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Olycklig fiskdöd vid planerat utsläpp
Cirka 10 kubikmeter syrelöst vatten tappades på måndagen ut i dagvattensystemet som senare
mynnar i Gerestabäcken. Arbetet var en planerad rutinåtgärd för att koppla in nya
fjärrvärmekunder. Olyckliga omständigheter gjorde att fisk i nedersta delen av bäcken dog.
HEMAB beklagar det inträffade.
Utsläppet som var en rutinåtgärd vid inkoppling av nya fjärrvärmekunder skedde till dagvattensystemet
som mynnar där Hovsgatan korsar Gerestabäcken. Fisk längs en cirka 150 meter lång sträcka ut mot
havet kan ha påverkats under cirka en timmes tid.
– Den torra sommaren har medfört att flödet i bäcken är begränsat, vilket gjorde att
utspädningseffekten av det syrelösa vattnet tyvärr uteblev, säger Marcus Tärnvik affärsområdeschef
Fjärrvärme.
Vattnet i fjärrvärmenätet är syrefritt för att undvika att rostangrepp sker inuti ledningarna. Förutom det
så finns ett grönt spårämne, Pyranin, i vattnet för att underlätta upptäckt av eventuella läckor. Det
gröna färgämnet är liknande det som finns i vanligt förekommande handdiskmedel. Vattnet är klassat
som rent och ska därför inte ledas till avloppsnätet och reningsverket. De flesta avtappningsställena i
fjärrvärmenätet är permanent sammankopplade med dagvattensystemet.
– Inget avsteg från våra rutiner har skett vid detta utsläpp, men vi kommer att se över våra rutiner för
att försöka förhindra att något liknande sker igen, säger Tärnvik. Tillsammans med Miljökontoret
kommer vi att titta på alternativ hur vi ska gå tillväga framöver i känsliga områden. Detta blir aktuellt
inom kort då ytterligare fjärrvärmekunder ska installeras i Gånsviksdalen.
Vad händer om ärendet polisanmäls av kommunen?
– Vi har full förståelse för om man från kommunen känner sig manad att polisanmäla händelsen. Det
är en rutinåtgärd från deras sida, säger Ingemar Forzelius. Vi skjuter inte på något sätt ifrån oss
skulden för det inträffade utan välkomnar en dialog kring hur våra rutiner eventuellt kan förändras.
På kvällen var personal på plats vid bäcken och kunde konstatera att det åter såg normalt ut och att
fisk hoppade i vattnet.
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