
ALAFORS. Tre områ-
den med gamla synder i 
marken ska saneras.

Projektet omfattar 
fyllnadsmassor om 
totalt 300 000 ton för-
orenade av bly, koppar, 
kvicksilver, zink, arse-
nik och oljerester.

Kostnaden är en 
kvarts miljard varav 
230 miljoner kommer 
från Naturvårdsverket 
och Ale kommun satsar 
10 miljoner kronor.

Det blir just nu Sveriges 
största saneringsprojekt som 
rullar igång med start i janua-
ri 2009. De aktuella områdena 
är strandlinjen till Surte Glas-
bruks industriområde, Ti-
dermans utfyllnadsområde i 
norra Surte och Bohus varvs-
område.

– Föroreningarna härstam-
mar från tiden innan Sverige 
hade miljölagar som reglerade 
var fyllnadsmassor fick läggas. 
Det mesta har lagts på dessa 
områden före 1969, varför 
det heller inte finns någon att 
ställa till svars, säger projektle-
dare Karin Blechingberg.

Ale kommun beviljades för 
några år sedan ca 90 miljoner 
kronor från Naturvårdsver-
ket för saneringar i Surte och 
Bohus. I den fortsatta utred-
ningen framkom att behovet 
av sanering var större än man 
först befarat.

Mer än beräknat
– Det var när vi kom längre 
ut i strandlinjen som vi hitta-
de stora mängder bly. Vidare 
visade även undersökningar-
na av Tidermans att föroer-
ningarna var omfattande. En 
ny ansökan har därför behand-

lats och i dagarna beviljades vi 
ytterligare medel för sanering, 
säger Karin Blechingberg.

Föroreningarna utgör 
inget hot mot samhället så 
länge de ligger kvar i marken, 
men frågan har blivit akut då 
skredrisken omvärderats och 
Sårbarhetsutredningen har 
visat på tätare översvämning-
ar. Det är risken för att tung-
metaller läcker ut i Göta Älv, 
som är råvattentäkt för en halv 
miljon människor, som skräm-
mer mest.

Strandlinjen förstärks
– Strandlinjen vid Surte Glas-
bruk kommer att förstär-
kas. Här har myndigheterna 
sedan bedömt att massorna 
kan ligga kvar bara skredris-
ken hävs. När det gäller Tider-
mans och Bohus varv kommer 
de mest förorenade massorna 
att schaktas bort, totalt cirka 
170 000 ton. Vi kommer att 
gräva mellan en och fyra meter 
djupt, berättar Karin Blechin-
berg.

Innan urschaktningen kan 
ske måste områdena torrläg-
gas. Det görs genom tätspont 
och slitsmurar mot strandlin-
jen.

– Det är ett avancerat och 
mycket kostsamt arbete som  
måste göras eftersom hela 
strandlinjen kräver stabilise-
ring. Transporten av schakt-
massorna är inte upphandlad 
än, men vi hoppas slippa köra 
dem med lastbilar utmed våra 
vägar, säger Karin Bleching-
berg.

Saneringen kommer att äga 
rum under 2009-2011.
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Alla satin och
percalebäddset
Påslakan och örngott, 100% bomull 
(ord. pris 399,-)

199,-

Gäller endast t.o.m söndag 23/11 med reservation 

för slutförsäljning och lokala avvikelser. Kan ej kombineras 

med andra erbjudanden. Hemtex webshop - alltid öppet

www.hemtex.com.

250 miljoner till sanering i Ale
– Ett gigantiskt projekt där Naturvårdsverket är huvudman

Lördag 29 november kl. 10-15 
Tvetgatan 9, Kungälv

Överraskningar

Tidermans, söder om Eka Chemicals, beräknas kosta drygt 
100 Mkr att sanera.

Bohus varvsområde, norr om Jordfallsbron, är mest förorenat. 
Strandlinjen i södra Surte kommer förstärkas (infälld bild)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

SANERING
Finansiering: Naturvårdsverket 230 
Mkr, Ale kommun 10 Mkr, Räddnings-
verket 7 Mkr, Markägarna 3 Mkr. 
Totalt 250 Mkr.
Föroreningar: Områdena tillhör 
enligt länsstyrelsen till de värst 
föroreanade i Västra Götaland. Här 
finns över 2000 ton tungmetaller; 

850 ton bly, 500 ton koppar, 650 ton 
zink, 18 ton arsenik, 14 ton kvicksil-
ver. Vid Bohus varv och Tidermans 
är massorna också indränkta i stora 
mängder spillolja.
Projektledare: Karin Blechingberg, 
biträdande projektledare Torbjörn 
Andersson.

BIFIFORM BALANCE 
– en enkel väg till magens välbefi nnande
En väl fungerande mage och god matsmältning beror bland annat på en balanserad tarmfl ora. 
Kosttillskott ersätter inte en varierad och balanserad kost och en sund livsstil.

www.bifi form.se

Har du problem med magen?
När magen är i balans, har du det bra 
och känner stort välbefi nnande. Men 
för att magen skall trivas behöver du
bland annat ett dagligt tillskott av 
mjölksyrebakterier.

Det är mjölksyrebakterierna, som kan skapa balans och
harmoni i mag- och tarmfl oran. För lite mjölksyrebakterier
kan resultera i magproblem och en olustig känsla.

Bifi form är ett naturligt tillskott av mjölksyrebakterier i tablett-
form. Bifi form kan bli starten till ny balans och harmoni i 
magen och därmed också ett nytt och större välbefi nnannde.

 Så kom till apoteket och komplettera 
 allt det goda gröna med Bifi form.

NYHET
på apoteket


