
MILJÖSANERING 

ÅSBROINFO

Saneringen fortsätter 2016

Alla hälsas hjärtligt välkomna till 
ett informationsmöte om de kommande 
saneringsarbetena av Gamla och Nya 
Åsbro. Vi berättar om projektets omfatt-
ning, genomförande och ekonomi. 
Därefter blir det fika och frågestund. 

Medverkande: Helena Andersson, 
projektledare, Sveriges geologiska under-
sökning, Ylva Hedene, tillsynsansvarig, 
Länsstyrelsen i Örebro län, Johan Nord-
bäck, projektledare, Structor och Peter 
Carlsson, projekteringsledare, Structor.

Tid: Torsdag 4 juni kl 18.30
Plats: Åsbro skola, matsalen

Informationsmöte      4 juni      kl 18.30

Ett nyhEtsbrEv från länsstyrElsEn och sGU

Nya Åsbro (till vänster) ska enligt planen fortsätta saneras under 2016. Gamla Åsbro (till höger) får vänta till tidigast 2017.

 l Nu pågår planering och projektering för den fortsatta saneringen av Åsbro nya och gamla im-
pregneringsplats. I slutet av 2014 sanerades Östra upplagsområdet i Nya Åsbro och näst på tur 
står resten av det området. Därefter är det dags för Gamla Åsbro.

LÄS MER NÄSTA SIDA
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l I över 100 år har statliga Vatten-
fallsverket impregnerat stolpar och 
annat material i Åsbro, först på impreg-
neringsplatsen i Gamla Åsbro fram till 
1952 och därefter i Nya Åsbro. Verksam-
heten upphörde 2011. De medel som har 
använts är framför allt kreosot och så 
kallade CCA-medel som innehåller krom, 
koppar och arsenik (se faktaruta). 
I slutet av förra året sanerades Östra 
upplagsområdet i Nya Åsbro. Förutom 
lite återställningsarbeten är den etappen 
klar. Totalt har cirka 45 000 ton massor 
schaktats bort och ersatts av rena massor. 
De förorenade massorna har transporterats 
till SAKAB i Norrtorp.

– I princip är det den översta halvme-
tern som har schaktats bort, men på några 
enstaka ställen fick vi gå djupare för att få 
bort alla föroreningar, säger Jonas Hed-
lund, ansvarig för miljökontrollen hos 
konsulten Structor.

Under 2015 kommer inga sanerings-
arbeten att ske. Däremot pågår ytterli-
gare undersökningar och projektering av 
kommande etapper från 2016 och framåt. 
Exakt vad som kommer att ske och när går 

inte att säga i dagsläget.
– Vi får tilldelningen av pengar för ett år 

i taget och vet ännu inte hur mycket vi får 
för 2016, säger Helena Andersson, projekt-
chef på Sveriges geologiska undersökning. 
Men vi kommer att fortsätta i Nya Åsbro 
nästa år med så många delområden som 
pengarna räcker till.

Föroreningshalterna varierar i området 
och de djupaste schakten kommer att göras 
vid själva impregneringsverket. Där ingår 
även att riva de byggnader som finns kvar. 
Troligen kommer de flesta områdena att 
saneras med samma metod som i Östra 
upplagsområdet. De förorenade massorna 
schaktas bort och transporteras till en 
godkänd deponi och ersätts sedan av rena 
massor.

– Transporterna sker med täckta släp 
för att inga föroreningar ska spridas under 
färden, säger Helena Andersson.

Parallellt med saneringen av Nya Åsbro 
undersöks och projekteras arbetena i 
Gamla Åsbro. I det området kan sanerings-
arbetena börja tidigast 2017.

– Men vi får ha marginal för att det kan 
dra ut ännu mer på tiden. Senast 2018 
borde ändå allt vara klart, säger Helena 

Andersson.
Efter att alla områden är sanerade ska de 

kunna användas antingen för industrimark 
eller som strövområde.
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I slutet av 2014 sanerades Östra upplagsområdet på Nya Åsbro. Cirka 45 000 ton massor har ersatts.

KoNtAKtpersoNer

Helena Andersson
Projektchef, Sveriges 
geologiska undersökning
018 - 17 90 60
helena.andersson@sgu.se 

Ylva Hedene
Tillsynsansvarig, Länsstyrelsen i Örebro län
010 - 224 86 69
ylva.hedene@lansstyrelsen.se

Lisa Arnwald storm
Tillsynsansvarig, Länsstyrelsen i Örebro län
010 - 224 86 62
lisa.arnwald.storm@lansstyrelsen.se

Johan Nordbäck
Projektledare, Structor
070 - 191 68 20
johan.nordback@structor.se

Nya Åsbro först att saneras

KreosotoLJA
Kreosotolja är en destillationsfraktion av 
stenkolstjära och består av flera hundra olika 
ämnen, varav en del är mycket giftiga och/eller 
cancerogena. Kreosot kan innehålla mer än 30 
olika polycykliska aromatiska kolväten (PAH) 
och den totala PAH-halten kan utgöra mellan 
45-95 %.

CCA-meDeL
Träkonserveringsmedel som innehåller metall-
ler kan bestå av olika blandningar och sam-
mansättningar. I Sverige används blandningar 
av krom- koppar- och arsenikföreningar.

Enligt Naturvårdsverkets klassificering (Na-
turvårdsverket 1999) klassas farligheten för 
PAH och arsenik som mycket hög medan farlig-
heten för krom och koppar klassas som hög.

Preliminär tidsplan
2014 nov-dec
sanering av Östra upplags-
området, Nya Åsbro

2015
Kompletterande undersök-
ningar och projektering av 
resterande områden Nya 
Åsbro

2016
sanering Nya Åsbro
Kompletterande undersök-
ningar och projektering 
Gamla Åsbro

2017
sanering Gamla Åsbro

2018
reservtid


