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SURTE GLASBRUKSOMRÅDE
BOHUS VARVSOMRÅDE

TIDERMANS

Full fart på arbetet vid
Bohusvarvsområdet

– å snart är det klart vid Surte Glasbruk
Nu har arbetet med att sanera marken vid Bohus varv satt igång. 
Det mesta av stödfyllningen (tryckbanken) med sten har lagts ner 
på älvbotten upp mot strandkanten och när det är färdigt blir det 
totalt cirka 40 000 ton sten som lagts ut. Nästa steg är att bygga 
en spont (en »vägg« av stål) en bit ut i vattnet, så det går att 
gräva bort föroreningarna utan att de blandar sig med vattnet i 
Göta älv. 

Nu när det mesta av tryck-
banken i Bohus Varv är 
lagd går det att gå ut med 
bandvagn och ta prover på 
föroreningarna i strandlin-
jen. Detta var tidigare för-
bjudet på grund av risken 
för skred. Niklas Jacobs-
son, miljökontrollant från 
Flygfältsbyrån, ska också 
se till att själva saneringen 
görs på rätt sätt ur miljö-
synpunkt.

– Under tiden markproverna tas 

fortsätter de förberedande arbe-

tena inför den spont (en »vägg 

av stål«) som ska stå ute i vatt-

net. Detta är arbeten som kan 

grumla upp bottensedimenten. 

Då är det viktigt att inte förore-

ningar från botten frigörs och 

följer med vattenströmmarna 

ner mot råvattenintaget för hela 

Göteborgsområdet.

Var, när och hur görs prov-
tagningarna?

– Provtagningarna kommer att 

göras uppströms och nedströms 

varje dag som det görs »grum-

lande arbeten«, sedan jämför vi 

och bedömer halterna, så det 

finns goda garantier för miljön 

och vattenkvaliteten.

Vad händer om provtagning-
arna visar för höga halter?

– Då stoppar vi arbetena ome-

delbart och meddelar Göteborg 

Vatten, så att de kan stänga 

vattenintaget om det visar sig 

nödvändigt. Sedan tar vi också 

kontakt med Länsstyrelsens 

miljöenhet.

Så du är någon sorts garant 
för miljön och vattnet?

– Ja, jag är 

en sorts nöd-

broms. 

Snart börjar också arbetena 
vid Tidermans utfyllnads-
område, som ligger intill 
Surte Glasbruk. Dessa för-
orenade utfyllnadsmassor 
kommer bland annat från 
den tidigare varvsindustrin, 
säger Ulf Johansson, från 
företaget Norconsult. Han 
är uppdragsledare för pro-
jekteringen av det här om-
rådet. 

– Här finns framför allt tung-

metaller som bly, koppar, zink 

och även mindre mängder 

kvicksilver indränkta i stora 

mängder spillolja, så det finns 

stora likheter med hur det ser ut 

i Bohus Varv.

Är det här också lika skred-
känsligt som Bohus Varv?

– Ja, tidigare undersökningar 

har visat att i de södra delarna är 

det känsligt för skred, så vi ska 

undersöka detta närmare och 

konstatera i detalj hur det ser ut. 

Om det är skredkänsligt så blir 

det viktigt att stabilisera strand-

kanten till exempel med en så 

kallad tryckbank.

Vad är det ni ska göra just nu?
– Nu ska vi göra kompletterande 

undersökningar och sedan pro-

jektera och se till att en entrepre-

nör kan ta sig an arbetet med sa-

neringen. Det som kommer att 

märkas i området under detta 

året är att vi med hjälp av borr-

bandvagnar kommer att göra 

provtagningar och så kommer 

båtarna och båthusen att flyttas.

–Tryckbanken ska »hålla emot« så 

att föroreningarna inte skredar ut i 

älven och får vår del håller vi nu på 

att förbereda för sponten, så att det 

verkligen går att slå ner »stålväg-

gen« ute i älven. Det är ju viktigt 

att inga stora stenar ligger i vägen, 

säger Jonas Lundell platschef från 

NCC.  

En risk i det här momentet är 

att en del av en gammal tryckbank 

måste tas bort för att bereda plats 

för »stålväggen«.

– Ja, det är ett riskfyllt moment 

att ta bort stödfyllning, för då finns 

det alltid en risk för skred, men vi 

har en gjort en riskanalys med hjälp 

av konsulter och tar bort så lite som 

möjligt, så vi har bra kontroll, säger 

Jonas Lundell, NCC.  

När det gäller saneringen vid Surte 

Glasbruksområdet så ska den av-

slutas inom några veckor. Där har 

en tryckbank lagts ut och det som 

återstår är att gräva bort en del 

jordmassor i strandkanten och läg-

ga ett geotextilfilter som ska förhin-

dra att förorenade partiklar sköljs 

ut i älven vid regn och eventuella 

översvämningar.  

Björn Österberg från NCC är mätningstekniker och han sätter ner markeringar i marken så att det går att kontrollera att 
jordmassorna inte börja skreda ut mot älven.

Jonas Lundell från NCC är platschef och ska se till att arbetet vid Bohus Varvsområdet görs på ett säkert och effektivt sätt.

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
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»Nu börjar 
projekteringen 
av Tidermans«

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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»Saneringen får 
inte påverka vatten-
kvaliteten«

��BOHUS VARV.  Det är nu 

klart att miljökontrollen under 

saneringen kommer att utföras 

av Flygfältsbyrån.

��SURTE GLASBRUK.  En del 

av de schaktmassorna som grävs 

bort, kommer att transporteras 

av företaget Noah A/S till Nor-

ge och tas där om hand på ett av 

de norska myndigheterna god-

känt och miljöriktigt sätt. Den 

andra delen av schaktmassorna 

kommer att köras till Sörmossen 

i Bohus.

��TIDERMANS. Det är nu 

klart att Surte Båtklubb kom-

mer att kunna förvara sina båtar 

precis söder om saneringsom-

rådet, medan saneringsarbetet 

pågår.

Niklas Jacobsson

Ulf Johansson


