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1.

Sanering etapp 3
1.1

Entreprenaden

Schaktarbetet inom fabriksområdet är klart till 85 % och rivning av Höganäsledningen
och schakt ner till lera är klart. Den reaktiva barriären är installerad. I höjd med
barriären lutar lerlagret åt öster vilket gjorde att vi la en lerbarriär där för att hindra
vatten att ledas åt det hållet, istället för att gå genom den reaktiva barriären.
I Cösters dal är schaktarbetet så gott som klart och återfyllnaden kvarstår med ca 1/3
av ytan. Bäcken ska påbörjas under v. 25 eller 26. VA-arbetet i Djupadalsgatan är
påbörjat. Vattenledningen i Garvaregatan ligger närmre fabriksområdet än förväntat.
Detta gör att vi måste lägga om ledningen på samma sätt som i Djupadalsgatan innan
grundkonstruktioner kan rivas.

1.2

Erfarenheter

Det har schaktats ca 20-25 % större volymer i fabriksområdet än förväntat. Fler
konstruktioner och ledningar i marken och mer kompletteringsschakt än förväntat har
gett försämrad kapacitet i schaktarbetet. Dessa ändrade förhållanden ger merkostnader
i storlekordningen 1,5 Mkr.

1.3

Detaljprojektering

Revidering inväntas från Structor.

1.4

Bäljane å

En utökad provtagning av sediment nedströms vårt källområde har utförts och
provresultaten har kommit. TH visade en Powerpoint med risker och förslag på
åtgärder. Föroreningssituationen nedströms har en helt annan bild än den i vårt
källområde. Fortsatta diskussioner och även riskvärdering ska ske på nästkommande
projektgruppsmöte.

1.5

Anmälningar och dispenser

Samråd med Lst inför Ansökan om vattenverksamhet sker den 6 juli.
I beslutet om artskydd har vi upptäckt ett orimligt krav på att allt virke ska behållas
inom området till faunadepåer. Vi har lämnat in en komplettering för att ändra detta
beslut. Enligt MA har nytt beslut meddelats, han mailar detta till projektledningen.

2.

Återställning

Arbetet med industriminnet bör intensifieras från kommunens sida. Fundamentet från
den gamla skorstenen kan fungera som utställningsyta, både in- och utvändigt. Vår
entreprenör har ritat en skiss på hur fundamentet kan restaureras och nyttjas. LW
undersöker om Arne Grau Amnér på Kultur- och fritidsförvaltningen är insatt i frågan.
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3.

Kontrollprogram

Kvartalsrapport 2 2016 har ännu inte redovisats.
Vi vill installera ett par grundvattenrör uppströms den reaktiva barriären och vid en
eventuell upptäckt av Cr VI installeras även rör nedströms barriären.

4.

Informationsinsatser

Bilder från saneringen läggs upp på hemsidan så gott som veckovis.
Snart får vi en reviderad illustrationskarta. Den ska tryckas på en väv som sedan sätts
upp utanför kontroshuset med förklarande text.
Berörda parter i saneringsprojektet ska sätta upp en byggskylt, vår entreprenör
samordnar layout och tryck.

5.

Ekonomi och tidplan
5.1

Ekonomi

En prognos för ekonomin ska vara klar till nästa möte.
Hittills har projektet ÄTOR på ca 2,5 Mkr som är godkända. Större volymer sand som
schaktats på fabriksområdet, uppskattningsvis 25 %, ger en kostnadsökning med ca 1
Mkr.
Frågan om flytt av beviljade bidrag från 2018 till 2016 kvarstår, storlekordningen
10 Mkr.
Direktrekvirering kan ske månadsvis vid enskilda stora fakturor från entreprenör och
mottagningsanläggning.

5.2

Tidplan

Kontinuerlig entreprenad till juni 2017 med uppehåll för semester under v.28-31 2016.
Arbete vid och eventuellt i ån kommer troligen att ske sensommar/höst 2018.

6.

Övrigt

Råttbekämpningen fortgår och än så länge har vi inte fått några klagomål angående
råttor.

7.

Kommande möten

Onsdag den 24 augusti kl. 13.30–16.30
Tisdag den 4 oktober kl. 13.30–16.00
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Klippan 2016-07-12

Monica Johansson
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