 

Från Kopparklinten har du en hänförande utsikt över stora delar av fall- och slussområdet samt 

Trollhättans stad. Norrut ser du Trollhättans kyrka och där bakom breder centrala Trollhättan ut sig. 

Rakt framför dig har du Olidehålan och Olidans kraftstation, turbinhallen nere vid älven och 

intagsbyggnaden där ovanför. Till vänster om intagsbyggnaden ser du intagskanalerna samt en stor 

tegelbyggnad som tidigare varit ställverk och driftcentral för kraftproduktionen. Framför 

ställverksbyggnaden ligger Insikten där Vattenfall bedriver besöksverksamhet och visningar av 

Olidestationen. Bakom Olidestationen syns linbanan med Nohabs industriområde i bakgrunden, 

nuvarande Innovatumområdet med turistbyrå och Innovatum Science Center. Alldeles bredvid 

Olidestationen står en bockkran som en gång användes för att installera och reparera turbinerna i 

kraftverket. Söderut flyter älven bort i ett böljande skogslandskap på sin vidare väg mot västerhavet, 

till synes oberörd av alla de genomgripande förändringar som människor genomfört i fall- och 

slussområdet. 

 

Slussplan 

När du står vid slussplan, startpunkten för de övre slussarna, har du en fantastisk utsikt över de tre 

slusslederna från år 1800, 1844 och 1916. I 1800 års slussled är portarna borttagna och man ser övre 

slusstrappan i hela dess längd. I 1844 års slussled är portarna bevarade. Slutligen har vi den 

nuvarande slusstrappan som stod klar 1916 och som sedan utvidgades under 1970-talet. Har du tur 

pågår en slussning så att du kan få en uppfattning om hur stora fartyg som kan passera genom 

slussarna. På andra sidan slussen ligger Kanalkontoret varifrån Sjöfartsverket sköter trafiken i 

Trollhätte kanal. I området kring och väster om 1800-års slussar finns ett antal vackra äldre 

byggnader som är kopplade till kanalverksamheten. Det är bostadshus och ekonomibyggnader av 

olika slag, varav ett av dem inhyser Kanalmuseet. 

Om man vänder blicken norrut mot Åkerssjö ser man längs kanalkajen den s.k. rysskranen. Den 

användes för att lasta stora ånglok som under 1920-talet tillverkades av Nohab för Sovjetunionen. 

Längre bort ses den södra delen av Innovatumområdet med industribyggnader från Nohabtiden.  
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Människor vid älven  

Trollhättan upplevde en snabb tillväxt under senare delen 1800-talet och början på 1900-talet. 

Befolkningen mångdubblades och samhället växte från en liten landsbygdsort kring några kvarnar 

och sågar till en betydande industristad. Nya industrier och stora projekt, som sluss- och 

kraftverksbyggen, innebar att många människor kom för att jobba i Trollhättan. Under senare delen 

av 1800-talet led Trollhättan av växtvärk och infrastrukturen (gator, vatten, avlopp, skola, sjukvård) 

var dåligt utbyggd. Det dröjde till en bit in på 1900-talet innan staden kom tillrätta med problemen. 

Livet var besvärligt för många av de människor som kom till Trollhättan under denna tid. Det var 

bristande sanitära förhållanden, trångboddhet, dålig arbetsmiljö och det fanns nästan inga sociala 

skyddsnät. I centrum för stadens framväxt stod den industriella utvecklingen i fall- och slussområdet, 

alltifrån de första slussarna till de dominerande industrierna och de stora vattenkraftverken. 

Området var motorn i stadens utveckling, där skapades försörjning för befolkningen och där lades 

grunden för den moderna staden. 

 

 

 

 


