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I onsdags invigdes Sveriges 
just nu största marksanerings-
projekt. Det sker genom en 
bred samverkan mellan Läns-
styrelsen, Naturvårdsverket 
och Ale kommun. Område-
na som ska saneras är Tider-
mans utfyllnadsområde vid 
älvstranden i Surte, Bohus 
varvsområde och Glasbru-
ket. Här döljer sig stora för-
oreningar främst beståen-
de av bly, koppar, zink, arse-
nik, kvicksilver och även en 
stor mängd gammal spillol-
ja. Hotet om vad som skulle 
kunna hända om dessa läckte 
ut i Göta älv, Göteborgar-
nas stora vattentäkt, har givit 
frågan hög prioritet. När sa-

neringsprojektet nu inleds är 
tryckbankar mot älvstranden 
steg nummer ett.

– Underbart att vi äntligen 
sätter spaden i marken efter 
år av administrativa förbere-
delser, sa en nöjd projektleda-
re i Karin Blechingberg.

Gamla synder
Markföroreningarna är gamla 
synder som industrin ligger 
bakom, men de skedde innan 
gällande miljölagar och kan 
därför inte ställas till svars. Is-
tället får staten genom Läns-
styrelsen och Naturvårds-
verket satsa 240 Mkr och Ale 
kommun 10 Mkr i att sanera 

de förorenade områdena.
– Jag är glad över att vi är 

så många enade krafter som 
arbetar tillsammans och delar 
på ansvaret. Jag är stolt över 
att vi alla medverkar till en 
bättre miljö och säkrare vat-
tentillgång för såväl götebor-
gare som alebor, menade Jarl 
Karlsson (S) och fortsatte:

Ökar säkerheten
– Dessutom pågår just nu ett 
av Sveriges största infrastruk-
turprojekt, byggandet av en 
dubbelspårig järnväg och en 
fyrfältsväg mellan Göteborg 
och Trollhättan för 10 miljar-
der kronor. Även detta hand-
lar om att öka säkerheten och 
förbättra miljön.

Saneringsprojektet 
kommer att använda sig av 
olika metoder för att säkra 
Göta älv från föroreningarna. 
Strandlinjen vid Glasbruket 
förstärks, då myndigheterna 
har bedömt att de förorenade 
massorna kan ligga kvar. För-
stärkningsarbetet med tryck-
bankar är den första åtgärden 
som sker i projektet.

När det gäller Tidermans 
utfyllnadsområde i Surte 
kommer de förorenade mas-
sorna att schaktas bort när 
älvkanten har förstärkts. 
Samma metod används vid 
Bohus varv där de mest föro-
renade massorna kommer att 
schaktas bort. Föroreningar 
kommer att grävas bort ner 
till fyra meters djup.

Göta älv är idag en råvat-
tentäkt för en halv miljon 
människor och vatteninta-
get kommer att stängas så 
fort grävning sker i strand-
kanten.

Det är närmast ofattba-
ra mängder som ska saneras. 
Totalt handlar det om 300 
000 ton fyllnadsmassor för-
orenade av tungmetaller och 
oljerester. Saneringen ska 
vara klar 2011.

Sveriges största saneringsprojekt invigt
– Kommunalråd Jarl Karlsson (S) uttryckte både stolthet och glädje
SURTE. 2000 ton tungmetaller ska bort och bland 
annat säkra Göta älv som vattentäkt.

Sveriges största marksaneringsprojekt längs 
strandkanterna i Surte och Bohus invigdes i förra 
veckan.

– Med denna stora satsning som kostar 250 mil-
joner kronor tar vi ett stort ansvar för framtiden 
och för synder som industrin begick för många år 
sedan. Det är jag både stolt och glad över, sa kom-
munstyrelsens ordförande, Jarl Karlsson (S).

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.

Bohus varvsområde är mest förorenat. Här kommer älv-
stranden att förstärkas med tryckbankar innan schaktning-
en startar.        Foto: Allan Karlsson

Projektledare Karin Blechingberg och biträdande projektledare Torbjörn Andersson hälsade 
välkommen till invigningsceremonin.
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