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SURTE GLASBRUKSOMRÅDE
BOHUS VARVSOMRÅDE

TIDERMANS

Ale kommun startar 
Sveriges största 
saneringsprojekt
I februari börjar den stora saneringen för att ta hand om gamla 
synder. Det finns över 2000 ton tungmetaller i Bohus varvsområde, 
Surte Glasbruksområde och Tidermans utfyllnadsområde som alla 
ligger utmed Göta Älv i Ale kommun. 

■ Det är klart att det blir det 
norska företaget Noah som 
ska frakta bort massorna från 
Bohus Varv. Föroreningarna 
ska transporteras via båt till 
en av miljömyndigheterna 
godkänd mottagningsstation 
i Norge.
■ Starten av stabiliseringsar-
betet i strandkanten vid Surte 
Glasbruk har blivit något 
försenad för att upphand-
lingen av vilken entreprenör 
som ska genomföra arbetet 
har överklagats.
■ Det är däremot klart att 
det blir NCC som ska lägga 
en så kallad ”tryckbank” vid 
Bohus Varv, det arbetet 
inleds i februari. Området 
är ”skredkänsligt” så därför 
kommer arbetet att genom-
föras från vattnet.  En tryck-
bank innebär att det läggs en 

”motvikt” mot jordmassorna i 
vattenlinjen.
■ Förhandling i miljödom-
stolen om vattendom för 
arbetet inom Bohus Varvs-
området ägde rum den 13 
januari. Dom väntas i början 
av februari.

– Det ska bli otroligt spännan-
de och intressant att äntligen 
få komma igång med att 
stabilisera strandkanten och ta 
bort alla föroreningar. 
Nu i februari ska vi ge oss i 
kast med det första området 
som är Bohus Varv.
Hur besvärlig är själva 
saneringen?

– Det är ett mycket komplice-
rat arbete som kräver att alla 
våra främsta experter är med 
både med förberedelser, men 
också i själva utförandet.
Har du med kunnigt folk i 
projektet?

– Jag skulle nog säga att det är 
de allra bästa.
Vart ska alla föroreningar 
som grävs upp ta vägen? 

– Jordmassorna från Bohus 
varvsområdet ska ett norskt 
företag som heter Noah A/S 
ta hand om. Massorna ska 
transporteras till Norge via 
båt där de tas om hand och 
behandlas på ett av både 

svenska och norska 
miljömyndigheter 

godkänt sätt. 
Båttransport är 
dessutom ett 
miljövänligt 
sätt att bli av 

med föro-
rening-
arna. 

Jarl Karlsson, kommun-
styrelseordförande i Ale, 
menar att saneringen är 
en angelägenhet för hela 
regionen:

– Det här är väldigt viktigt för oss 
i Ale och för hela Göteborgsregio-
nen. Dels för att över hälften av 
våra innevånare får sitt vatten från 
Göta älv, dels för att vi vill värna 
om miljö, djur och natur. 
Hur kom det sig att ni i Ale 
kommun tog tag i problemet 
med föroreningarna längs 
älven?
– Både Ale kommun och länssty-
relsen upptäckte föroreningarna 
under inventeringar under slutet 
av 90-talet. Miljöförändringarna 
med allt fler översvämningar och 
därmed risk för ”skred” ut i älven 
har haft stor betydelse för att 
kommunen nu tagit sitt ansvar. 
Var det en svår politisk process 
att få igenom satsningen?
– Våra tjänstemän har tillsam-
mans med oss politiker ett stort 
miljöengagemang, så för mig har 
frågan varit enkel. De allra flesta 
har ställt sig bakom idéen att ta 
det kommunala delansvaret för 
tidigare försyndelser. 
Är inte tio miljoner väldigt 
mycket för Ale att satsa i det 
här?
– Vi har faktiskt fått mycket 
beröm från myndigheterna både 
regionalt och på riksplanet för 
att Ale kommun satsar så mycket 
som tio miljoner. Det är en stor 
uppoffring för våra invånare, men 
jag tror att jag kan säga att de allra 
flesta är med oss i det här beslutet.

Föroreningarna består av bly, kop-
par, zink, arsenik och kvicksilver 
och vid Bohus varv och Tider-
mans är allt dessutom indränkt i 
stora mängder gammal spillolja. 

Prislappen för hela saneringsar-
betet är runt 250 miljoner kronor 
och det är Naturvårdsverket och 
Räddningsverket som betalar mer-

parten och Ale kommun tar också 
ett stort ansvar. 

Första delprojektet som sätter 
igång är Bohus varv. Det inleds 
med att det läggs en så kallad 
tryckbank av krossad sten (ett 
mothåll) på älvbotten alldeles 
utanför strandlinjen - mellan fast-
landet och ön. Detta görs för att 

förhindra att marken inom om-
rådet ”skredar ut” i älven under 
saneringsarbetet.

Delprojektet genomförs under 
februari och mars 2009 och det 
är NCC som ska utföra dessa 
arbeten. Själva grävningen och 
saneringsarbetet kommer att sätta 
igång till sommaren 2009.

Projektledare Karin 
Blechingberg om 
saneringsarbetet:

TIDERMANS utfyllnadsområde: Saneringen av detta område beräknas påbörjas 2010.

BOHUS VARV. Längs hela strandlinjen på älvbotten fram mot ön ska en sk tryckbank (ett mothåll) läggas under vintern för 
att förhindra framtida skred. Sommaren 2009 börjar vi sedan schakta bort den förorenade jorden.

SURTE GLASBRUK. Längs med hela strandlinjen på älvbotten ska en sk tryckbank (ett mothåll) läggas under vintern för 
att förhindra framtida skred. På vissa ställen ska också markytan närmast älven avschaktas.

D E T T A  Ä R  E N  A N N O N S  F R Å N  A L E  K O M M U N

SENASTE NYTT N

ANSVAR. Jarl Karlsson, kommun-
styrelseordförande Ale kommun.

”Viktigt projekt 
för både Ale och 
Göteborg”

För mer information gå in på 
hemsidan www.ale.se och
klicka på ikonen ”Saneringar 
i Ale”. 
Kontakt: Karin Blechingberg, 
projektledare
E-post:
karin.blechingberg@ale.se
Telefon:
0303 - 330 712
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