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Älvängen, Hålstensvägen 6

ÄLVÄNGEN. Oron för att 
markföroreningar i Älv-
ängens industriområde 
ska komma ut i älven 
och förstöra råvatten-
täkten för omkring 700 
000 människor växer.

Christina Oskarsson 
(S), riksdagsledamot, 
har frågat vad miljömi-
nistern avser göra för 
att saneringsarbetet 
ska komma igång, men 
varken hon eller kom-
munalrådet och parti-
kamraten Paula Örn (S) 
är nöjda med svaret.

Undersökningar har visat att 
marken i Älvängens industri-
område är mycket förore-
nad, bland annat finns höga 
halter tjära från tiden då man 
impregnerade rep på Carl-
marks.

Eftersom skredrisken i 
området bedöms som stor 
växer oron för att förore-
ningar i värsta fall ska spri-
das i Göta älv, som inklusive 
Göteborg är råvattentäkt för 
dricksvatten för omkring 700 
000 människor.

– På vissa sträckor finns 
stor risk för skred, särskilt 
när marken belastas. Stora 
mängder regn kan också 
vara en utlösande faktor då 
marken består av flera olika 
skikt och kommer det ner 
vatten kan den börja glida ut, 
säger Karin Blechingberg, 
projektledare i Ale kommun.

Den totala kostnaden för 
att sanera marken uppskat-
tas till mellan 140 och 180 
miljoner kronor och statliga 
bidrag från Naturvårdsver-
ket är därför en förutsätt-
ning för att arbetet ska kunna 
genomföras. 

Referensgrupp
En referensgrupp bestående 
av kommunala politiker och 
tjänstemän arbetar intensivt 
med frågan inom kommu-
nens visionsprojekt Ale 2020.

Nu tar man från Socialde-
mokraternas sida ytterligare 
krafttag för att få gehör från 
regeringen.

Christina Oskarsson (S), 
riksdagsledamot, har ställt en 
fråga till miljöminister Lena 

Ek (C) om vad hon avser 
göra för att saneringsarbetet 
ska komma igång. 

Paula Örn (S), kommu-
nalråd, är orolig för allvarliga 
konsekvenser om inte åtgär-
der sätts in i tid.

– Det här är vårt sätt att få 
nationell uppmärksamhet. Vi 
har länge försökt få gehör för 
den oroväckande situatio-
nen vi befinner oss i. Hade 
vi inte haft skredrisken hade 
det varit ett annat läge, men 
vad händer om hela Göte-
borgs stad inklusive Ale får 
sin dricksvattenförsörjning 
förstörd? 

Inget konkret
I sitt svar skriver miljö-
ministern bland annat att 
utredningar har visat att det 
är angeläget att vidta stabili-
seringsåtgärder vid Älväng-
ens industriområde för att 
skydda vattentäkterna ned-
ströms Göta älv. 

Hon bekräftar att Natur-
vårdsverket gjort bedöm-
ningen att de två delområ-
den som är mest förorenade 

skulle kunna vara nationellt 
prioriterade, det vill säga att 
bidrag skulle kunna beviljas 
som en del i en helhetslös-
ning. 

Karin Blechingberg, vill 
dock poängtera att förore-
ningar finns på hela området.

– Man ska vara försiktig 
med att dra gränser, men 
huvudstudien har visat på 
högre grad av föroreningar 
i det norra och mellersta 
området. 

Kostnaden för att sanera 
marken i Älvängen motsva-
rar närmare halva summan 
som regeringen avsatt för 
sanering och återställning av 
förorenade områden under 
2014. 

– Det är ju betydligt fler 
än vi i Ale som har behov av 
att sanera förorenad mark, 
säger Paula Örn, som menar 
att Lena Eks svar inte var vad 
man hoppats på.

– Det var tråkigt att svaret 
mest blev en redogörelse av 
regelverket snarare än ett 
svar på vad man tänkt göra, 
men nu har vi förhoppnings-

vis uppmärksammat depar-
tementet om problemet 
och hoppas på att det pågår 
arbete bakom kulisserna. 
Om man bedömer att situa-
tionen är så pass allvarlig att 
den kan få nationell priorite-
ring, varför görs ingenting? 
Förstudien och huvudstu-
dien är klara och alla fakta är 
kända i målet, nu inväntar vi 
bara besked. 

Lång process
För att kommunen ska få 
beviljat bidrag från Natur-
vårdsverket måste först en 
ansvarsutredning göras, där 
man utreder om det finns 
verksamhetsutövare som 
kan ställas till svars för att ha 
orsakat föroreningarna och 
därmed kan tvingas bekosta 
en del av åtgärderna. 

– På alla tre delområden 
anser kommunen och kom-
munens konsult sig ha hittat 
verksamhetsutövare som kan 
få bidra med en viss kostnad. 
Hur mycket kan jag inte säga, 
men det är ingen stor del, 
säger Karin Blechingberg.

I Älvängens industriom-
råde står i dagsläget bygg-
nader och förfaller med en 
påtalad säkerhetsrisk som 
följd. En långdragen tvist 
mellan Ale kommun och en 
av fastighetsägarnas juridiska 
ombud har pågått i flera år, 
utan att man kommit fram 
till en lösning. 

K o m m u n i n v å n a r n a 
efterfrågar uppstädning på 
området, men något nytt 
lär knappast bli möjligt att 
bygga innan den förorenade 
marken har åtgärdats, en 
process som kan ta flera år.

– Först inväntar vi besked 
om bidrag från Naturvårds-
verket, sedan väntar projek-
tering, upphandling och vat-
tendom. Det är även begrän-
sat vilka tidpunkter på året 
man får utföra vattenarbete, 
säger Paula Örn.
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för sanering
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På krigsstigen för sanering. Socialdemokraterna Paula Örn, Rolf Gustavsson och Christina Oscarsson oroar sig över de uteblivna beskeden om åtgärder vid Älvängens industriområde. Riks-
dagsledamoten Oskarsson har bland annat ställt konkreta frågor till miljöminister Lena Ek (C), men hon var inte nöjd med svaret.


