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Omföring av investeringsmedel
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har för avsikt flytta investeringsmedel från projekt: Ospecificerat
arbetsprogram till Åtgärder mot skredrisk Säveån. Anledningen till detta är att
erosionssäkringen vid Lövekullevägen är av största vikt att utföra snarast. Både på grund av
Mark och miljödomstolens tidsfrist för att utföra åtgärderna men även på grund av risken för
tredjeman.
Erosionssäkring vid Lövekullevägen.
Bakgrund
Med anledning av framtagandet av detaljplan för Västra Sörhaga i Alingsås kommun gjordes
geotekniska undersökningar inom fastigheterna Sörhaga 1:7, 1:17, 1:32 och 2:1 som visade
på skredrisk vid Säveåns slänter intill Lövekullevägen, se Figur 1. Fördjupade analyser
visade att stabilitetshöjande åtgärder krävs för att nå gällande normer med avseende på
säkerhet mot skred.
Som åtgärd har ett förslag avseende kombinerat erosionsskydd och tryckbank från åkanten
ned mot åbotten tagits fram. Totalt rör det sig om cirka 1 400 m2 (ca 3000 m3)
erosionsskydd, 2000 m2 bottensediment. I dagsläget planeras erosionsskydden bestå av ett
stenmaterial med kornstorlek mellan 20 - 300 mm.
Vattendom
Tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken beviljades i Mark och miljödomstolen
i Vänersborgs Tingsrätt den 2016-11-18 (Mål nr M 670-16, Mark- och miljödomstolen, 2016).
Enligt domen behöver åtgärderna utföras inom fem år, det vill säga, kommunen har till och
med 2021-11-18 på sig att utföra arbetet, annars krävs en ny process och en ny dom för att
kunna åtgärda skredriskerna.

När får vi göra åtgärderna
För att inte grumla åns vatten mer än nödvändigt och störa fisken under känsliga perioder får
arbeten ej att utföras under 1 april – 15 juni och 15 september – 15 november. Med hänsyn
till båtplatser och turbåtstrafik kommer arbetena inte heller att utföras sommartid. Trafik och
planeringsenhetens förhoppning är att kunna utföra arbetena mellan 16 november 2020 och
30 mars 2021, innan tidsfristen i domen går ut.

Ekonomisk bedömning
Totalkostnaden för entreprenaden uppskattas till ca 3,5 miljoner.

I investeringsbudgeten ligger det 1 milj/kr år 2020 och 200 000kr 2021. Detta kommer inte
räcka till för de åtgärder som behöver göras i vinter/vår.
Ansökan om bidrag från MSB är inskickad och svar väntas under hösten. För att inte
överskrida totala budgeterade investeringsmedel 2020 väljer vi dock att använda
försiktighetsprincipen tills andra eventuella besked kommer.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Samhällsbyggnadskontorets förslag om en omflytt
av investeringsmedel med 2 miljoner kronor 2020 från Ospecificerat arbetsprogram till
Åtgärder mot skredrisk Säveån.

Beslutet ska skickas till
Hanna Jonsson, Chef Gatu- och parkavdelningen

Hanna Jonsson
Chef Gatu- och Parkavdelningen

Aurora Karlsson
Projektledare

