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Ibland kan en ny motorväg få oanade 
konsekvenser. Ett kalhygge, blev till 
bergtäkt som blir till badsjö. Om någ-
ra år kan Tierpsborna ta cykeln för ett 
svalkande kvällsdopp i klart vatten.

Bakgrunden är som följer: Vid byggandet av 
nya E 4 krävs stora mängder stenkross, grus 
och sand. Peab, som erhållit entreprenaden 
för norra delen, önskade genom dotterbolaget 
Swerock, etablera en ny bergtäkt i området 
för att producera grundmaterial. Länsstyrel-
sen hade tidigare avslagit liknande förfråg-
ningar från andra aktörer då två bergtäkter, 
i Månkarbo och Strömsberg, redan fi nns i 
kommunen. Länsstyrelsen förväntades göra 
avslag även denna gång. För ett positivt be-
sked krävdes något mer. Tierps kommun som 
tillsynsmyndighet och remissinstans såg möj-
ligheter i framtiden.

Ny badsjö etableras utanför Tierp
”Vi försöker se möjligheter i saker och ting”

Kalhygget vid Sjukarby blir till playa Tierp. Nedfarten till bergtäkten är planerad så att den framtida badstranden ska få solläge. Klippor skapas, lämpliga att dyka ifrån. Sjöns omkrets blir 200 
meter, djupet närmare 20 meter. Bildillustrationer: Landskapsgruppen med tillstånd från Swerock.

– En övergiven bergtäkt fylls efterhand med 
grund- och regnvatten och blir inte sällan om-
tyckta badvatten. Vi studerade förutsättning-
arna för en badsjö. Det visade sig att det skulle 
byggas en underfart för en skogsbilväg under 
den nya E4:n just på rätt ställe för att man 
skulle kunna korsa motorvägen och t ex cykla 
de tre kilometrarna från Tierps centralort. 
Genom att redan från början planera för en 
badsjö skulle något riktigt bra kunna skapas. 
Ärendet skulle därför inte bara bli en ansökan 
om bergtäkt utan även en ansökan om att 
anlägga en badsjö, förklarar Ulf Blomquist, 
kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör, 
vars arbete inte bara går ut på att begränsa far-
liga utsläpp utan även skapa goda livsmiljöer.

Premiärdopp 2007
Tierps kommunstyrelse yttrade sig i en sär-
skild skrivelse till länsstyrelsen, om den möj-

liga badsjöns betydelse för kommuninnevåna-
rna, för att förhindra att även denna bergtäkt 
avslogs. Länsstyrelsen gav därför tillstånd. 
Bygg- och miljökontoret och Swerock arbetar 
nu gemensamt med att skapa en så attraktiv 
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badsjö som möjligt. Det blir moränhöjder runt 
om, en hög klippa lämplig att dyka från, ytor 
att sola på och en sandstrand med dags och 
kvällssol. Ett sår i naturen planeras till en att-
raktiv tillgång för många invånare i Tierp.

– Vi försöker se möjligheter i saker och 
ting. Badsjön kommer att få en bra anslutning 
via motionsspår till idrottsområdet Vegaval-
len. Ett dopp efter halva löpslingan kan bli ett 
trevligt inslag. Redan år 2007 bör man kunna 
börja bada i den nya sjön även om den inte 
är helt fylld med vatten. Det tar dock lite tid 
innan omgivningarna får den naturlig vegeta-
tion som behövs för att det hela ska likna en 
trevlig skogssjö. 


