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Bottnen och vallarna i dammen har byggts av nor5n och tetats med cn slltstarktiock duk. Det hiiitpte inte mot grundvattentrycket som i girfickvallen mellan
tvi dammar att brista. F0T0 :  ULRIKAANDERSSON

Dammens vallar brast
Hdjd vattennivi fick damm vid Fagerlidens nya avfallsanldggning att rasa

R O B E R T S F O R S vatten att ledas frin olika vattennivAn hOjts, siiger Ro- vatten skulle brista och Vilka garantier mot ut-
behandlingsytor fdr ftirore- bert N6s6n, platschef ftir vattnet rinner in i renvat- sliipp kan ni ge efter det

i En dammvall brast i rAr nade material genom ett s]€- Skanska, som bye€t adiiSg- tenaiammen som iiver- her?
i vld den nnbvrrd" 

"irtta- 
tem av brumar. Olika typer ningen. svemmas? - Ingen menniska kan ga'

| _:--_l_::_-::-';--:-_:; av fdror€ningEr kommer att En av d,ammarna innehel- - De firuls det en viss risk rantera allt till hundra pro-
I *i-!9ggnlngen uo ragclr|- hamna i olitia dammar. En ler i alag fdrorenat vatten, fdr fdroreningar. vi har diir- cent. Men vi gair allt som
I den no|T!tr$foEeqfolS. damm kommer att innehall,a men det var mellan tve d,am- fdr satt alammama med ftir- ster i vfu makt fdr att ingen-
I Inga ftiroreningf r l6ck-tE * I?nt..+etten - so--m eteran- mar med rent vatten som orenat vatten lite hiigre ftir ting ska intreffia. s,iger Lars
I ut. ncntrr,rfni"f.r ukrF.-.n sd.{.oltt .deg i ir-r;Ae- :*ca--*'n-*lan

iii iilili.,ilitii-,i-", inie er py9""*. inneh.ill fdrorenat vatten bli mindre, siiser Lars-Gii- vilka etsirder kommer
-.::---------------- --- 

Det iir altse d,ammvalen titmiles i gAr med tanl$ilar. ran Lindgr€n, projektledare nl att vldta nu?
sa|(e]. mellan rvr rv,tacc, damm'r hos Ragn-Sells. - Vi meste liigga drene

*- il;;id;";;llrf, "msr rar mloreningar' rins och dessutom siira en
Vid Fagerlialens nya avfaUs, pltttsigt rasade ih;p. Liksom i all,a dammar m6ste Dammen drineras bkal grunitvattenssiink-
adfiggrhc frnns en stor .... man vid Fagerliden r€gel- Han sager att dammtypen ning, segerRobert N{s6n.
alamm som er indelad i fyra ll0gle tlunoYa$ennlYa bundet s|ippa ut vatten fdr som de anvender inte ar na-
mindre darnmar avskilda - Vi tror att det beror pa att att inte renvattend,ammen gon unik konstru.ktion utan
meal dammvallar. Tanken grundvathret iir hitgr€ iin skadversvammaa. Detiirba- anviinals ofta. Ftirctaget Ty-
meal dammarna er att ale ska d,ammbotten. Sommar€n ra via det -liimnirEsrtret rens som kofftmerat alam-
ta emot fdrorenat vatten har varit torr. Ngr vi grevde sord vatten kar liimna an- nErna kommer nu att
ffin anHggningen under hade vi inga problem mecl liiggningen, skicka geotekniker ftir att ulR1o1xoERssot
nagra Ar, vatten, men efter det regn Men vad hender om en gtira en telmisk undersiik- o7o-65E58r9

Till dammarna kommer som kommit har grund- damm med ftirorenat ningavdammen. ulrik...nd.6sonovr.se


