
Ändring av 
detaljplanen
På detta sista sanerings-
område i Ale, Surte 2:38, 
har också SMK, Surte 
Motorbåtsklubb haft sin 
verksamhet.

De har tillfälligt fått flytta alla 
sina båthus och all annan verk-
samhet till annan plats under 
saneringsarbetet.

För att SMK ska kunna flytta 
tillbaka igen under 2013 och 
kunna bygga upp och placera 
båthusen på det sätt som med-
lemmarna önskar, krävs det 
dock en ändring av detaljplanen. 
Bland annat förlängs planområ-
det norrut, så att det går ungefär 
i jämnhöjd med saneringsområ-
dets norra gräns. 

Kommunfullmäktige i Ale 
väntas besluta om den nya 
planen i höst och där kommer 
också byggnadernas höjd och 
färgsättning att regleras.  

Stort intresse
för saneringen 
Den nationella föreningen 
Renare Mark med experter 
från hela landet har varit 
på studiebesök för att på 
nära  håll studera sane-
ringsarbetet i Ale. 

Utöver dem har det hållits ett 
drygt 10-tal informationer och 
studiebesök. 

Projektledningen har bland 
annat presenterat projektet för 
Ales ledande politiker, som visat 
stort intresse för hur projektet 
har genomförts. Göteborgs 
och Ales miljöförvaltningar och 
länsstyrelsen har också varit på 
studiebesök.

Det var varvsindustrin i Göteborg 
som från 1930- till 1950-talet 
transporterade sitt avfall på dessa 
pråmar norrut längs Göta älv och 
dumpade föroreningarna i strand-

kanten i Ale kommun. En del pråmar  
sänktes också i strandkanten vid 
Bohus varv, som redan är färdig-
sanerat, och Surte 2:38.  

När saneringen är slutförd i höst har 

olika behandlingsanläggningar fått 
ta emot cirka 2000 ton föroreningar 
från dessa områden.

Dessa kulturhistoriskt intressanta 
så kallade plattpråmar användes 
ursprungligen för att forsla gods till 
och från fartyg som lagt till i Göte-
borgs hamn. 

I en äldre skrift från Vattenfall 
står det så här: ”Även avskräde från 
staden transporterades i pråmar upp-
för älven. De luktade mycket illa.”  
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Känslig sanering 

vid kablar och VA

Tvärs igenom hela 
saneringsområdet 
i Surte 2:38, från 
öst till väst, går en 
ledningsgata fylld 
med kablar, rör och 
ledningar. 

Detta komplicerade 
naturligtvis saneringen i 
området och grävmaskin-
isterna fick använda all sin 
skicklighet för att inte skada 
ledningarna. 

De sista och känsligaste 
grävarbetena fick genomföras 
för hand, för att så mycket 
som möjligt av föroreningarna 
skulle kunna tas bort. I 
ledningsgatan ligger Ale 
kommuns spillvattenledning 
till Ryaverket (GRYYAB), 
fjärrvärmeledningar och 
Telias optokablar. Alltihop 
går i en ledningsgata nere i 
älvsedimenten på några meters 
djup och de fortsätter sedan 
upp på land på Hisingssidan.
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En av varvsindustrins pråmar rensas från föroreningar. FOTO: X-RAY Film & TV

��Arbetet vid Surte 2:38 går 
helt enligt ritningarna och för-
sta delområdet längst norrut är 
redan färdigsanerat och klart. 
Det innebär också att stålspon-
ten, som avskärmar älvvattnet 
från saneringen, har tagits bort 
där.

SENASTE NYTT

För mer information gå in 
på hemsidan www.ale.se/
sanering
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Pråmarna med föroreningar längs Göta älvs 
strandkant i Ale är uppgrävda och bortforslade. 
Ett av Sveriges just nu största saneringsprojekt 
är nämligen inne i sin sista fas när området Surte 
2:38 rensas från tungmetaller, träpråmar, avfall 
och stora mängder spillolja. 

Samtliga pråmar innehöll stora mängder oljerester.

Studiebesöket på Surte 2:38 blev 
snabbt fullbokat och ett 60-tal
av landets experter fick studera 
hur saneringen genomförts i Ale.

Surte Motorbåtsklubb håller här 
på att demontera ett av sina båt-
hus.

–
Saneringens sista fas 
   avfallspråmarna borta


