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Information om saneringsarbete, Järpens industriområde 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) påbörjar i månadsskiftet juni/juli 2020 saneringsarbetet på Järpens 
industriområde. Detta informationsbrev skickas till företag och fastighetsägare på området samt till övriga 
berörda. 
  
Sedan i slutet av 1880-talet har industriverksamhet bedrivits inom Järpens industriområde. Historiskt har på 
området funnits bl.a. sulfitfabrik, pappersbruk och träsliperi och även idag pågår olika typer av 
verksamheteter på platsen. Efter undersökningar har det konstaterats att den tidigare sulfitfabriken har 
orsakat förorening som behöver 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. För 
närvarande pågår förberedelsearbete parallellt med att en första saneringsetapp ska påbörjas. 

Rivning av spritfabriken 

 
Rivning av före detta Spritfabriken samt Fortums teknikhus har handlats upp och CRREX AB från Rättvik har 
tilldelats entreprenaden. Rivningsarbetet startar med inre demontering v 25 och den maskinella insatsen 
börjar v 27. Arbetet bedöms pågå fram till i början av september 2020. I rivningsentreprenaden ingår också 
att utföra rivning av industrispåret samt sanering av banvallen på en sträcka av ca 900 meter. Detta arbete 
kommer troligen att påbörjas efter att rivningen av spritfabriken färdigställts, dvs i månadsskiftet aug/sep. 
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Förberedelser för sanering av industriområdet 

Parallellt med att rivningen av spritfabriken och industrispåret nu påbörjas, fortgår förberedelser och 
projektering. Kommande etapper under åren 2021-2022 består av följande huvuddelar: 

• Anläggande av erosionsskydd med filtermaterial längs Järpströmmen 

• Sanering inom ett område i Järpströmmen samt delområdet ”sydvästra stranden” 

• Schaktsanering på land inom industriområdet 

Inom ramen arbetet har tagits fram en tillståndsansökan för vattendom, som i dagarna ska skickas in till 
Mark- och Miljödomstolen i Östersund. SGU har också handlat upp mottagning av de förorenade massor 
som kommer att behöva omhändertas under hela projektet. RGS Nordic AB från Örnsköldsvik har tilldelats 
det uppdraget, och massorna kommer beroende på föroreningsinnehåll att antingen köras till Gräfsåsens 
avfallsanläggning i Östersund eller till DÅVA i Umeå.  

 

Mer information 
Vi återkommer med mer information till hösten. Förhoppningsvis har situationen med covid-19 blivit 
bättre, så att ett informationsmöte med berörda på industriområdet kan hållas.  Ni kan också hitta 
information på projekthemsidan för saneringen av Järpens industriområde. www.sgu.se, sök på Järpen. På 
projekthemsidan finns också möjlighet för er som fått detta nyhetsbrev att registrera sig för utskick av 
information via e-post. 

Kontakta oss gärna om ni har frågor: 

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 


