
Välkomna till guidad 
tur på Bohus varv för 
att se saneringen på 
nära håll !

Dags att starta sista 
saneringsprojektet

Bidrag på drygt 10 miljoner 
kronor för att starta  saneringen 
av det sista området, Surte 2:38, 
kom från Naturvårdsverket i 
juni. Totalt har Ale kommun 
sökt ca. 140 miljoner kronor 
för att genomföra projektet. 
Saneringen vid Surte 2:38, 
området runt Surte Motorbåts-
klubb i norra Surte. Saneringen 
kommer att genomföras på 
liknande sätt som vid Bohus 
varv, med en tryckbank för 
att stabilisera området från 
skred, stålspont i strandlinjen, 
följt av grundvattensänkning 
och urschaktning i torrhet. 
Projektledningen beräknar att 
denna sanering ska genomföras 
under 2011 och 2012.

Räddningstjänst 
rycker ut om 
olyckan är framme

Stf Räddningschef Joakim 
Hermansson har en del 
projekt och anläggningar 
i Ale som är riskklassade 
varav Bohus varv är ett:

– Eftersom det handlar om 
miljögifter i ett skredkänsligt 
område precis intill Göteborgs-
områdets råvattentäkt
så anser vi det vara ett riskpro-
jekt.

Vad gör ni om stora mängder
föroreningar åker ut i älven?
– Då tar vi kontakt med vatten-
intaget i Alelyckan och Sjöfarts-
verket i Trollhättan redan under 
tiden vi kör till platsen. Sedan 
spärrar vi av för att förhindra 
skador och rådgör oftast med 
projektledningen, entreprenör 
och myndigheter innan vi 
agerar.

Hur snabbt kan ni vara på plats?
– Vi är på plats inom 15 minuter
från det att någon ringt SOS 
112. 

Tycker du att saneringsprojektet 
har tillräckliga säkerhetsåtgärder
så att olyckor kan undvikas så 
långt det är möjligt?
- Ja, jag anser att projektet ar-
betar aktivt med säkerheten på 
ett bra sätt. Detta märks bland 
annat på att de gjort noggranna 
riskanalyser och skredsäkrat 
området innan saneringen 
satte igång.  De har dessutom 
genomfört krisövningar, så det 
ser bra ut.

Har du stått på långt avstånd 
och varit fundersam över vad vi 
håller på med? Har du tittat på 
stålsponten i Göta älv eller de 
enorma schaktmassor med tusen 
ton tungmetaller som vi gräver 
bort? Kom till oss och granska 
projektet på nära håll! 

Vi öppnar alltså nu portarna 
för allmänheten för att ni ska se 
saneringen på nära håll. Här kan 

du få se hur vi gräver, du får se den 
stora stålsponten på nära håll och 
komma nära intill schaktgroparna 
och de förorenade massorna från 
50-talets varvsindustri. I dessa 
massor har vi hittat rester av gamla 
pråmar, skor och pilsnerflaskor. Vi 
visar också upp den unika renings-
anläggningen som renar allt vatten 
innan det åter släpps ut i Göta älv. 

ANMÄLAN

Besökstider: 7/9 kl. 16-17 och 
21/9 kl. 16-17. Obs! Först till 
kvarn gäller och vi kan ta högst 15 
personer per tillfälle.
Anmälan endast via mail till
karin.blechingberg@ale.se senast 
6/9 resp 20/9. Vi bjuder på frukt 
(barn under 15 år för besöka 
området i sällskap med förälder).

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

��DEN 1 JUNI var Natur-
vårdsverkets och Länsstyrelsens 
handläggare på plats för att in-
spektera saneringen vid Bohus 
varv. Besökarna var mycket nöj-
da med resultatet och de meto-
der som projektet valt för att få 
bort de farliga föroreningarna 
från marken intill Göta älv. Allt 
arbete genomförs för att säkra 
framtiden för råvattentäkten i 
hela Göteborgsområdet.

��30.000 TON FÖR ORE-
NINGAR: Hittills har ca 
30.000 ton förorenade massor 
grävts upp och transporterats 
bort från Bohus varv till 
behandlingsanläggningen i 
Norge. Återfyllnad med av 
miljömyndigheterna godkända 
massor pågår.

– Vi är mycket nöjda och 
glada över att saneringsarbetet 
fungerar så bra som det gör, 
säger projektledaren Karin 
Blechingberg.

Karin Blechingberg.

Joakim Hermansson.

För mer information gå in på 
hemsidan www.ale.se och 
klicka »Saneringen utmed 
Göta älv«.
Redaktör: Claes Johnsson
claes@johnssonmedia.se
Ansvarig utgivare & 
kontaktperson: Karin
Blechingberg, projektledare
E-post:
karin.blechingberg@ale.se 
Telefon:
0704-32 07 12
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