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Bohus varv: Spontsättningen snart klar 

Nu är sponten (järnbalkar) snart satt ute i älven, så att vattnet
innanför kan pumpas bort och bortschaktningen av föroreningarna
i Bohus varv kan ske i torrhet. 
– Det är viktigt att inga tungmetaller sköljs ut i älven och att inget 
älvvatten rinner in i området när vi sanerar, säger projektledaren 
Karin Blechingberg, så därför måste vi skärma av vattnet en bit ut i 
älven.

� SURTE 2:38: Ansökan om 
tillstånd för de känsliga arbe-
tena i älvvattnet har lämnats 
in till Miljödomstolen. De 
ska också godkänna villkoren 
för reningen av schaktvattnet 
som ska pumpas tillbaka i 
älven.

� HEMSIDAN om sanerings-
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Ale kommuns sajt, är nu 
uppdaterad med ny text och 
lättillgängliga länkar till de 
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olika stegen av saneringen 
hittills. (På Ale kommuns 
���
���	�
	�	���	���	�	
högerspalten att klicka på där 
det står ”Saneringen utmed 
Göta älv”.

Det är NCC som fått uppdraget 
att genomföra saneringen och det 
är också de som sätter sponten i 
älven. 

Det sistnämnda arbetet avbröts 
i maj på grund av osäkerheter 
kring älvbotten och den tryckbank 
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ska slås ner.

Arbetet med sponten beräknas 

vara klar i oktober. Sedan kommer 
området att torrläggas genom att 
grundvattnet sänks och schakt-
ningen av föroreningarna beräk-
nas sätta igång efter årsskiftet.

Det vatten som ändå uppkom-
mer i schaktgropen kommer att 
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innan det pumpas ut i älven.

– För oss är det väldigt viktigt 

att säkerheten är hög, så att vi kan 
hålla de riktvärden som miljö-
domstolen angett. Göta älv är ju 
råvattentäkt för mer än en halv 
miljon människor, säger Karin 
Blechingberg.

Det är ungefär 50 000 ku-
bikmeter föroreningar som ska 
grävas bort och arbetet beräknas 
vara klart under 2010. 

BOHUS VARV. NCC sätter sponten i älven vid Bohus varv. 

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

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

KONTAKT

Före sommaren fick Göran 
Lind från Sweco uppdraget 
att vara byggledare för 
saneringsarbetet vid Bohus 
varv. Han är just nu inne i 
intensiva förberedelser med 
alla planer och förberedel-
ser som måste vara klara 
tills grävarbetena börjar.

Hur går det?
– Planeringen pågår för fullt för 
att NCC vår entreprenör ska 
kunna starta saneringsarbetet i 
månadsskiftet.

Vad gör en byggledare?
– Mitt uppdrag är att se till att 
entreprenören har rätt förutsätt-
ningar för att utföra arbetena 
och att de gör det enligt gällande 
kontrakt. Jag ska också vara ett 
stöd för projektledningen, bland 
annat när det gäller alla beslut 
som måste fattas. 

Finns det några svårigheter som du ser 
det just nu?
– Det viktigaste just nu är att 
komma så långt som möjligt 
innan vintern och kylan kommer. 
Under hösten kan höga vatten-
nivåer i Göta älv också bli en 
utmaning. 

Planeringen
pågår för fullt 
för sanerings-
arbetet

Nu har projektledningen 
för saneringen nått en 
överenskommelse med 
båtklubben som ligger i 
det tredje saneringsom-
rådet, Surte 2:38
(tidigare kallat Tider-
mans).
– Vi har ett mycket positivt 
och konstruktivt samarbete 
med båtklubben, säger biträ-
dande projektledare Torbjörn 
Andersson.

Båtarna och husen som 
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lig uppställningsplats och 
bygglov ska bli klart under 
hösten.

– Även samarbetet med 
Sjöfartsverket för att säkra 
farleden under arbetet har 
varit utmärkt, säger projektle-
daren Karin Blechingberg. 

En tryckbank ska säkra 
strandkanten från skred.

Dessutom är nu också de 
geotekniska undersökning-
arna klara i detta skredkäns-
liga område och det är nu 
bestämt att det även här ska 
läggas en så kallad tryckbank 
med sten i älven för att stötta 
upp strandkanten så att inga 
skred sker.

– Här är området så käns-
ligt att vi känner oro för att 
marken skulle kunna skreda 
ut innan vi hinner stabili-
sera området, säger Torbjörn 
Andersson.

Surte 2:38
”Första stegen 
mot sanering”

Göran Lind är byggledare för sane-
ringsarbetet vid Bohus varv.


