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Det har hänt under 2020 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har nu 

avslutat den första etappen i saneringsarbetet på 

Järpens industriområde. Rivning av före detta 

Spritfabriken pågick under juli-september och 

utfördes av entreprenören CRREX AB från 

Rättvik. Därefter genomfördes rivning och 

sanering av industrispåret från kisaska, längs en 

sträcka av ca 900 meter. Totalt omhändertogs 

knappt 6000 ton kisaska och drygt 200 ton 

kreosotimpregnerade slipers. Kvarstår gör 

finplanering och sådd.  

 

Det händer under 2021 
För närvarande pågår förberedelser inför 2021. 

Planerade arbeten omfattar sanering av kisaska i 

Järpströmmen och schaktsanering av ett mindre 

delområde. För dessa båda arbeten har SGU i 

december 2020 erhållit vattendom från Mark- och 

miljödomstolen i Östersund.  

Förhoppningsvis har också situationen med covid-19 

blivit bättre, så att ett informationsmöte med berörda 

på industriområdet kan hållas till hösten. 

 

Historiska föroreningar 
Sedan i slutet av 1880-talet har industriverksamhet 

bedrivits inom Järpens industriområde. Historiskt 

har det på området funnits bland annat sulfitfabrik, 

pappersbruk och träsliperi.  

Efter undersökningar konstaterades att den tidigare 

sulfitfabriken orsakat föroreningar som behövdes 

saneras. SGU har tagit på sig att vara huvudman 

för arbetet och Länsstyrelsen har i juni 2019 

beviljats 44 miljoner kronor i statsbidrag för 

sanering av området.  

Ni kan även hitta information på projekthemsidan 

för saneringen av Järpens industriområde. 

www.sgu.se - sök på Järpen.  

 

 
Några högar med utsorterad tegel/betong och armering, är det 

enda som återstår av spritfabriken. 

 

 
Kisaskan syns som ett rödbrunt skikt i spårområdet, en rest 

från att man en gång i tiden ville förhindra ogräs. 

http://www.sgu.se/


 

 

 

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. SGU arbetar till 

exempel med undersökningar och åtgärder av förorenade områden. Vi samarbetar då med Naturvårdsverket och länsstyrelserna. 

Mer information hittar du på www:sgu.se/samhällsplanering/förorenade-omraden 

Kontaktuppgifter: www.sgu.se, sgu@sgu.se, 018 – 17 90 00 (växel) 

Kontaktuppgifter 
Sören Westberg, 

Bygg- och projektledare PSWAB 

Telefon: 070-668 12 60  

epost: soren.westberg@pswab.se 

 

Tobias Berglin 

Projektledare SGU 

Telefon: 08-545 215 28  

epost: tobias.berglin@sgu.se 
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