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Välkomna till
informationsmöte Strandstaden, 

Fagersanna!

16 april 2015

SGU, Tibro kommun, Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län, Miljösamverkan 
Östra Skaraborg, Golder Associates 

AB, Elander Miljöteknik AB

•Mötet idag – innehåll och presentation av deltagare

•Vad har hänt sedan sist?

•Vad händer nu?

•Vad händer sen och när blir det åtgärder?  

•Frågor och funderingar?!

Dags att förbereda för åtgärder av 
föroreningar i Strandstaden!

Var behöver det åtgärdas och vad 
kan man göra? 

Tre delområden:
A - privata fastigheter
B - allmänna ytor västra 
C - allmänna ytor östra 
+    centrala

Åtgärd: schakta ur de 
dioxinförorenade 
massorna, ta om hand 
massorna, återfylla och 
återställa.

Vad händer nu?

•Bestämma omfattning av åtgärd och kostnaden

•Provtagning grundvatten och vattentäkten (mars)

•Förklassificering av jord  - provtagningar!

•Vecka 17-19 (start 20 april)

•SGU ansvarar – Golder Associates genomför 
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Provtagningsplan Provgropsgrävning i rutnät

Figur 1: Figuren visar ett rutsystem med provgropar (röda rektanglar) i respektive skärningspunkt samt centralt i rutan 

 

 

 

 

 

0,5 m 

0,5 m 

Provtagning i grop i varje skärningspunkt

I centrumgropar uttas 
2 prov; 1 prov per 
nivå. 

Provtagning - analys
 

 

 

 

 

Samlingsprov  

� 5 delprov från varje nivå blandas till 
ett samlingsprov. 

� Delproven blandas av labbet 
(Eurofins). 

Försiktighetsåtgärder
• Information till boende
• Avspärrning
• Inga öppna gropar efter arbetsdagens slut

• Skyddsutrustning
• Rutiner vid arbetsbod/samlingslokal

Annat att tänka på:
• Gräsklippning

• Vid frågor under tiden – kom och fråga eller ring oss!
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Vad händer sen?

•Bestämma omfattning av åtgärd och kostnaden

•Projektering

•Maj-juni 2015

•SGU ansvarar – Elander Miljöteknik genomför 

När blir det åtgärder?

•Upphandling av efterbehandlingsentreprenad

•Nytt informationsmöte – när åtgärderna ska börja!

•Start och genomförande av åtgärd, hösten 2015

•Genomfört och klart senast 2016

Välkommen att fråga! 
Nu eller när ni vill!

Erika Skogsjö, SGU (Projektledare SGU) 
tel. 08-545 21525
erika.skogsjo@sgu.se

Louise Göthfors, Golder Associates (Fältarbeten)
tel. 070-868 36 83 
louise_gothfors@golder.se

Maria Gustavsson, Länsstyrelsen Västra Götaland (Miljöskyddsavd.) 
tel. 010-224 46 76 
maria.l.gustavsson@lansstyrelsen.se


