
Föroreningarna i Bohus 
transporteras till Norge
Sedan några veckor transporteras föroreningar från Bohus varvsområde 
i Ale med båt till Norge. Totalt är det 90 000 ton massor som ska schaktas 
bort och uppdraget har gått till det norska företaget NOAH, som har 
specialiserat sig på hantering av förorenad jord.

– Vi har utvecklat en mycket säker hantering och det här är ett 
rutinprojekt som följer väl utarbetade instruktioner och kontroller, säger 
Leif Lundh, NOAH:s kontaktombud i Sverige.
 

Eka Chemicals 
tar samhälls-
ansvar
En av de få möjligheter 
som fanns att transpor-
tera avfallet till båtarna 
från norska NOAH var 
att använda kajen vid 
Eka Chemicals. Men det 
var inte självklart att 
tillåta det, säger Reine 
Forslund,fastighetschef på 
Eka Chemicals.

– Efter diverse analyser och en 
tydlig avtalsskrivning anser vi 
att detta är det bästa sättet för 
Eka, saneringsprojektet och 
samhället.

Hur tycker du att det 
fungerar?

– Det började med en del strul, 
som efter rapport från Eka 
rättades till. Det finns fortfa-
rande några småsaker som skall 
åtgärdas, men efter det är jag 
övertygad om att det kommer 
att fungera bra.

Ställer det till problem för er 
med projektets lastbilar som 
kör fram och tillbaka på ert 
område?

–Trafiken ökar på området, där 
det normalt är lite trafik. Men 
det vore en större olägenhet om 
lastbilarna skulle köra till Surte 
hamn och då varit tvungna 
att trafikera nya Ekabron och 
samsas med övrig trafik till och 
från Eka.

Säker deponi i ett 
norskt kalkbrott

Massorna från saneringen 
i Bohus skeppas till ön 
Langöja i Oslofjorden. 
Där tas de om hand till-
sammans med föroreningar 
från många länder i norra 
Europa.
– Vi har en av den norska 
motsvarigheten till 
Naturvårdsverket godkänd 
verksamhet, säger 
marknadschefen Trond Berg.

Upphandlingen av den norska 
mottagaren har gjorts enligt 
EU:s lagar om offentlig upp-
handling och exporttillstånd 
finns från Sverige.

Varför avfall mitt i 
 Oslofjorden? 
– Det var mycket resonemang 
om vad detta gamla kalkbrott 
på Langöja skulle användas till,  
men samtliga instanser kom till 
slut fram till att det bästa var att 
hantera avfall. 

Vilken betydelse har kalken?
– Kalken är nyckeln till det hela. 
De tjocka väggarna nere i kalk-
brottet plus vattentrycket uti-
från gör detta till en av världens 
säkraste deponier.

Hur kontrollerar ni det?
– Vi gör ständiga mätningar 
i Oslofjorden och hittills har 
deponin varit i drift i 15 år utan 
läckage.

De massor som redan transporterats 
bort kommer från grävningar för så 
kallade tätskärmar, där de sista just 
nu håller på att sättas i sanerings-
området. Tätskärmarna är till för 
att avskärma olika delområden från 
grundvatten så att det går att sänka 
grundvattennivån. Föroreningarna 
ska nämligen vara så torra och lätt-
hanterliga som möjligt när de grävs 
upp och transporteras bort med båt.

– När massorna kommer med 
lastbil till Eka Chemicals kaj, där 
vår båt ligger förtöjd, så tippas de 

i ett tråg. Båtens grävmaskin lyfter 
sedan över massorna till lastutrym-
met. Eventuellt spill tas upp direkt 
och läggs i lastbilen eller båten, säger 
Leif Lundh på NOAH

Lastningen, som sker på dagtid, 
tar cirka 8 timmar och båten rym-
mer omkring 2000 ton. Förorening-
arna innehåller bly, koppar, zink och 
kvicksilver indränkta i olja.

Hur säkra är båtarna?
– Båtarna följer internationella sjö-
fartsbestämmelser och är klassade 

för denna typ av transporter. Båtar-
na har en sorts motsvarighet till 
dubbla skrov och är försedda med 
mittskott för att förhindra att mas-
sorna rör sig i sidled. Besättningen 
är rutinerad och har instruktioner 
för att hantera denna typ av last. 
Erforderlig skyddsutrustning finns 
ombord, säger Leif Lund, NOAH.

Det har också gjorts riskanalyser 
av hela hanteringen och därefter har 
det formulerats instruktioner, bered-
skapsplaner och en krisplan för att 
undvika problem i möjligaste mån.

NOAH:s kontaktombud i Sverige, Leif Lundh, vid lastningen av en båt som ska gå till behandlingsanläggningen på ön Langöja i 
Oslofjorden med föroreningarna från Bohus varv.
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Reine Forslund, fastighetschef 
på Eka Chemicals.

Trond Berg, marknadschef på NOAH.

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