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Produktion: Mediedoktorn AB och JFS, september 2011, ver_01

* Pappret heter Cocoon silk och består av 100% returfibrer.
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Det som återstår nu är det område där 

Surte Motorbåtsklubb har sin verksamhet, 

Surte 2:38. Naturvårds-

verket har lämnat bidrag 

till denna sista saneringen 

på 138 miljoner kronor. 

Först läggs en tryckbank 

av sten som stöd mot älv-

kanten för att motverka 

den mycket stora risken för skred som un-

dersökningarna påvisat. Sedan ska området 

avskärmas från Göta älv med en stålspont. 

Själva urschaktningen kommer att påbörjas 

vid årsskiftet 2011/2012.

Totalt ska cirka 180 000 ton förorenade 

fyllnadsmassor grävas bort inom alla tre 

områdena. Saneringsområdena befinner sig 

7–10 kilometer uppströms råvattenintaget i 

Göta älv för drygt en halv miljon männis-

kor i Göteborgsområdet. 

Totalkostnaden för sa-

neringen av de tre områ-

dena beräknas till knappt 

300 miljoner kronor. Ale 

kommun bidrar med 10 

miljoner, Räddningsverket 

skjuter till nästan 9 miljoner och resten står 

Naturvårdsverket för.

Risken för översvämningar och skred i 

Ale kommun har på de senaste åren upp-

graderats till högriskområden av bland 

andra klimat- och sårbarhetsutredningen 

2007, som gjorts på Miljödepartementets 

uppdrag.

Ett av Sveriges 
största saneringsprojekt
– ett område kvar!
Nu är också Bohus varvsområdet färdigsanerat. Trots en mycket 
komplicerad sanering genomfördes en slutbesiktningen i mars 
2011 med mycket gott betyg. Surte Glasbruksområdet blev klart 
redan våren 2009. 

Endast 8 kilometer 
till Göteborgs  
råvattenintag

SANERINGEN I SIFFROR: 
860 ton bly, 600 ton 
koppar, 510 ton Zink, 
18 ton arsenik, 7 ton 
kvicksilver och stora 
mängder oljerester. 

N

Bohus varv klart                   
I mars 2011 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. 

Glasbruksområdet klart

Det har lagts en tryckbank av sten som stöd 
mot älvkanten och det har också gjorts vissa 
schaktningar i strandlinjen för att minska 
skredrisken i området. 

I samband med avschaktningen lades det 
ut ett geotextilfilter för att inte några mindre 

partiklar ska sköljas ut i älven. Totalkostnaden 
för saneringen vid Surte Glasbruk blev 22 
miljoner kronor, finansierat av Naturvårds-
verket, Räddningsverket och markägarna Ale 
kommun och Sur te Lagerservice. 

Surte Glasbruksområdet blev sanerat och klart i maj 2009. Alla involverade parter 
i projektet var mycket nöjda med slutresultatet. I marken finns arsenik som ligger 
hårt bundet i glaskross, därför har Naturvårdsverket gjort bedömningen att det 
kan ligga kvar. 

Hösten 2011 kommer hela sponten att 
komma på plats och också tätskärmar (hy-
draulisk barriär) som ska avskärma området 
från inträngande grundvatten. Detta för att 
massorna ska vara så torra som möjligt. Vid 

årsskiftet 2011/2012 börjar urschaktningen 
av de förorenade massorna som ska tas om 
hand, behandlas och slutförvaras av Ragn-
sells.

Föroreningar: Området består av fyllnadsmassor från 
glasbrukstiden, åren 1862 – 1978, som innehåller 
bland annat 5 ton arsenik inbäddat i glaskross. 
Risken för skred i området var före saneringsåtgär-
derna mycket stor, men det är nu åtgärdat.
Omfattande lakningsförsök har gjorts på fyllnads-
massorna och inget läckage har påvisats.
Återkommande analyser av grundvattnet inom områ-
det kommer att genomföras de närmaste åren för att 
kontrollera att inga föroreningar läcker ut till Göta 
älv. Projekteringen genomfördes av Gatubolaget och 
entreprenaden av NCC.

Surte Glasbruksområde

(Söder om Eka Chemicals i Bohus)

Föroreningar: I området finns 260 ton bly, 300 
ton koppar, 260 ton zink, 2,5 ton kvicksilver, 
4 ton arsenik och stora mängder oljerester. 
Drygt 60 000 ton förorenade fyllnadsmassor 
planeras att schaktas bort. Naturvårdsverket 
har nu beslutat om saneringsbidraget till Surte 
2:38 på 138 miljoner kronor. Arbetet beräknas 
vara klart mot slutet av 2012. Förorening-
arna kommer från den gamla varvsindustrin 
i Göteborg. Projekteringen genomfördes av 
Norconsult och det är NCC som står för sane-
ringsentreprenaden.

Surte 2:38

(Strax norr om Jordfallsbron)

Föroreningar: I området fanns 600 ton bly, 300 ton kop-
par, 350 ton zink, 4,5 ton kvicksilver, 9 ton arsenik och 
stora mängder oljerester. Föroreningarna kommer från 
den gamla varvsindustrin i Göteborg, då de körde sitt 
avfall på pråmar som sänktes i strandkanten av Göta älv. 
För att kontrollera att inga föroreningar läcker ut i Göta 
älv efter saneringen, har det tagits prover på älvvatt-
net med hjälp av bland annat vattenmossa under tre 
månader sommaren 2011. Provtagningarna visade att 
det inte finns något mätbart läckage från den sanerade 
delen av Bohus varvsområdet. Projekteringen genom-
fördes av COWI och entreprenaden av NCC.
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Saneringsarbetet påbörjades 2009 med 
att en tryckbank lades ut för att minimera 
skredrisken. Cirka 100 000 ton förorenade 

fyllnadsmassor har schaktas bort och tagits 
om hand, behandlats och slutförvaras av 
det norska företaget NOAH.

Nu återstår endast Surte 2:38. Under våren 2011 lades en tryckbank av sten 
ut längs strandkanten och i södra delen sattes också en stålspont för att 
avskärma Göta älv. 

Surte 2:38 återstår


