
Getinge-
projektet

Projektet har tagit ett viktigt steg mot genomföran-
de av saneringen. Vi har tecknat avtal med Svevia 
AB, som kommer att genomföra saneringsarbetena. 

Det kommer att bli en annorlunda sommar i  
Getinge i år. Det går inte att undvika att ett sånt här 
projekt påverkar omgivningen, med entreprenad-
maskiner och lastbilstransporter. Samtidigt så är 
det viktigt att saneringen genomförs – både för den 
lokala närmiljön och för miljömålet Giftfri miljö.

Enligt miljötillståndet får arbetena utföras under 
april till oktober, men vi räknar med att det ska 
ta kortare tid. Det är framför allt vädret som kan 
komma att påverka tidplanen. Blir det en regnig 
sommar, med höga vattennivåer i ån, så blir  
schaktarbetet besvärligare. Vi håller tummarna för 

gynnsamt väder för ett effektivt genomförande.
Det inledande startmötet med Svevia är bokat  
till vecka 13 och därefter kan arbetena påbörjas. 
Svevia ska först ta fram en del handlingar och  
detaljplanera bland annat vattenreningen, arbets-
vägen längs stranden och arbetsområdets in- och 
utfarter. Svevia ska även redovisa sin tidplan för 
genomförandet. Vi återkommer med mer informa-
tion i kommande nyhetsbrev.

Arbetsområdet kommer att vara avstängt med 
byggstaket och vara en arbetsplats där obehöriga 
inte har tillträde. Så har ni lösa föremål såsom  
båtar, kanoter, trädgårdsmöbler och liknande inom 
arbetsområdet så vore det bra om ni tar hand om 
dessa nu under mars månad. 

Vad händer nu?

Nyhetsbrev nr 10 – mars 2019

För att ha koll på om saneringen påverkar när-
liggande fastigheter så har projektet anlitat en 
fristående besiktningsfirma, Bergsäker AB. Deras 
uppdrag är att göra en bedömning av risker med 
”vibrationsalstrande arbeten” och avgränsa vilka 

fastigheter som kan påverkas. På berörda fastig- 
heter kommer Bergsäker AB att genomföra en 
förbesiktning och efter saneringen görs en efter-
besiktning. Berörda fastighetsägare kommer att 
kontaktas av Bergsäker.

Inför entreprenadstart

Strandområdet
Den tillfälliga arbetsvägen längs ån kommer att 
behöva korsa det dike som går ner till ån. I strand-
området känner vi också till en bevattningsslang 
upp från ån. Vi har senare fått veta att det kan  
finnas fler ledningar som vi behöver ta hänsyn till.

Vi skulle därför gärna ha hjälp med information 
om eventuella bevattningsslangar, dagvatten- och 

dräneringsledningar som inte syns ovan mark, så 
att vi kan planera för skydd eller återställning av 
dessa.

Information om ledningar med mera, lämnas till  
projektledare Nicklas Holm, kontaktuppgifter finns 
på nästa sida. Eller boka en tid för besök om det är 
nåt som enklast visas på plats.



Mer information 
Getingeprojektet är ett statligt finansierat  
projekt för sanering av föroreningar från 
tidigare tillverkning av bekämpningsmedel 
inom fastigheten Getinge 11:5. 

På projektets hemsida, eslov.se/getinge, finns 
mer information.
Kontakta gärna vår projektledare Nicklas 
Holm, 0413-620 58 eller nicklas.holm@eslov.se

Utdrag från Förslag till arbetsplatsdisposition, Golder Associates AB, 181207. Kartan finns även på www.eslov.se/getinge

Karta över arbetsområdet
Arbetsområdets gräns markeras med svart streckad linje. Schaktområdet är hela Ferrosantomten  
(område A-D) samt strandnära delen av område E. 
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