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Platschefen Magnus Zetterman, arbetsledaren Camilla Johansson och ytterligare fyra medarbetare från entreprenören Håkans Entreprenad i Brålanda, Dalsland,
har sin arbetsplats i Marieberg under det kommande året.

Saneringen har börjat
l Arbetet med att sanera fabriksområdet i Marieberg är nu i full gång. Ruta för ruta ska de föro-

renade massorna schaktas bort och ersättas av rena massor. 							
												 LÄS MER NÄSTA SIDA

Guidad visning
Alla hälsas hjärtligt välkomna
till en guidad visning på Mariebergs
gamla fabriksområde. Vi berättar om det
pågående saneringsarbetet och svarar på
frågor.
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Nu är arbetet igång
l Saneringsarbetet i Marieberg är
igång och först att saneras är området
kring den gamla sågen, där de högsta
halterna av dioxiner har hittats. Ansvarig
för saneringen är Håkans Entreprenad
från Brålanda i Dalsland.
Håkans Entreprenad har med åren specialiserat sig på saneringar och rivningar och
företaget har sex medarbetare på plats i
Marieberg.
– Utöver det tar vi in lokala entreprenörer för många av transporterna, säger
arbetsledaren Camilla Johansson.
Allra först har saneringsarbetet förberetts
med bland annat en stor uppläggningsplats
för schaktade massor samt vägar genom
området som klarar de tunga transporterna.
– Men de är bara till för själva saneringsarbetet. Allt vi bygger upp nu ska rivas
igen när arbetet är klart.
Hela området är indelat i rutor på
20x20 meter och rutorna har märkts ut
med ett lasersystem. Rutorna är väl provtagna så maskinföraren vet inte bara var
det ska grävas utan också exakt hur djupt
varje ruta ska schaktas.
– Vi vet rätt väl vad som väntar, säger
platschefen Magnus Zetterman. Även om
provtagningen är väl utförd så kommer vi
att ta några bottenprover för att försäkra
oss om att vi inte behöver gå djupare.
Arbetet har inletts i området runt sågen,

Stubbar, rötter och andra trärester går till förbränning i Timrå. De mest förorenade massorna transporteras
till Sakabs förbränningsanläggning i Kumla.

där flera av de mest förorenade rutorna
ligger. Därefter kommer man att fortsätta i
andra änden av området, med den så kal�lade spåntippen och via campingen jobba
sig norrut tills arbetet är klart.
De förorenade massorna läggs först på
uppläggningsplatsen och avvattnas vid
behov.
– Vattnet samlas upp i en bassäng där vi
har ett reningsverk och en kontrollbassäng
innan vattnet pumpas ut i fjärden, säger
Camilla Johansson.
Massorna transporteras sedan bort till

Fakta
l Totalt ska ca 35 000 m 3 eller ca 44 500
ton massor schaktas bort och ersättas
l Massorna sorteras efter föroreningsgrad.
l Det absolut mesta, ca 30 000 ton
deponeras på Högberget i Kramfors

förbränning eller deponi (se faktaruta). Saneringsarbetet beräknas pågå till maj nästa
år, med avbrott under den kallaste tiden.

Marieberg
l I Marieberg har det funnits sågverk från
1860-talet och fram till juli 1970. Föroreningarna har framför allt uppstått under
tiden 1940-1970, då virket behandlades
med träskyddsmedel mot blånadsmögel
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l Ca 5 000 ton deponeras på Dåva i Umeå
l Ca 8 500 ton körs till SAKABs anläggning i Kumla för förbränning

– Området är väl provtaget så vi vet rätt väl vad
som väntar, säger platschefen Magnus Zetterman.

l Ca 1 000 ton trärester, stubbar,
rötter m m går till Sebnor i Timrå för
förbränning
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