
Bohus varv är 
färdigsanerat

»Det känns bra 
att vara klar«
Anna-Karin Davidsson, 
miljöskyddsenheten, 
Länsstyrelsen i Västra 
Götaland, som via Natur-
vårdsverket finansierar 
saneringen:

– Det känns bra att vara klar 
med saneringen och att ha tagit 
bort stora mängder metaller och 
olja precis intill Göta Älv.  Det 
har flutit på bra och gått förhål-
landevis snabbt för att vara en så 
stor sanering.   
Nu har ju mer sanerats än 
planerat och till en lägre kost-
nad än beräknat – hur vanligt 
är det när det gäller stora sane-
ringsprojekt?
– I de första bidragsprojekten 
hade man ofta problem att hålla 
budgeten och fick ansöka om 
mer pengar hos Naturvårdsver-
ket.  På senare år har kraven ökat 
på att områdena ska vara or-
dentligt undersökta innan man 
kan få bidrag till åtgärder. På så 
sätt minskas risken att stöta på 
överraskningar som kan leda 
till fördyringar.  Det ställs också 
hårdare krav på ekonomisk 
uppföljning i projekten.
Nu har ni också fått pengar 
från Naturvårdsverket till att 
sanera det tredje området i Ale, 
Surte 2:38. Vad finns det för 
risker med det projektet?
– Det finns självklart risker när 
man spontar och gräver precis 
intill Göta Älv.  Man kan t.ex. 
orsaka grumling och stöta på 
föroreningar vid spontning ute i 
älven.  Området kan översväm-
mas och vi kan få en sträng vin-
ter som försvårar vattenreningen.  
Det är därför mycket viktigt att i 
förväg tänka igenom vilka risker 
som finns för att kunna mini-
mera dem och ha beredskap om 
något inträffar.  Nu har man fått 
erfarenheter från de andra sane-
ringarna och kan gå in i arbetet 
väl förberedda.  
Är det större sannolikhet att 
det dyker upp överraskningar 
i Surte 2:38 än i de andra pro-
jekten? 
– Troligen inte men man kan 
aldrig veta säkert förrän man 
börjat gräva.  

I mars slutbesiktigades 
Bohus varvsområdet 
och arbetet har 
genomförts 
framgångsrikt trots en 
mycket komplicerad 
sanering. 

Mer föroreningar har grävts
bort än vad som först planerades till 
en lägre kostnad än budgeterat. 
Totalt har saneringen av detta 
område kostat cirka 130 miljoner 
kronor. 
Det enda som återstår är att yt-
skiktet på de nya fyllnadsmassorna 

ska packas ihop under våren 2011 
när tjälen har släppt. 
Som en sista säkerhetskontroll 
har Naturvårdsverket begärt att 
mätningsutrustning ska sättas 
ut i Göta älv under våren, för 
att kontrollera att läckaget av 
föroreningar har upphört.

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

Efterkontroller av 
saneringsarbete
Både vid Surte Glasbruks-
området och vid Bohus varv
sker nu efterkontroll av 
saneringsarbetet. Mätutrust-
ning sätts ut i marken och i 
Göta älv för att kontrollera 
så att grundvattnet inte 
innehåller föroreningar.

NCC sanerar alla 
tre områdena
Det blev NCC som lämnade
det mest fördelaktiga anbudet
även vid Surte 2:38, vilket 
innebär att de sanerar alla tre 
områdena i Ale.

Ragnsell tar hand 
om förorenade 
massor
Det blir Ragnsells som får 
uppdraget att ta hand
om de förorenade massorna.  
Det var det norska företaget 
NOAH som hade det 
uppdraget vid Bohus varv.

Nu har arbetet i 
det tredje och sista 
området startat
Allt är nu klart och 
förberedelsearbetet har satts 
igång för att ta bort de föro-
renade massorna i Surte 2:38.
Naturvårdsverket har beslutat 
ge 138 miljoner kronor, så 
äntligen har en så kallad 
tryckbank av sten lagts som 
stöd mot  älvkanten för att 
förhindra skred. 

För mer information gå in 
på hemsidan www.ale.se/
sanering

Redaktör: Claes Johnsson
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Ansvarig utgivare & 
kontaktperson: Karin
Blechingberg, projektledare
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karin.blechingberg@ale.se 
Telefon:
0704-32 07 12
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Anna-Karin Davidsson, miljöskydds-
enheten, Länsstyrelsen i Västra 
Götaland.
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