
Getinge-
projektet

Några av er har säkert sett att det pågår aktiviteter 
i området kring fd Ferrosantomten. Vi har startat 
upp förberedelser inför saneringen nästa år. 
• En mindre grusyta för arbetsbodar och  

personalparkering, samt anslutningspunkter  
för vatten och avlopp, ska anläggas.  
Arbetet beräknas pågå vecka 49-50. 

• Under vecka 50 och 51 pågår trädfällning.  
Detta arbete fortsätter sedan efter helgerna  
i mitten av januari. 

Markkompaniet Syd AB utför de förberedande 
arbetena, men har ni frågor eller synpunkter så kan 
ni i första hand kontakta projektledaren för Getinge-
projektet. Se nästa sida för kontaktuppgifter. 

Förfrågningsunderlaget för entreprenadupphand-
lingen är i princip klart och annonseras ut i mitten 
av december. Intresserade entreprenörer kommer 
sedan ha fram till slutet av januari för att lämna 
anbud. Om upphandlingen går som planerat kan 
sedan entreprenadarbetena påbörjas under i april 
och ska vara avslutade senast i oktober 2019. 

Vad händer nu?

Nyhetsbrev nr 9 – december 2018

I maj 2018 lämnade Mark- och miljödomstolen 
tillståndet till att saneringen får genomföras. 
Sedan dess har arbetet med projektering pågått. 
Miljötillståndet, och de villkor som gäller, har om-
vandlats till anvisningar för hur saneringsarbetet 
faktiskt ska utföras.

Några av frågeställningarna beskrivs kort här.  
Vi återkommer med mer information i komman-
de nyhetsbrev, efter att entreprenadupphand- 
lingen avslutats.

Grumling i ån 
Schaktarbetena i strandkanten var en viktig 
fråga under tillståndsärendet. Arbetet måste 
göras så vi inte sprider föroreningar, och så  
att det blir minimal grumling i åvattnet. 

Den lösning vi nu kommit fram till är att arbe-
tena i ån ska skärmas av med en geotextil. Den 
fungerar som ett filter som fångar upp partik-
lar och hindrar spridning.

Höstens aktiviteter

God jul!



Mer information 
Getingeprojektet är ett statligt finansierat pro-
jekt för sanering av föroreningar från tidigare 
tillverkning av bekämpningsmedel inom fastig-
heten Getinge 11:5. 

På projektets hemsida, eslov.se/getinge, finns 
mer information.
Kontakta gärna vår projektledare Nicklas 
Holm, 0413-62058 eller nicklas.holm@eslov.se

Hela arbetsområdet kommer att vara inhägnat.  
För att det inte ska spridas förorenad jord från 
saneringsområdet delas arbetsområdet in i ”ren 
zon” och ”förorenad zon”. Dessa zoner gäller även 
personal som arbetar inom saneringsområdet.  
 
Därför krävs en sluss och en rengöringsbod, som 
personalen måste passera igenom. Boden kommer 
att  placeras mellan Ferrosantomten och fastigheten 

Getinge 11:44. Det innebär att Åvägens södra utfart 
behöver stängas av under entreprenadtiden.

Vi inser att arbetena och avstängningarna kommer 
medföra en del olägenheter för er som bor i  när- 
området, men vi har gjort bedömningen att detta 
ändå är den bästa lösningen för en så snabb och 
säker entreprenad som möjligt. 

Åvägen

Hela Ferrosantomten och del av strandområdet ska 
schaktas ur, mer eller mindre djupt. Detta gör att 
det är ont om plats inom själva saneringsområdet. 
Inom området krävs ytor för upplag av förorenade 
massor och avfall samt för vattenreningsanläggning 
samtidigt som ytor måste hållas fria för schaktning 
och transporter.

Vi har efter överenskommelse med berörda mark-
ägare utökat arbetsområdet. Hantering av rena 
massor och andra ”rena” arbetsmoment har vi nu 
utanför själva saneringsområdet.

De ”rena” delarna av arbetsområdet omfattar: 
• Getinge 11:44, fastigheten i korsningen Åvägen –
    Sandbyvägen, norr om Ferrrosantomten. Här har
    vi en yta för arbetsbodar och personalparkering.
• Mindre del av Getinge 11:46 söder om Ferrosan-
    tomten, blir del av utlastningsområde längs
    Sandbyvägen.
• Del av Getinge 11:7 blir inlastningsområde för 
    rena massor, med infart från Gårdstångabacken.
• Inom Getinge 11:7 längs stranden anläggs en  
   tillfällig väg för intransport av de rena massorna
   fram till till saneringsområdet.

Logistik och masshantering

I norra delen (brun markering): mottagning av rena massor för 
vidare transport in till saneringsområdet för återfyllnad.
I södra delen (röd markering): utlastning av förorenande massor. 
Mellan 11:44 och 11:5: sluss mellan ren zon och förorenat  
område (blå markering). 


