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Lerums Naturskyddsförenings synpunkter på Järnvägsplan 

förbigångsspår, Lerums kommun, Västra Götalands län 

Ärendenummer TRV2012/1996 
 

Lerums Naturskyddsförening (LNF) har tagit del av rubricerade järnvägsplan daterad 

2012-11-12 med anslutande handlingar. LNF har tidigare, 2012-06-22 lämnat skriftliga 

synpunkter avseende förbigångsspår och flytt av väg 1940. 

 

I denna skrivelse lämnar LNF synpunkter avseende järnvägsplanen. I separata skrivelser 

till Lerums kommun behandlar LNF frågorna avseende detaljplanering och arbetsplan för 

väg 1940. 

 

 
Fult och störande befintligt erosionsskydd i östra ravingrenen öster om Hilleforskvarnen 

inom Natura 2000 och naturreservat. 
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Byggandet av förbigångsspåren och ombyggnaden av vägen kommer delvis att ske i direkt 

anslutning till värdefulla naturområden i Säveåns dalgång, delvis klassade som Natura 

2000-område och naturreservat. LNF:s synpunkter i den tidigare skrivelsen 2012-06-22 

avsåg i huvudsak projektets inverkan söder om de nuvarande spåren. I järnvägsplanen har 

objekten för de flesta av LNF:s tidigare synpunkter behandlats på ett tillfredsställande sätt. 

LNF vill fortfarande framhålla följande: 

 

 Öster om Hilleforskvarnen mynnar en befintlig trumma i en ravin ner mot Säveån. 

Ravinen omfattas av både Natura 2000 och naturreservat. Trummans nuvarande utlopp 

med relativt nyanlagt erosionsskydd (ful ”plastmadrass”, se foto) ansluter till ravinens 

östra gren. LNF accepterar att ny trumma kommer att mynna i ravinens västra gren 

med erosionsskydd av sten. Rimlig kompensationsåtgärd är då att avlägsna det 

befintliga, störande erosionsskyddet vid den gamla trummans mynning i den östra 

ravinen. 

 

 LNF anser det vara rimligt att kräva kompensationsåtgärd för intrånget i Natura 2000-

området och naturreservatet och medverkar gärna med synpunkter på sådana åtgärder. 

 

 Under byggtiden förutsätter LNF att påverkan på Säveån, Natura 2000 och 

naturreservatet övervakas av naturkunnig personal. 

 

 Hela projektet kommer att genomföras i ett område som har naturlig avrinning till 

Säveån. Det är viktigt att förhindra att förorenat eller slambemängt vatten rinner direkt 

till Säveån, framför allt under byggskedet. 
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