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Vanliga frågor om projekt Landvetter
1. Varför har 150 kilo sprängmedel lämnats/glömts kvar efter utfört
sprängningsarbete?
Inget sprängmedel har med avsikt lämnats kvar. Vi har sedan årsskiftet tagit hand
om cirka 40 kilo odetonerat sprängmedel. Detta har hanterats och destruerats enligt
fastlagda rutiner. I dagsläget är cirka 70 procent av arbetsplatsområdet genomsökt
och säkrat från odetonerat sprängmedel. Återstående 30 procent söks och säkras nu.
2. Enligt uppgift har 150 kilo sprängmedel hittats. Ni har tagit hand om 40 kilo, var
finns resterande 110 kilo?
Vi kan inte bekräfta siffran 150 kilo då den är en extern uppskattning. Vi kan
bekräfta att vi sedan årsskiftet tagit hand om och destruerat cirka 40 kilo odetonerat
sprängmedel.
3. Hur säkerställer ni att inget sprängmedel lämnas kvar?
Efter varje sprängning görs en besiktning av salvan innan vi börjar schakta. Vid
misstanke om odetonerat sprängmedel vidtar försiktig schaktning där ytan synas av
i etapper om 2 meters schaktning. Vi har också använt oss av specialtränade hundar
i olika omfattning under projektets gång för att finna eventuellt odetonerat
sprängmedel.
4. Hur hanterar ni en dola, odetonerat sprängmedel?
Alla dolor tas om hand av utbildad personal, sprängare, och destrueras normalt
genom sprängning i kommande salva.
5. Vad innebär 2 dagars sleeping-time?
Sleeping-time är den tid som det tar innan sprängmedlet har tappat sin
verkningsgrad. Detta beror på att bulken ”sätter sig” i hålet och luftbubblor pressas
ut, det kallas dödpressning. Det innebär inte att sprängmedlet är helt ofarligt, endast
att verkningsgraden har försämrats.
6. Är en dola ofarlig efter 2 dygn?
Nej. Odetonerat sprängmedel ska alltid hanteras med stor försiktighet och betraktas
som skarp. Behörig personal ska tillkallas för att rätt åtgärder ska kunna vidtas.
7. Är området/arbetsplatsen säkrad från odetonerat sprängmedel idag?
Cirka 70 procent av arbetsplatsområdet är genomsökt och säkrat från odetonerat
sprängmedel. Just nu pågår säkring och terrassering av de återstående 30
procenten.
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