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1.

Bäljane å

Vi inväntar svar från Lst om vi behöver ha samråd med kulturmiljöenheten inför
ansökan om vattenverksamhet. Vi har slutfört samråd med övriga berörda parter
och sammanställt en samrådsredogörelse. Avvaktar besked i ovanstående fråga,
därefter kan vi skicka in samrådsredogörelsen till Lst.
Vi har fått reviderade rapporter från Structor avseende Riskbedömning och
åtgärdsutredning och Riskvärderingsrapport. Dessa rapporter ligger till grund för
Teknisk beskrivning (TB) och Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som
utarbetas av Structor och Ekologgruppen.
Provtagningsprogram för marken norr om ån, omledningsytan, är framtagen och
provtagningen genomfördes av Tyréns den 19 september. Preliminära resultat
visar på höga halter krom i den gamla meanderfåran. Ekologgruppen har även
utfört en naturinventering på omledningsytan.
DL vill ta del av ett utkast till ansökan om vattenverksamhet innan vi skickar in
den.

2.

Sanering etapp 3
2.1

Entreprenaden

Utfyllnadsområdet: Schakten i utfyllnadsområdet pågår för fullt, ca 50 % av
arbetet är klart. Vi har fått problem med massor med mycket läderrester. Det
är svårt att sortera ut lädret om det inte ligger i hela sjok. Dessa massor
kommer att användas i stället som fyll under tätskiktet på deponin.
Deponikullarna: Arbetet står still.
Fabriksområdet: Klart förutom muren längs Garvaregatan och en mindre yta att
sanera.
Skogsområdet: Stubbrytning görs efterhand i området, stubbarna körs till
mottagning. Schakt och fyll har påbörjats, i sydväst är det arsenik som styr
saneringen, lokalt höga halter i slänt upp mot trädgårdar. Grävsugning
kommer att ske runt sparade träd (21 st), troligtvis under veckan. Några av
träden kan vi inte spara för de står inom skyddsområdet för VA-ledningar.
Cösters dal: Sanerings- och VA-arbeten är färdigställda, endast sådd kvarstår.
Avverkning: All fällning, utlastning mm av träd är klart på alla områden.
VA-arbeten: VA-arbetet längs nya Strömgatan är nästan klart, inkopplingar av
både spill-, dag- och vattenledningar kan ske efter godkänd
vattenprovtagning, tryckprovtagning och filmning.
Strömgatan: Avbaning klar och terrassering påbörjas inom kort.
Uppehållsdammen: Torrläggningen av dammen har fungera bra. Schakt av
slänter har påbörjats, fungerar inte med vanlig grävare utan en långgrävare
har kallats in. Avvattningen av sedimenten från dammen sker i
skogsområdet, precis söder om dammen.
Skred, södra deponikullen: Slänten på deponin klarade inte överlasten vid
utläggning av utökat skyddsskikt. En slät tätduk användes 1996 trots att det stod
texturerad i handlingarna. Stor del av det gamla tätskiktet har skadats, vi väljer
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att lägga om hela tätskiktet så vi får den typ av duk som är praxis idag.
Ersättningen mot entreprenören kommer att vara på löpande räkning inom hela
tätskiktsområdet.
De platsspecifika riktvärdena för den förväntade dieselföroreningen är
beräknade och godkända av Lst, DL. Vi har större förorening i grundvattenzonen
än väntat.

3.

Återställning

LW har varit i kontakt med kommunens kulturstrateg Lotta Andgren angående
industriminnet. Hon återkommer till projektledningen för information och idéer.

4.

Kontrollprogram

Kvartalsrapport 2 2016 har skickats till Lst. Ekologgruppen tycker sig se en viss
ökning av krom och arsenik i vattnet i Bäljane å när den passerar området vid
mätningen för kv. 2. Grundvattenrören försvinner allt eftersom sanering
fortskrider. Till våren kan vi se var vi ska sätta nya punkter i samband med
återställningsarbetet.

5.

Informationsinsatser

Det kom drygt 20 besökare på Renare Marks studiebesök och projektledningen
ska berätta om projektet vid Skånes Plan- och Byggdag i Helsingborg den 10
oktober.
Det jobbas fortfarande på en byggskylt, vår entreprenör samordnar layout och
tryck.

6.

Ekonomi och tidplan
6.1

Ekonomi

Prognos för ekonomin t.o.m. november 2016 (= den kostnad som hinner
faktureras 2016). Den är osäker då vi har kostnader på ca 6 Mkr i månaden,
minsta lilla förskjutning i tidplanen ger stora förändringar i prognosen.
Budget 2016

Projekt‐ och byggledare
Undersökningar och utredningar
Sanering och mottagning
Miljökontroll
Kontrollprogram och stöd
Övrigt
Totalt

1 750 000
250 000
21 500 000
1 600 000
400 000
500 000
26 000 000

Prognos tom nov 2016

1 697 137
835 439
34 120 609
1 846 907
499 247
372 775
42 204 219

Ansökan om flytt av beviljat bidrag, i storlekordningen 10 Mkr, från 2018 till
2016 har skickats till MA.
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6.2

Tidplan

Kontinuerlig entreprenad till juni 2017. Arbete vid och i ån kommer troligen att
ske sensommar/höst 2018.

7.

Övrigt

Två av fyra miljökontrollanter har slutat hos AECOM. Vi har framfört till
kontrollanten att vi önskar få ny personal som täcker upp för dessa två.

8.

Kommande möten

Torsdag den 17 november kl. 10.00–12.00
Torsdag den 12 januari kl. 13.30–16.00

Klippan 2016-10-14

Monica Johansson
Projektledare
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