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Friluftsområdet tar form

Ett nyhEtsbrEv från sgu

l På Åsbro gamla impregneringsplats pågår finplanering, grässådd och trädplantering för fullt på det framväx-
ande friluftsområdet. Den slutliga gestaltningen är ritad av arkitekter och nu ska entreprenören göra verklighet 
av deras planer.

Allt som behövs för att göra området klart för framtida spontana friluftsaktiviteter har beställts, bland annat  
ett utegym. Invigningen av området har dock skjutits upp till september. Då ska allt stå klart och växtligheten  
ha kommit igång.
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Åsbro gamla impregneringsplats blir ett friluftsområde med öppna ytor, vindlande 
gång- och cykelvägar och många inslag som ska inspirera till motion och samvaro 
i det fria. I norr skapas en bollplan och i öster, nära vattnet, växer bouleplan, ute-
gym och lekpark fram. 

ILLUSTRATION: Mälark AB

Välkommen till invigningen den 16 september!
Den 16 september är det dags att inviga det nya friluftsområdet. Invigningen genomförs i sam-
arbete med Åsbro intresseförening och sker på Åsbrodagen den 16 september. Då är det öppet 
för alla intresserade att upptäcka hela området och ta det i bruk. Representanter från projektet 
Miljösanering Åsbro före detta impregneringsplats kommer att finnas på plats för att svara på 
frågor om projektet och berätta om det arbete som har utförts hittills. Välkomna!
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l Saneringsarbetet fortsätter i Åsbro. 
Medan de sista insatserna på de före 
detta impregneringsområdena snart är 
avslutatde så fortsätter undersökning-
arna av bottensediment och strandnära 
områden. 
De sista arbetena på Åsbro nya impregne-
ringsplats intill Estaboån pågår under juni 
månad. Nu grävs djupa ledningar i marken 
bort och tomten där impregneringsanlägg-
ningen stått återställs.
Hittills har ca 10 000 kubikmeter förorenad 
jord grävts bort från tomten, som mest ända 
ner till ca 4 meters djup.

 Undersökningar i sedimenten och strand-
nära områden kring de före detta impreg-
neringsområdena har pågått sedan april och 
avslutades under vecka 23. Resultaten är 
preliminärt bedömda och en del nya upp-
täckter har gjorts. Exempelvis kan konstate-
ras att Estaboåns bottensediment utgörs av 
ett ca en meter tjockt lager av kreosothaltigt 
material, mestadels gyttja, som sträcker sig 
över 200 meter nedströms mot utloppet i 

Tisaren.
 Området vid piren, den så kallade In-

vallningen, har också undersökts ytterligare 
och där fanns sedan tidigare en viss vetskap 
om situationen. Nu är bilden ännu tydligare 
och det finns underlag för att bedöma vad 
som behöver grävas och muddras bort för att 
uppfylla saneringsprojektets mål.

 Det slutliga förslaget till åtgärder för 
vattenområdet håller på att ta form och det 
kommer att innebära muddring vid Invall-
ningen och i Estaboån, samt grävning på 
land vid piren upp till vägen mot fritidshus-
området.

Nästa steg i arbetet är att förslaget kom-
mer att läggas fram för myndighetssamråd 
under slutet av juni, och därefter arbetas 
synpunkter från de olika myndigheterna och 
andra intressenter in för att framställa en 
tillståndsansökan för arbeten i vattenområ-
det. Denna tillståndsansökan lämnas in till 
miljödomstolen under hösten och därefter 
startar en process med remisser och eventu-
ella kompletteringar innan tillståndet kan 
beviljas. 
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Så fortsätter 
arbetet i Åsbro
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Undersökningarna av sediment i Estaboån 
visar att ett ca meterdjupt täcke av kreo-
sothaltig gyttja täcker botten. 

Schaktning av ledningsgravar utförs på 
Åsbro nya impregneringsområde. Totalt 
har ca 10 000 kubikmeter jordmassor har 
transporterats bort från tomten.


