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Fagerlidenbyggs for at
Robertsfors ff, r Norrla nds modernaste avfa [[sa n ldggning

Etapp iist omfattar en deponi.pi 63 ooo kubikmeter, ett mel'
lanupplag, fyra dammar och reningsverk. Ritningen visar he'
la proiektet. KARTA: SKANSKA

FAKTA anlHggningen

. Tdtningsbarr idren i  deponins botten och sidor dr 1,4 me'
ter t jock och bestir av olika lager av krossat berg, siktad
mordn, en blandning mettan bentoni t lera och mordn, en
ptast f i lm, yt ter l igare s iktad mordn, en f iberduk och ma-
kadam.

. Deponin kommer att besti av tre stora deponigropar, ett
mettanupptag f t i r  behandl ing av f t i rorenat mater ia[ ,  fyra
dammar med reningsverk och eventuel t t  en s lamrenings-
ant i iggning.

. Senare kommer man att bygga etapp vdst, en deponi pi
heta 2OO oo0 kubikmeter och det planeras ocksd en de'
poni i norr pi 40 ooo kubikmeter.

.  1O-16 man har sedan i  december arbetat  med at t  grdva,
sprdnga berg, sikta mordn och krossa sten. Entreprendr
6r Skanska.

R O B E R T S F O R S

Utanfdr Robertsfors
byggs iust nu Norrlands
modernaste avfalls-
anlfiggning. Om allt glr
enligt planerna blir det
invigning av fiirsta etap-
pen i augusti.

Det spriings och grdvs fi)r
fullt intill den gamla kom-
munala deponin vid Fagerli-
den nAgra kilometer norr
om Robertsfors.

Hit kommer den arsenik-
ftirorenade jorden frdn fiire
detta Robertsfors bruk att
skickas ftir slutlig behand-
ling och ftirvaring. Tanken
iir dven att anldggningen
ska kunna serva flera sane-
ringsprojekt i regionen.

Nu byggs etapp tist
- Det hdr blir ett nav i omri-
det eftersom det inte flnns
nigon liknande deponi norr
om Stockholm, sdger Lars- '

Gdran Lindgren, projektle-
dare hos Ragn-Sells, som
dgerprojektet.

Arbetet med den ftirsta de-
len pi en gigantisk anliigg-
ning pi sammanlagt nio
hektar har kommit ungefdr
halw[gs.

Just nu arbetar man med
den si kallade etapp cist, som
ligger ndrmast den befintli-
ga vigen in till Atervin-
ningscentralen. Kostnaden
fiir den delen iir beriJgtad
tilI 25-30 miljoner kronor.

Ndrmast vdgen byggs "qtt
mellanupplag med bdtand-

lingsytor for material som
iir ft)rorenade med olja och
metaller. Ytorna kommer
att besti av tdt moriin och
asfalt i flera lager.

Om det regnar pi det ftir-
orenade materialet finns det
ett sinnrikt system av brun-
nar som ftr det fiirorenade

vattnet till fyra dammar, an-
passade fiir olika ftirore-
ningar och tiitade med gum-
miduk. Diir'ska vattnet re-
nas i ett reningsverk. Det re-
na vattnet iteranviinds se-
dan i olika steg i reningspro-
cessen.'

- Vi vill betona att det
h?ir inte enbart 1r en deponi
utan framfiirallt en anliieg-
ning ftir behandling av av-
fall, sAger Lars-(Xiran Lind-
gren.

Innanftir mellanupplaget
byggs en deponianliiggning
pi 63 000 kubikmeter och det

iir ingen enkel procedur.
Den stora gropen kommer
att tiitas i flera lager med si
kallade geologiska barrid-
r€r, fiir att fiiroreningar inte
ska kunna sippra ut i mar-
kenomkring.

Bland annat tiitar man
med en blandning av mordn
och bentonitlera, en lera
med elastiska egenskaper
som tdtarbra.

- Det kriivs enonn exper-
tis ftir att konstruera ett sys-
tem som ska ge ett fullgott
skydd mot f<iroreningar i fle-
ra generationer framtlver.
Vi har anlitat flera labb som
arbetar med att hitta det riit-
ta receptet for att fA det sA
tiitt som mtijligt, sAger Lars-
GtiranLindgren.

forden Wittas
Innan ftirorenat material,
exempelvis jord, hamnar i
deponin genomgir den en
behandling for att renas sA
gott det gar. Man kan till ex-
empel tv[tta den i en stor
maskin, en jordtviittmaskin
om man sivill. Vatten spru-
tas in och jorden silas ge-
nom olika siktdukar.

Summan av kardemum'
man dr att inga gifter far
sippra ut frAn anliiggn ingen.
Till och med lastbilar som
kommer ftir att ldmna avfall
far stdlla sig pri en spolplatta
for rengdring innan de I6m-
naromridet.

Ndr deponin iir full tiicks
den med en geologisk barri-
dr liknande den som finns i
botten pA deponin. Overst
liigger man ett jordlager.

Och diir kommer sedan fi-
fallet att ligga i en konstruk-
tion som byggs fiir att hAlla i
tusenAr.
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Lars.Giiran Llndgren, prolektledare for avfallsanl5ggnlngen, beskrlyer hur materialeti bakgrunden kommer att anvg ndas fdr att tata d€ponln.


