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Säveåns vattenråds yttrande över” Samråd avseende 

ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för 

anläggningsarbeten och utfyllnad vid Gerdskens norra 

strand, Kvarteret Vimpeln, Alingsås kommun” 
 

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 sin 

synpunkt vid samrådet för vattenverksamhet vid Gerdskens norra strand. 

 

Ett klargörande saknas för hur man tar hänsyn till vattendirektivet i samband med 

vattenverksamhet. 

 

Till exempel: 

 Hur förhindrar man orenat ytvatten från hårdgjorda ytor att rinna direkt ut i Gärdsken 

och Lillån? Vid höga vattenflöden översvämmas idag hårdgjorda ytor, med påföljd att 

förorenat vatten rinner rakt ut i Gerdsken och Lillån. 

 Hur förbättras och bibehålls den biologiska mångfalden i vattensystemet. 

 

Reflektion: 

Den centrala delen av Alingsås utefter Lillån är idag utsatt för påverkan vid höga 

vattenflöden med följd att hårdgjorda ytor översvämmas och vatten stiger upp i källare. 

Samtidigt håller man på med förberedande arbeten att stabilisera kanterna i Säveån runt 

ångbåtsvarvet. Som det ser ut idag kommer man att minska bredden på Säveån så att 

en flaskhals bildas samtidigt som man fyller ut Gerdsken som är en buffert för höga 

vatten flöden och fördröjer vattnet ner i centrala delarna av Alingsås. Gerdsken har 

tidigare fyllts ut vilket har minskat buffertverkan i Gerdsken.  

 

Hur bedömer man att dessa två åtgärder inte har någon negativ påverkan på centrala 

delarna av Alingsås och Säveån? Risk finns för högre vattenstånd som kan öka risken för 

ytterligare påverkan på närliggande fastigheter utefter Lillån, samt att större områden 

med hårdgjord yta som översvämmas riskerar att mer föroreningar kommer ut i 

närliggande recipient. Förorenat vatten påverkar Säveån och Mjörn negativt med 

avseende på den biologiska mångfalden. 
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