Sanering og oprensning
i storbyens hjerte

Det er en udfordring at arbejde
inde i et bjerg
RGS Nordic har gennem årtier haft et tæt samarbejde med
tankstationskæden OKQ8, og i fællesskab lukker eller sanerer
vi 25-30 tankstationer årligt.
En af de største udfordringer var en tankstation midt i Stockholm.
Tankstationen lå i en p-kælder, som oprindelig var et
atomsikret beskyttelsesrum med plads til 25.000 mennesker.
I starten af 1950´erne blev det store rum ombygget til en
parkeringskælder i tre etager. En lækage havde gjort, at
der var trukket benzin ned i undergrunden. Nu skulle
stationen lukkes, og området renses op.
P-huset skulle holdes åbent under oprensningen
Hovedparten af p-kælderen skulle holdes åben for kunder, mens
arbejdet stod på. Den ene af anlæggets to indkørsler blev lukket,
og der blev etableret en midlertidig flugttunnel.
Benzindampe og eksplosionsrisiko
Vi skulle gå yderst forsigtigt til værks. Benzinen i undergrunden
udgjorde en risiko og lugten af benzin blev meget kraftig, da vi
begyndte at grave i undergrunden. P-husets ventilationsanlæg
blev slukket, og en række gnistfri ventilatorer blev sat op for at
blæse benzindampene ud i det fri.

Der blev etableret en
midlertidig flugtrute,
mens arbejdet stod på

Gravemaskinerne
stødte på uforudsete
forhindringer

En opgave med mange interessenter
Den stockholmske presse og områdets beboere havde fokus
på oprydningsarbejdet, og det var vigtigt ikke at genere
p-husets kunder. Samtidig lå der en stor opgave i at koordinere
kommunikationen mellem kommunen, parkeringsanlæggets
ejere og OKQ8. Alt krævende nøje planlægning og koordination.

Der var meget på spil. Faren for eksplosion var væsentlig, og
opgaven skulle udføres med største grad af forsigtighed og
omtanke.

Uforudsete forhindringer
Benzinstationens tank, som var 19 meter lang, skulle fragtes ud
med en specialtransport om natten for ikke at genere by- og
bustrafikken. Under gravearbejdet stødte vi bl.a. på armeret
beton, store mængder forurenet affald og asbestholdige eternit
plader, som oprindeligt var brugt til at brandsikre beskyttelses
rummet. Forhindringerne blev ryddet af vejen en efter en.

På trods af alle forhindringer blev arbejdet stort set gennemført inden for den fastsatte tidsramme. Vi har samarbejdet
med OKQ8 siden 1970’erne, og vi har løst mere end 500
oprydningsopgaver inkl. dem, som er i pipeline i nuværende
rammeaftale. Opgaven i Stockholm er et godt eksempel på,
hvordan vi håndterer komplicerede opgaver.

Oprensning i hjertet af Stockholm

Missionen blev fuldført

”RGS Nordic har al den ekspertise og alle de værktøjer, der
skal til for at udføre komplicerede miljøopgaver på en sikker
og veldokumenteret måde.”
Johan Haglund, projektleder byggeri, OKQ8

RGS Nordic har i mange år samarbejdet med OKQ8 om sanering
og lukning af tankstationer i Danmark og Sverige.
OKQ8 tankanlægget i Stockholm ligger i en populær p-kælder
midt i byen. En lækage havde gjort, at der var trukket benzin
ned i undergrunden. Nu skulle stationen lukkes, og området
renses op.

Vi er også klar til at hjælpe dig
Vi er vant til at løse vanskelige opgaver, og vi kan også løse
din. Kontakt os for en uforpligtende drøftelse.
	
Ring 8877

9090
– eller skriv til kundeservice@rgsnordic.com
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