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SURTE GLASBRUKSOMRÅDE
BOHUS VARVSOMRÅDE

TIDERMANS

Skredriskerna minskar för
varje dag – äntligen har
saneringen i Ale kommit igång
Den 4 februari invigdes saneringsprojektet här i Ale kommun där de 
tre områdena Surte Glasbruk, Bohus Varv och Tidermans ska saneras 
från föroreningar.

■ BOHUS VARV: Vid grävning 
och borttransport av de för-
orenade massorna kommer 
det att finnas en hel del vatten 
som efter rening ska pumpas 
ut i älven. Efter långa och 
hårda förhandlingar kom i 
fredags ett beslut från miljö-
domstolen när det gäller den 
här reningen. Naturvårdsver-
ket har satt upp mycket höga 
nationella mål när det gäller 
att få bort kvicksilver ur krets-
loppet och bland annat därför 
beslutade miljödomstolen 
om att endast 20 mikrogram 
kvicksilver får släppas ut per 
liter vatten. Detta ska ses mot 
bakgrunden att det totalt ska 
tas bort 5 ton kvicksilver från 
området. Kraven är hårdare 
än vad projektledningen yrkat 
och det innebär att reningen 
blir dyrare än beräknat.
■ TIDERMANS: Upphandlingen 
av projektör för Tidermans 
är nu klar. Det blir Norcon-
sult som får uppdraget att 
genomföra saneringen och 
projekteringen genomförs 
under 2009.

– Jag kan erkänna att jag ibland 
haft lite svårt att sova om nätterna 
under förberedelsearbetet. Men 
nu är jag mycket lycklig över att 
vi äntligen kan komma igång och 
stadga upp strandkanten så att ris-
kerna för skred ut i älven minskar, 
säger biträdande projektledaren 
Torbjörn Andersson.

Saneringsarbetet inleds i Surte 
Glasbruksområdet där en båt med 
en grävmaskin i aktern lägger ut 
sten från pråmar som körs ut efter 
hand. 

Stenarna bildar en så kallad 
tryckbank, vars uppgift är att 

”hålla emot” strandkanten så att 
marken inte skredar ut i älven. 

Föroreningarna i marken består 
bland annat av glaskross, som 
innehåller arsenik. Mycket av detta 
material ska ligga kvar eftersom 
miljömyndigheterna gjort mät-
ningar och av det dragit slutsatsen 
att de farliga ämnena inte läcker 
ut i älven. 

SURTE GLASBRUKSOMRÅDE. Biträdande projektledaren Torbjörn Andersson i södra delarna av Surte Glasbruksområ-
det, där arbetena med att lägga en tryckbank pågår som bäst i bakgrunden.   FOTO: BJÖRN STOMBERG
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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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SURTE GLASBRUKSOMRÅDE. Den 4 februari invigdes projektet med att kommunstyrelsens ordförande kastade ut de första 
stenarna till tryckbanken. Här samlades åhörarna efteråt i Gösta Johanssons åkeris lokaler för fika och smörgås. FOTO: BJÖRN STOMBERG

Snart börjar också ar-
betena vid Bohus varv, 
men i norra delarna 
av området har det 
inte ens gått att göra 
provtagningar i strand-
linjen eftersom det är 
så skredkänsligt, säger 
byggledaren Bo Ejresjö.  

– Där har vi 
inte vågat gå 
ut med lätta 
borrvagnar 
och lätta 
grävmaski-
ner för att 
det är så 
pass dålig 
stabilitet.
Då vet ni inte riktigt hur 
förorenad marken är i norra 
delarna av Bohus varv?

– Nej, där får vi vänta med att 
göra provtagningar tills vi har 
stabiliserat strandkanten med 
en så kallad tryckbank.
Är det samma sorts tryck-
bank som läggs i Surte?
– Ja, det är stenkross som 
läggs på botten av älven och 
upp mot strandkanten för att 
hålla emot eventuella skred.
Vad är det för sorts förore-
ningar i den delen av Bohus 
varv ni kunnat kontrollera?
– Där finns bly, zink, koppar, 
arsenik och kvicksilver, blan-
dat med olja.

Bo Ejresjö.

”Bohus varv
är också
skredkänsligt”

I Surte Glasbruksområdet 
kommer fokus att ligga på 
att massorna inte skredar 
ut i älven. Vi ska inte gräva 
och schakta bort så mycket 
av det som ligger här, säger 
byggledare Jan Rogbeck
från Gatubolaget. 

– Merparten av den förorening 
som finns här är arsenik, men den 
är starkt bunden till själva glas-
krosset. De partiklar som lossnar 
från glaskrosset kan man tänka sig 
vandrar med grundvattenström-
ningen långsamt mot älven. 

Men hur ska ni förhindra att 
det kommer ut i älven?

– På vissa delar av området är det 
inte tillräckligt med en motfyllning 
och tryckbank, utan där måste vi 
schakta bort massor i strandkan-
ten och när vi gör det kommer vi 
att lägga ett geotextilfilter som ska 
hindra partiklarna att nå ut i älven.

Vad är det för filter?
– Det ser ut som en tjock duk där 
det på ena sidan finns en skydds-
geotextil som ska hindra stenar att 
skära sönder duken och på andra 
sidan finns ett filter som fångar 
upp partiklarna.

När ska det här arbetet i Surte 
Glasbruksområdet vara klart?
– Det finns en del faktorer som 
påverkar vårt arbete som väder, 
temperaturer, vattenstånd och is, 
men om allting fortskrider som vi 
tänkt så blir det klart i mitten av 
april. Mycket längre än så får vi 
inte hålla på för då börjar fisken 
vandra i älven.

”Filter ska stoppa
föroreningarna”

Jan Rogbeck.


