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SURTE GLASBRUKSOMRÅDE
BOHUS VARVSOMRÅDE

TIDERMANS

Saneringen i Surte klar!
Allting har gått enligt tidplan när det gäller saneringen i Surte Glas-
bruks-området och nu är hela arbetet genomfört.
– Jag är förstås mycket glad och nöjd, säger projektledare Karin 
Blechingberg. Speciellt tillfreds är jag med att vi har haft ett mycket 
bra samarbete med Göteborg Vatten, Länsstyrelsen och entreprenö-
ren NCC. Alla har arbetat snabbt, bra och smidigt.

Just nu är det inga arbeten 
som utförs på Bohus Varvs-
området. Avbrottet görs för 
att kunna garantera säker-
heten vid de fortsatta arbe-
tena, säger Stefan Anders-
son vid Flygfältsbyrån.

- I samband med förstärkningsåt-

gärder i Göta Älv ska NCC för-

bereda för en spont i älven (en 

stålvägg som trycks ner i älvbot-

ten). Denna spont ska förhindra 

att älven dels förorenas under 

saneringsarbeten och att schakt-

arbeten kan utföras i torrhet. På 

den södra delen av området så 

påträffades en okänd fyllning 

under den stödfyllning som 

företaget Eka utförde i slutet 

av 1990-talet. När denna gam-

la fyllning påträffades avbröts 

arbetet, dels för att bestämma 

den gamla fyllningens mäktighet 

(tjocklek), dels för att projektera 

för en schakt-metod utan att 

riskera några »skred«. Arbetena 

beräknas att återupptas un-

der juli månad med schakt och 

spontning på den södra delen av 

området.

Vad är det som händer härnäst?

- Anbudstiden för saneringsarbe-

tena i Bohus Varv går ut i mitten 

av maj, sedan startar utvärdering 

av anbudsgivare och upphand-

ling av entreprenör. Entreprena-

den för själva sa-

neringsarbetet be-

räknas starta under 

augusti månad.

– För att få en riktigt säker och mil-

jömässigt riktig hantering av schakt-

massorna kommer det att göras ett 

pilotprojekt med schaktning i Surte 

2:38 (tidigare benämnt Tidermans 

utfyllnadsområde), där vi framför 

allt ska studera hur länsvattnet ska 

hanteras. Syftet med de komplet-

terande utredningarna och detta 

pilotprojekt är att ge svar på egen-

skaperna hos fyllnadsmassorna och 

länshållningsvattnet, stabilitet och 

vatteninträngning i schaktgropar, 

säger Katarina Parkkonen, handläg-

gare och biträdande uppdragsledare 

från Norconsult AB.  

Hur ska det göras? 
– Vi kommer att gräva två större 

schaktgropar och det ska göras på 

de ställen där de bedöms ge de mest 

representativa ”data” eller ”värsta 

fallet” för området när det gäller 

vattnet och miljön. 

Vad vet ni hittills om hur det ser 
ut i området?

– Det har i tidigare undersökningar

tagits prover med skruvborr och i 

mindre schaktgropar och resultat/

erfarenheter från detta visar att det 

kan vara stor tillströmning av in-

trängande vatten, förorenat länsvat-

ten och ”lösa” massor.

Tror du att det kan komma några 
överraskningar?

– Det har gjorts lett liknande pilot-

projekt vid Bohus varv och vi för-

väntar oss att det ska se likadant ut 

här.  Vi anser dock att det är viktigt 

att se detta som ett eget projekt 

och inte att ta för givet att det blir 

samma resultat som vid Bohus varv. 

Massorna och vattnet kan ha an-

dra egenskaper. Detta skulle kunna 

bli en överraskning och det vill vi 

inte ha.

När kan det arbetet med pilot-
projektet vara klart?

– Det kommer att genomföras un-

der 2-3 veckor i maj/juni. 

Saneringsplanen i Surte Glasbruks-

området gick ut på att landmassor-

na skulle stabiliseras, så att de inte 

»skredar ut« i älven. I marken finns 

det kvar arsenik, men det ligger 

bundet i glaskross och Naturvårds-

verket har gjort bedömningen att 

det kan ligga kvar utan att göra 

någon skada så länge det ligger där 

det ligger.

För att säkra för skred har det 

lagts en så kallad tryckbank i älv

kanten. Det är stora mängder sten 

som lagts ut med grävskopa från en 

pråm. Dessa ska hålla emot ute i älv-

kanten, så att det inte blir ett skred. 

Dessutom har ca 10 000 ton jord-

massor schaktats bort i strandlinjen 

för att minska riskerna. Det har ock-

så lagts ett geotextilfilter en bit ut i 

vattnet och in över land, för att inte 

regnvatten och eventuella översväm-

ningar ska dra med sig några förore-

nade partiklar ner i älven.  

Göteborg Vatten har skött provtag-

ningen och testerna av älvvattnet, 

så att inga föroreningar strömmar 

ner mot vattenintaget vid Lärje-

holm.

– Jag skulle vilja rikta ett speci-

ellt tack till Dan Hellman och Uffe 

Schultz på Länsstyrelsens miljö-

enhet för att de sett till att hand-

läggningen av ärendet har fungerat 

utan gnissel, säger Karin Bleching-

berg. 

Projektledarna Karin Blechingberg och Torbjörn Andersson tillsammans med platschefen från NCC Jonas Lundell och Mikael Ivars-
son, från Ivarssons Entreprenad, är mycket nöjda med slutresultatet efter saneringen vid Surte Glasbruk.

Så här vackert har det blivit vid Surte Glasbruksområdet nu när saneringen är klar.

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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»Pilotprojekt för 
säker hantering«

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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»Stillestånd vid 
Bohus Varv«

��SURTE GLASBRUK. Sane-
ringen av Surte Glasbruks strand-
linje är nu klar och måndagen 
den 4 maj genomfördes en slut-
besiktning av arbetet. Deltog 
gjorde, förutom beställaren Ale 
kommun och entreprenören 
NCC, också representanter för 
Surte Lagerservice AB, Länssty-
relsen, myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap samt kom-
munens miljö- och byggförvalt-
ning. Samtliga parter var mycket 
nöjda både med resultatet av ar-
betet och hur det har genomförts. 
Inga klagomål har kommit vare 
sig från Göteborg vatten, tillsyns-
myndighet, företagare eller all-
mänhet under arbetets gång.

��BOHUS VARV. Den 28 - 29 
april gjorde projektledningen till-
sammans med berörda konsulter 
en studieresa till företaget Noah 
A/S på ön Langöja i Oslofjorden. 
Noah A/S är upphandlad mot-
tagare av de förorenade jordmas-
sorna, som ska schaktas bort från 
Bohus varvsområdet. Projektled-
ningen är helt överens om att den 
förorenade jorden kommer att 
tas omhand och behandlas på en 
av de säkraste platserna för farligt 
avfall i Europa. 

Stefan 
Andersson

Katarina Parkkonen


