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Säveåns vattenråds yttrande över ”Kompletterande 

samrådsutskick ang. erosionsskydd i Säveån vid 

Lövekullevägen, V Sörhaga, Alingsås. 
 

 

Säveåns vattenråd har beretts tillfälle att yttra sig vid  rubricerat samråd. 

 

Säveåns vattenråd verkar för att vattnet inom Säveåns avrinningsområde uppnår och 

håller en god ekologisk och kemisk status. Vattenrådet väljer att kortfattat framföra sina 

frågor gällande rubricerat samråd. 

 

Ett förtydligande över nedanstående frågor på kompletterande samråds utskick önskas: 

 Påverkas de djuphålor som finns utanför verksamhetsområdet på något sätt vid 

förstärkningen av strandbanken? 

 Hur hanterar man ev. föroreningarna som kan finnas i sedimenten och hur förhindrar 

man i så fall att dessa sprids i vattenområdet? 

 Förtydligande av innebörden av grus och sten som används vid stabilitetshöjande 

åtgärder. Vilka fraktioner och typ av grus. Hur ser färdig botten ut efter utförd åtgärd. 

 Vid schakt i ån för erosionsskydd , hur kommer man att minimera grumlighet i ån? 

 I vilket material och utförande kommer eventuell spont att vara av? 

 Hur kommer bryggkonstruktioner att se ut som ersätter befintliga och kommer dessa 

att hindra fiske? 

 När det gäller tidpunkten på arbeten i ån, hur försvarar man att utföra arbeten i ån 

under högflöden? 

 Hur påverkas uppströms byggnation och översvämning av hårdgjorda ytor vid höga 

flöden när åfårans bredd minskar, och samtidigt så tänker man fylla ut Gärdsken 

uppströms Lillån, vilket ökar trycket på vattenflöde i Lillån och centrala delarna av 

Alingsås som riskerar att få högre vattenstånd vid högflöden än idag? 

 Det saknas en utredning för helhetssyn av ån och dess tillflöden och nyttjande av 

vattenresurser. 

 Hur tar man hänsyn till och följer EU:s vattendirektiv för god vattenstatus? 
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