
Information om miljöundersökningar vid Fengersfors bruk , Knarrbyån och sjön Ärr

Myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) ansvarar för de 
miljöundersökningar vid Fengersfors bruk, Knarrbyån och sjön Ärr som 
ska utföras hösten 2014. SGU har anlitat konsultfirman Golder Associates 
AB (Golder) för det praktiska arbetet. I projektet deltar även Åmåls 
kommun och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Länsstyrelsen kartlade den tidigare verksamhten vid bruket för något år 
sedan, vilket resulterade i att objektet placerades i den högsta riskklassen, 
riskklass 1. Inga undersökningar för att bekräfta dessa misstankar har dock 
utförts ännu, men detta ska således ske nu i höst. Den höga riskklassen 
innebar att objektet blev prioriterat och länsstyrelsen erhöll statliga medel 
för aktuell undersökning, en sk förstudie.

Kontaktuppgifter
Hör gärna av er om ni har några frågor! 

Undersökningarna
Louise Göthfors, Golder, tel 031-700 19 50, 
e-post: louise_gothfors@golder.se

Allmänna frågor
Erik Bergstedt, projektledare SGU, tel 046-311 778,
e-post: erik.bergstedt@sgu.se

Andreas Mitander, Miljökontoret, Åmåls kommun,
0532-172 55, e-post: andreas.mitander@amal.se

Höstens undersökningsresultat beräknas vara utvärderade och 
rapporterade i februari 2015 och dessa kommer sedan att presenteras för 
allmänheten vid ett informationsmöte.

Undersökningarna i fält
Under vecka 35 (25-29/8) kommer provtagning att ske i Knarrbysjön, 
Knarrbyån och sjön Ärr. Tidigare i somras var Golder ute på Ärr och 
utförde djupmätningar av sjöns norra del för planeringen av 
provtagningen. Vi kommer att ta prov på vatten, bottensediment och 
fisk och detta kommer att ske med båt eller vadarkläder.

Under vecka 37 (8-12/9) kommer provtagning att ske vid 
bruksområdet. Här kommer vi att ta prov på jord/fyllning och 
grundvatten och detta kommer att utföras med borrbandvagn (se 
bilden), grävmaskin och med spade.

Under dessa perioder kommer personal från Golder att röra sig inom 
området. De fastighetsägare som berörs av provtagning på sina tomter 
kommer att kontaktas i förväg av Golder. 

Borrbandvagn av den typ som kommer att användas


