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somi girfickvallen mellan
Bottnenochvallarnai dammenhar byggtsav nor5n ochtetatsmedcn slltstarktiockduk. Dethiiitpteinte motgrundvattentrycket
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tvi dammaratt brista.

Dammensvallarbrast

nyaavfallsanldggning
attrasa
fickdammvidFagerlidens
Hdjdvattennivi
ROBERTSFORS

vatten att ledas frin olika
behandlingsytor fdr ftirore-

vattennivAn hOjts, siiger Robert N6s6n, platschef ftir

vatten skulle brista och
vattnet rinner in i renvat-

nadematerialgenomett s]€- Skanska,sombye€tadiiSg- tenaiammen som iiveri Endammvall brast i rAr
svemmas?
temavbrumar. Olika typer ningen.
i vld den nnbvrrd"
En av d,ammarna
innehel- - Defiruls deten viss risk
av fdror€ningErkommeratt
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"irttauo ragclr|- hamnai olitia dammar.En ler i alagfdrorenat vatten, fdr fdroreningar.vi har diirI *i-!9ggnlngen
den
no|T!tr$foEeqfolS.
alammamamedftirI
* dammkommeratt innehall,a mendetvar mellantve d,am- fdr satt
I Inga ftiroreningf r l6ck-tE I?nt..+etten - so--meteran- mar med rent vatten som orenatvatten lite hiigre ftir
ukrF.-.n sd.{.oltt .deg i ir-r;Ae- :*ca--*'n-*lan
I ut. ncntrr,rfni"f.r

Vilka garantier mot utsliipp kan ni ge efter det

her?
- Ingenmenniskakan ga'
ranteraallt till hundraprocent. Men vi gair allt som
steri vfu maktfdr att ingenting skaintreffia.s,igerLars

py9""*.
inneh.ill fdrorenatvatten bli mindre,siiserLars-Gii- vilka etsirder kommer
iilili.,ilitii-,i-", inie
--- er
iii
-.::---------------ran Lindgr€n,projektledare nl att vldta nu?
Det iir altse d,ammvalen titmilesi gArmedtanl$ilar.
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mellan rvr rv,tacc, damm'r

*- il;;id;";;llrf,
ih;p.
nyaavfaUs, pltttsigtrasade
Vid Fagerlialens
adfiggrhc frnns en stor ....
alammsom er indelad i fyra ll0gle tlunoYa$ennlYa
mindre darnmar avskilda - Vi tror att det beror pa att
meal dammvallar. Tanken grundvathret iir hitgr€ iin
mealdammarna er att aleska d,ammbotten. Sommar€n
ta emot fdrorenat vatten har varit torr. Ngr vi grevde
ffin anHggningen under hade vi inga problem mecl
vatten, men efter det regn
nagra Ar,
Till dammarna kommer som kommit har grund-

hosRagn-Sells.

"msr rar mloreningar'
drineras
m6ste Dammen
Liksomi all,adammar
man vid Fagerliden r€gelbundet s|ippa ut vatten fdr
att inte renvattend,ammen
skadversvammaa.Detiirbara via det -liimnirEsrtret
sord vatten kar liimna anliiggningen,
Men vad hender om en
med ftirorenat
damm

- Vi meste liigga drene

rins ochdessutom
siira en
bkal grunitvattenssiin

Han sager att dammtypen ning, segerRobert N{s6n.
som de anvender inte ar nagon unik konstru.ktion utan
anviinals ofta. Ftirctaget Tyrens som kofftmerat alamnErna kommer nu att
skicka geotekniker ftir att
ulR1o1xoERssot
gtira en telmisk undersiiko7o-65E58r9
ulrik...nd.6sonovr.se
ningavdammen.

