
Vattenrening ska säkra 
miljön vid Göta älv
Vattenreningsanläggningen vid före detta Bohus varv är nu klar och bland 
annat har tre stora utjämningsbassänger byggts, där regn- och grund- 
vatten efter rening förvaras och provtas innan det pumpas ut i Göta älv. 

– Det är väldigt noga att vi ser till att vattnet håller den kvalitet som 
miljödomstolen bestämt innan det pumpas ut i älven, säger Johan 
Magnusson på NCC, som är ansvarig för vattenreningen. Totalt beräknas 
ungefär 30 000 kubikmeter länsvatten renas i anläggningarna.

Grävning med 
skyddsutrustning
Just nu pågår arbetena med 
att täta saneringsområdet 
för att kunna pumpa bort 
grundvatten, så att
massorna som ska grävas 
bort blir så torra som möj-
ligt. De som arbetar i 
schaktgroparna måste ha
skyddsutrustning för att 
inte skadas av de för- 
oreningar som grävs upp. 
– Främst är det tungmetaller 
som kvicksilver och bly, men 
också oljan samt kraftig 
lukt som kan orsaka skador, 
säger Emma Sigonius 
miljökontrollant på NCC.

Vad är det ni gör?
– Vi sätter en träspont med gum-

miduk som ska hindra vattnet i 

marken att rinna in i de delområ-

den som ska saneras. En grävma-

skin trycker ner sponten, medan 

yrkesarbetare styr så den blir rak 

samt lägger dit en gummiduk. 

Varför skyddsutrustning? 
– Skyddsutrustningen är viktig 

för att våra yrkesarbetare inte ska 

ta skada av de föroreningar som 

finns i marken. 

Ska skyddsutrustning använ-
das i fortsättningen vid alla 
grävarbeten?

– Yrkesarbetarna är som mest 

utsatt när de behöver vara nere 

i schakterna för att arbeta. Vi 

strävar hela tiden efter att hitta 

lösningar för att minimera ma-

nuellt arbete med massorna. 

Kan det här också vara farligt 
för allmänheten?

– Nej, om man vistas utanför 

arbetsområdet är det ingen fara.  

Grundvatten-
sänkning i 
saneringsområdet

Saneringen vid före detta 
Bohus varv kommer nu att 
bli mer synbar för de som 
passerar förbi området. 
Spont är satt ute i vattnet,
området håller på
att avskärmas och grund-
vattnet ska sänkas så att 
massorna som grävs bort 
ska innehålla så lite vatten 
som möjligt.

Vad är det som händer nu vid 
före detta Bohus varv? 

– Just nu pågår det sista arbetet 

med utlastningsvägen samt 

utlastningsplatsen. Tätskärmsar-

betet som vi startade före jul, för 

att kunna sänka grundvattnet, 

har vi dess värre fått avvakta lite 

med på grund av den stränga 

och ihållande kylan.

Vad är nästa steg? 
– Det som händer närmast är att 

vi ska fortsätta med tätskärms-

arbetet under vecka 3, samt så 

snart det är möjligt starta med 

grundvattensänkningen av del-

område1.

Nu ska ni snart börja gräva 
bort föroreningarna  – hur 
känns det? 

– Efter en lång period av plane-

ring samt förberedelser, så 

känns det väldigt inspirerande 

att få starta arbetet med själva 

saneringen, som i sig är en stor 

utmaning.

Hur är reningsanläggningen 
konstruerad?

– Vi har utrustning för att ta emot 

vatten av olika föroreningsgrad. 

Stark förorenat vatten kommer att 

passera en avancerad vattenrenings-

anläggning och mindre förorenat 

vatten en enklare anläggning. Den 

mer avancerade anläggningen har 

vi tagit fram tillsammans med 

några duktiga vattenkemister och 

den håller på att köras igång. Vi 

använder flera steg: oljeavskiljning, 

kemisk fällning, sedimentering och 

filtrering. De svåraste föroreningar 

vi kan tvingas hantera är upplösta 

tungmetaller, men vi står även rus-

tade för detta.

Är det här en säker metod?
– Utrustningen är mycket flexibel 

och robust och vi känner oss trygga 

i att vi kan klara även svåra föro-

reningar. Det viktigaste för oss är 

att inget vatten släpps ut i älven 

utan att först vara kontrollerat. Vi 

mellanlagrar och analyserar renat 

vatten i stora bassänger och först om 

det uppfyller kraven i miljödomen 

kommer det att släppas ut i älven. 

Vi kommer alltså att ha bra kontroll 

på vad vi släpper ut.  

Var gör ni av de föroreningar som 
tas om hand i reningsanläggningen?
– Olja som vi avskiljer kommer att 

gå till en förbränningsanläggning 

som på ett miljöriktigt sätt för-

bränner oljan och utvinner värme. 

Andra typer av föroreningar som 

avskiljs i anläggningen kommer när 

processen är avslutad att bilda en 

massa. Denna kommer att trans-

porteras bort tillsammans med den 

förorenade jorden som vi schaktar 

upp under saneringen.

Vad händer med de här bassäng-
erna om det blir storm och oväder 
och Göta älv svämmar över?

– Vi vet till vilken nivå älven steg 

under stormen Gudrun. Vi kom-

mer att klara denna nivå och lite till 

utan att bassängerna kommer att 

påverkas.

Johan Magnusson är ansvarig för vattenreningen vid Bohus varv
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��BOHUS VARV: Den kalla 
vintern ställer till bekymmer 
för saneringsarbetet. Bland an-
nat med isbildning i vattenre-
ningsanläggningens bassänger. 
Om kylan blir långvarig kom-
mer entreprenören eventuellt 
tvingas ta till uppvärmningen 
för att smälta isen. 

Det har dessutom visat sig 
att vissa av skyddsdräkterna 
som används vid grävningen i 
schaktgroparna inte tål kylan 
utan spricker och leverantören 
har tvingats ta tillbaka delar av 
dräkterna.

Ett annat bekymmer är att 
sponten som satts ute i älven 
och som ska avskärma vattnet, 
inte är riktigt tät. Om en vecka 
kommer entreprenören täta 
sponten med hjälp av betong.

Emma Sigonius

Anders Eliasson

För mer information gå in på 
hemsidan www.ale.se och
klicka »Saneringen utmed 
Göta älv«.
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