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FÖRORD
Markundersökningsprojektet som i april 1993 påbörjades av Malmö miljöförvaltning med
syftet att undersöka f.d. industriområden har nu med stöd av Naturvårdsverket och i
samverkan med Länsstyrelsen i Skåne län följts upp med en undersökning av ytterligare
fyra områden i Malmö nämligen f.d. Bulltofta flygplats, del av Johanneslusts och Gamla
Sofielunds industriområden samt Skeppsbron. Föreliggande rapport avser del av Gamla
Sofielunds industriområde.
Undersökningen som följer Naturvårdsverkets vägledning för inventeringar av förorenade områden där denna rapport beskriver fas 1. Denna orienterande fas omfattar kartoch arkivstudier och belyser föroreningens farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar och omgivningens känslighet och skyddsvärde. En riskklassning görs för varje
område.
Miljöförvaltningen har via intervjuer med anställda och f.d. anställda samt genom arkivstudier tagit fram uppgifter om vilka typer av föroreningar som har deponerats respektive
på olika sätt spillts på markområdena.
Konsultfirman VBB VIAK har genomfört riskklassning för området, bedömt kemikaliers
farlighet, spridningsförutsättningar till mark grund- och ytvatten samt beskrivit naturmiljön
och de geologiska och hydrogeologiska förhållandena.
Samverkan med Naturvårdsverket och kommunala förvaltningar i Malmö har möjliggjort
inventeringen. Särskilt Stadsbyggnadskontoret och arkivpersonalen där har bidragit på
ett värdefullt sätt.
Till alla dem som medverkat i intervjuer eller på andra sätt tillfört inventeringen viktiga
data riktas ett tack.
Ett särskilt tack riktas till Gösta Andersson, Rolf Andersson, Alvar Noresson och Tapani
Rossi som är eller har varit boende eller verksamma i området.
Malmö i april 1999

K-G Möller
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1 SAMMANFATTNING
De nu inventerade delarna av Gamla Sofielunds industriområde avgränsas av i norr Sofielundsvägen, i väster av Nobelvägen, söderut av Bragegatan och slutligen i öster av
Rolfsgatan.
Industriverksamheten är och var en integrerad del av bostadsområdet och industrifastigheterna är på alla sidor omslutna av bostadsfastigheter, skolor och andra lokaler.
Området har under årens lopp varit uppdelat i ett varierande antal kvarter och1998 är
det uppdelat på 20 kvarter.
Markarealerna i Gamla Sofielund började exploateras för bostads- och industriändamål i
slutet av 1800-talet.
År 1896 blev Sofielund municipalsamhälle och inkorporerades med Malmö 1911.
Ett flertal kvarter har haft industriell verksamhet av varierande slag. Som exempel kan
nämnas, plåt- och kemikalieindustrier, färgfabriker, ytbehandlingsanläggningar, mekaniska verkstäder, bilverkstäder, bränsle- och drivmedelshantering, tryckerier, livsmedelsindustrier och tvättinrättningar m.m.
Markkontaminering har uppkommit via hanteringen av diverse kemikalier, lösningsmedel, syror och tungmetaller.
Ytbehandling av olika slag kan ha förekommit på ett antal olika företag också utanför de
egentliga ytbehandlingsföretagen.
Intervjuresultaten pekar på att bl. a. krom har kommit ut i marken från ytbehandlingsanläggningarna. Från tryckerierna och färgindustrierna såväl som från kemtvättarna har
lösningsmedel och tungmetaller kunnat nå marken. På ett antal ställen kan cisterner finnas kvar i marken. Några av dessa ska innehålla eller har innehållit oljeprodukter och en
del andra okända substanser.
Resultaten anger att man i första hand kan förvänta sig att finna oljor, tungmetaller och
lösningsmedel, även klorerade sådana, i varierande grader och sammansättningar på
olika platser i området.
Konsulten VBB VIAK har med utgångspunkt från Naturvårdsverkets rapporter
”Förorenade områden – Vägledning för översiktliga inventeringar och riskklassningar”
(preliminär version januari 1996) och ”Bedömningsgrunder för Förorenade områden”,
(remissversion 1998-04-27) ansvarat för bedömning m.m. gällande, kemikaliers
farlighet, geologi, avrinnings- och recipientförhållanden, spridningsförutsättningar samt
känslighet och skyddsvärde. Värdena för dessa parametrar har vägts samman till en
slutlig bedömning och riskklassning.
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En sammanfattning för de olika momenten inklusive en slutlig bedömning och
riskklassning framgår av följande sammandrag från VBB VIAK`s rapport. Kemikalier
Kemikalierna har delats in i 5 grupper; alifatiska och aromatiska kolväten, klorerade
kolväten, PCB, bekämpningsmedel, tungmetaller och cyanider. Samtliga ämnen
bedöms tillhöra minst klassen hög farlighet och i några fall mycket hög farlighet.

Alifatiska och aromatiska kolväten
Gruppen innefattar bensin, dieselolja, tyngre eldningsoljor, smörj-, skär- och
hydrauloljor, fotogen, förtunning och andra organiska lösningsmedel m.m. Dessa
produkter har använts som bränsle, smörjmedel, i färger, för rengöring etc.
Klorerade kolväten
Till tvättvätskor, avfettningsmedel och i vissa fall färg användes tidigare ofta klorerade
produkter som tri, chlorethene, perklor m. fl.
PCB
Förkortning av polycykliska bifenyler. PCB-olja har använts i transformatorer och kablar.
Tungmetaller och cyanider
De här förekommande vanligare tungmetallerna utgörs av bly, kadmium, koppar, krom,
nickel och zink. Tungmetallerna förekommer i färger, metallskrot, aska och slagg, avlopp
och slam från ytbehandlingsanläggningar m.m. Cyanider förekom ofta förr i samband
med galvanisk ytbehandling o d, varvid de härav har placerats i denna grupp.
Geologiska förhållanden
De översta jordlagren i området utgörs till största del av olika utfyllnader.
Fyllnadsmäktigheten bedöms vara i storleksordningen 0,5-1 m. Under fyllningen
förekommer lermorän inom större delen av området. Inom delar av kvarteren Klotet och
Basen har sandsediment och morän på sand konstaterats ovan lermoränen.
Sandsedimenten har en utbredning väster om studerat område.
Lermoränen vilar på kalkberg vars överyta bedöms ligga omkring 10 m under markytan
(0 möh) i området.

Spridningsförutsättningar
Till grund för bedömningen av spridningsförutsättningar ligger kartstudier, VA-planer och
resultat från geotekniska undersökningar inom området.
De olika betraktade stegen eller medierna för spridningsförutsättningar har delvis
utökats jämfört med Naturvårdsverkets metodik, vilket åskådliggörs i tabell 1 nedan.
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Tabell 1 Spridningsförutsättningar
Steg i Naturvårdsverkets metodik

Tillämpade steg

Spridning i mark och grundvatten

1)

Vertikal transport genom omättad zon

2)

Horisontell transport i grundvattenzonen

1)

Enbart via grundvattenflöde

2)

Grundvattenflöde kombinerat med
transport via ledningar, diken etc

Spridning från mark och grundvatten till ytvatten

Spridning i ytvatten
Föroreningars utbredningshastighet
i sediment

Inom hela det studerade området bedöms förutsättningarna för en spridning från
markytan genom vertikal transport i den omättade zonen ovan grundvattenytan
motsvara måttliga spridningsförutsättningar, enligt Naturvårdsverkets
bedömningskriterier (motsvarande en transporthastighet < 0,1 m per år).
Förekomst av dag- och spillvattenledningar (exkl tryckledningar) har antagits innebära
att det ytliga grundvattenflödet är riktat mot ledningarna och att grundvattnet avleds
vidare i ledningssystemet. Den horisontella transporten förutsätts därför bestå av ett
grundvattenflöde riktat mot förekommande spill- och dagvattenledningar i gatumark.
Inom större delen av området bedöms måttliga horisontella spridningsförutsättningar
föreligga. För tidigare omnämnda delar av kvarteren Klotet och Basen, där
sandsediment förekommer nära markytan, bedöms förhållandena motsvara stora
spridningsförutsättningar.
Känslighet och skyddsvärde
Bedömningen av känslighet innefattar exponering av människa på individnivå
kombinerad med nuvarande och framtida markanvändning. Skyddsvärdesbedömningen
omfattar förekommande ekosystems värde p.g.a. bl. a. raritet och representativitet.
Då människor bor permanent i området bedöms, enligt Naturvårdsverkets indelning, att
hela området placeras i kategorin mycket stor känslighet.
Den ovannämnda markanvändningen innebär att området är helt bebyggt. Någon
parkmark eller dylikt förekommer inte. Områdets skyddsvärde bedöms, enligt
Naturvårdsverkets indelning, som litet.
Sammanfattande bedömning och riskklassning
Utgående från bedömning av de olika momenten inom respektive kemikaliegrupp har en
samlad riskbedömning utförts.
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Den här utförda riskklassningen bygger på en sammanvägning av faktorerna:
•

Föroreningarnas farlighet

•

Spridningsförutsättningar

•

Känslighet och skyddsvärde

Farligheten för de ovannämnda grupperna har bedömts som hög (F1, figur 1) eller
mycket hög (F2, figur 1). Känsligheten har bedömts som mycket stor och skyddsvärdet
som lågt över hela området. Spridningsförutsättningarna inom den övervägande delen
av området har bedömts som måttliga. Inom ett mindre delområde bedöms stora spridningsförutsättningar föreligga. Se bilaga 3.
Följande riskklassningsgraf erhålls vid en samlad bedömning av industriområdet.
Spridningsförutsättningar

Föroreningarnas farlighet = F
Känslighet = K
Skyddsvärde = S

Mycket
stora

♦

♦

Stora

S

K

2

3

4
♦

Måttliga

♦

F2

♦

S

F2

1
♦

F1, K

Små

Låg/liten

Figur 1

Måttlig

Hög/stor

Mycket hög/stor

Riskklassningsgraf för samlad bedömning av Gamla Sofielunds
industriområde

Vid den samlade riskklassningen har försiktighetsprincipen tillämpats. Härvid hamnar
samtliga fastigheter där kemikalier, med hög eller mycket hög farlighet, bedöms ha förekommit i riskklass 2 oavsett om måttliga eller stora spridningsförutsättningar föreligger.
Övriga fastigheter, där uppgifter om kemikaliehantering inte framkommit eller bedöms ha
förekommit, placeras i riskklass 4. Beträffande riskklassning se bilaga 3.
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2 BAKGRUND
Malmö miljöförvaltnings markundersökningsprojekt under åren 1993 - 1994 återupptogs
1996 genom att Naturvårdsverket ställt medel till förfogande. Projektet fortsätter nu med
en inventering och riskbedömning av 4 nya områden Ett av de nu undersökta områdena
är Gamla Sofielunds industriområde. Området har haft industriverksamhet sedan slutet
av 1800-talet. Valet av Gamla Sofielundsområdet har träffats på grund av den potentiellt
miljöstörande verksamheten i samband med fabriker, verkstäder, kemiska tvättanläggningar samt bensinstationer och annan bränsle- och drivmedelshantering speciellt med
tanke på äldre tiders hantering av kemikalier vid sådana anläggningar.

3 SYFTE
Inventeringens mål i den orienterande fasen har varit att spåra och kartlägga eventuella
föroreningar inom markområdet. De fakta som framtagits i fas 1 ligger till grund för en
riskklassificering. Konsulten VBB VIAK har ufört riskklassning, bedömning av
kemikaliers farlighet, spridningsförutsättningar till mark grund- och ytvatten samt
beskrivit naturmiljö och de geologiska och hydrogeologiska förhållandena. Detta ger
tillsammans med den orienterande delen en samlad bedömning som kan utnyttjas vid
planering av markanvändningen.

4 METOD
Tillvägagångssättet vid inventeringen har varit faktasökning via företagen och deras arkiv. Faktamaterial har även inhämtats från kommunala förvaltningar och statliga verk.
De ca. 50 företagen som idag finns i området har kontaktats via telefon eller besök.
Även personer knutna till företag som tidigare funnits inom området har intervjuats.
Detta har resulterat i många värdefulla uppgifter och kontakter. Ostrukturerade intervjuer
och informella samtal har förekommit. Underlag till intervjuerna har skapats genom
litteraturstudier avseende de i området verksamma företagen eller andra med likartad
inriktning. De intervjuade har erbjudits anonymitetsskydd eftersom detta har visat sig ge
de mest rättvisande resultaten.
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5 RESULTAT
Sofielunds Industriområde har haft industriell verksamhet sedan slutet av 1800-talet och
ännu idag präglas området av små och medelstora industriföretag.
1896 blev Sofielund municipalsamhälle och inkorporerades med Malmö 1911.
Under årens lopp har ett stort antal företag varit etablerade här. I dag finns det ca. 75
företag i området.
Exempel på nutida verksamheter är sådana som: Målerier, tvätteri, glaskonst, plåt-, biloch mekaniska verkstäder, bilförsäljning, bensinmack, oljehandel, möbelhandel, tryckerier, snickerier, livsmedelsbutiker, restauranger m. fl.
Välkända företag som varit i verksamhet här är AB KAMAS (AB Kvarnmaskiner) Tobaksbolaget och Malmaverken.
Typiskt för detta område har varit att de intervjuade rent allmänt nämnt att det kan finnas
en hel del föroreningar kring de nämnda objekten. I de flesta fall har det inte kunnat fastställas vad och exakt var och i hur stor utsträckning förorening har förekommit. Orsaken
till detta kan vara att det oftast har varit 2:a- och 3:e handsuppgifter som erhållits. Detta i
sin tur beror sannolikt på att många av företagen var små och flera av de som var anställda vid dessa har gått ur tiden eller av andra anledningar inte har kunnat intervjuas.
Sannolikt finns dock de ”normala” veksamhetsanknutna föroreningarna från en tid när
det just betraktades som normalt att pytsa ut runt knuten, slå i avloppet eller gräva ner
överblivet material.
I det följande kommer ett urval av intervjuresultaten att presenteras och beskrivas med
utgångspunkt från en för överskådlighetens skull justerad registerkarta för 1998 över
området. Bilaga 1.
Bilaga 2 är originalregisterkartan från 1998 för en fullständig bild av samtliga fastigheter i
den undersökta stadsdelen.
Ett antal företag och verksamheter har pilmarkerats. De för verksamheterna angivna
tidsperioderna är ungefärliga. Redovisningen sker kvartersvis och påbörjas i områdets
sydvästra hörn med kv. Alven enligt bilaga 1.
I resultatredovisningen återges den av VBB VIAK framtagna riskklassningen för
fastigheterna efter beskrivningen av markområdet, under rubriken ”Riskklassning”.
För detaljerade uppgifter angående vilka företag som funnits i ett visst kvarter hänvisas
till bilaga 6, som är ett utdrag från Malmö Stads Adresskalender, för åren 1912 - 1977
med vissa intervaller.
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5.1 Kvarter Alven
Kvarter Alven består av 11 fastigheter och har haft många olika verksamheter som, kemisk tvätt, garveri och textilfärgning m.m.

Kv. Alven 8
På denna fastighet har funnits ett tvätteri. Inga föroreningar har rapporterats men det är
inte osannolikt att det i marken kan finnas rester av klorinpreparat.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög till mycket hög farlighet,
spridningsförutsättningar till mark och grundvatten måttliga och känslighet för
exponering av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms vara litet.
Kv. Alven 19
Här fanns ett bryggeri ca. 1920-1960. Inga föroreningar är kända.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning denna fastighet bedömts tillhöra klass 4, liten risk. Ingen
kemikaliehantering är känd.

Kv. Alven 23
Här finns en kemisk tvätt sedan flera årtionden. Fram till ca. 1960 förekom färgning av
tyger. Inga föroreningar har nämnts men det finns sannolikt de för sådan verksamhet
typiska föroreningar i form av klorerade produkter samt färg- och betningsmedelsspill till
avlopp och mark.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög till mycket hög farlighet,
spridningsförutsättningar till mark och grundvatten måttliga och känslighet för
exponering av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms vara litet.

Kv. Alven 24
Denna fastighet har haft verksamheter av olika slag sedan 1900-talets början. Här har
funnits transformatorverkstad, järnmöbelfabrik, tapettryckeri, billackering, och garveri
Det har till och med nämnts att här skulle ha varit en kvarn. I marken här kan finnas trikloretylen och andra lösningsmedel och eventuellt färgrester med därtill hörande tungmetaller. Krom kan ha förekommit vid garveriet och kan i så fall ha kommit ut i mark.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög till mycket hög farlighet,
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spridningsförutsättningar till mark och grundvatten måttliga och känslighet för
exponering av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms vara litet.

Kv. 26 Alven
I fastighetens norra del finns sedan 1964 i en bensinmack. Söder om macken finns nu
flerfamiljshus. Innan dessa byggdes på ca.1950-talet var fastigheten ett byggupplag och
enligt intervjuresultaten kan här finnas oljor, lösningsmedel, färger och impregneringsmedel i mark. De intervjuade har endast nämnt föroreningen som sannolik.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög till mycket hög farlighet,
spridningsförutsättningar till mark och grundvatten måttliga och känslighet för
exponering av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms vara litet.

Övriga icke ovan nämnda fastigheter i kv. Alven
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har dessa fastigheter bedömts tillhöra klass 4, liten risk.
Ingen kemikaliehantering är känd.

5.2 Kvarter Arbetaren
Kv. Arbetaren 3
Här fanns fram till 1970 ett plåtslageri och eventuellt kan det finnas skäroljor i marken.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög till mycket hög farlighet,
spridningsförutsättningar till mark och grundvatten måttliga och känslighet för
exponering av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms vara litet.

Kv. Arbetaren 10
Denna fastighet var före bebyggandet ca. 1950-talet använd som byggupplag. I marken
kan finnas oljor, lösningsmedel, färger och impregneringsmedel. Några konkreta föroreningar till mark har inte rapporterats.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög till mycket hög farlighet,
spridningsförutsättningar till mark och grundvatten måttliga och känslighet för
exponering av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms vara litet.
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Övriga icke ovan nämnda fastigheter i kv. Arbetaren
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har dessa fastigheter bedömts tillhöra klass 4, liten risk.
Ingen kemikaliehantering är känd.
5.3 Kvarter Atleten
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har hela kvarteret bedömts tillhöra klass 4, liten risk.
Ingen kemikaliehantering är känd.

5.4 Kvarter Basen
Kv. Basen 7
En fiskfabrik fanns här. Inga föroreningar är nämnda. Däremot nämns att det brunnit i
fabriken vilket kan ha lett till brandrelaterade föroreningar.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 4, liten risk. Ingen
kemikaliehantering är känd.
Kv. Basen 8
Under åren 1950-1970 var en pumpfabrik i verksamhet på fastigheten. Numera är här
ett företag som arbetar med pumpreparationer. En grusfylld oljetank ska finnas kvar i
mark i övrigt har inga föroreningar rapporterats.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög till mycket hög farlighet,
spridningsförutsättningar till mark och grundvatten måttliga och känslighet för
exponering av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms vara litet.

Kv. Basen 58
Denna fastighet hade under många år ett större slakteri som upphörde på 1960-talet.
Inga föroreningar är kända.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 4, liten risk. Ingen
kemikaliehantering är känd.
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Övriga icke ovan nämnda fastigheter i kv. Basen
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheterna bedömts tillhöra klass 4, liten risk. Ingen
kemikaliehantering är känd.

5.5 Kvarter Klotet
Kv. Klotet 1
En fotogen- och oljehandel fanns här fram till ca. 1970. Verksamheten pågick under
flera årtionden. Nuvarande hyresgäster berättar att man för några år sedan i samband
med omläggning av avloppsrör grävde ner till ca. 2 meters djup. Vid detta tillfälle
observerades vare sig lukt- eller synbart någon fotogen eller olja.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög till mycket hög farlighet,
spridningsförutsättningar till mark och grundvatten stora och känslighet för exponering
av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms vara litet.
Kv. Klotet 2
Fastighet 2 in på gården sägs ha haft en f.d. industri av obekant slag. Känt är att här har
funnits en filmatelje med framkallningsverksamhet. Någon kontaminering har ej inberättats.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög till mycket hög farlighet,
spridningsförutsättningar till mark och grundvatten stora och känslighet för exponering
av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms vara litet.

Kv. Klotet 9
Den under kv.Basen 8 nämnda pumpfabriken ska också ha haft sin verksamhet på den
här fastigheten fram till 1970. Här ska lackering av produkterna ha utförts. Lackeringsspill med åtföljande tungmetaller har då sannolikt nått avlopp och/eller mark. Efter
pumpfabriken kom en slipsfabrik in i lokalerna. Några föroreningar från denna är ej
kända.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög till mycket hög farlighet,
spridningsförutsättningar till mark och grundvatten måttliga och känslighet för
exponering av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms vara litet.
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Övriga icke ovan nämnda fastigheter i kv. Klotet
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har hela kvarteret bedömts tillhöra klass 4, liten risk.
Ingen kemikaliehantering är känd.

5.6 Kvarter Laget
Kv. Laget 6
I en källarlokal fanns på denna fastighet under många år en bilverkstad.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög till mycket hög farlighet,
spridningsförutsättningar till mark och grundvatten måttliga och känslighet för
exponering av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms vara litet.

Kv. Laget 28
På denna fastighet har bedrivits handel med oljor, fotogen och kocks sedan 1940-talet.
Underjordiska tankar finns. Sannolikt finns på denna plats en del markförorening av
ovannämnda produkter.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög till mycket hög farlighet,
spridningsförutsättningar till mark och grundvatten måttliga och känslighet för
exponering av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms vara litet.

Övriga icke ovan nämnda fastigheter i kv. Laget
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheterna bedömts tillhöra klass 4, liten risk. Ingen
kemikaliehantering är känd.

5.7 Kvarter Plantan
Kv. Plantan
Enligt intervjuresultatet ska det inte ha förekommit några verksamheter med tänkbar föroreningsrisk i detta kvarter.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har hela kvarteret bedömts tillhöra klass 4, liten risk.
Ingen kemikaliehantering är känd.
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5.8 Kvarter Rasten
Kv. Rasten
Inte heller för detta kvarter har någon tänkbar källa till förorening pekats ut.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har hela kvarteret bedömts tillhöra klass 4, liten risk.
Ingen kemikaliehantering är känd.

5.9 Kvarter Repet
Kv. Repet
Såvitt känt ska också kv. Repet vara fritt från kontamineringskällor.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har hela kvarteret bedömts tillhöra klass 4, liten risk.
Ingen kemikaliehantering är känd.

5.10 Kvarter Sämjan
Kv. Sämjan 2
Kv. Sämjan utgöres av endast denna fastighet. Sedan 1900-talets början har det
förekommit olika typer av fabrikation på fastigheten. 1913 fanns en textilfabrik här.
Eventuell tygfärgning kan ha förorsakat förorening av marken. Från ca. 1915-1945 fanns
Tobaksbolaget på fastigheten. Något spill till mark från denna verksamhet är ej känd.
Under tiden 1945-1979 var AB Kvarnmaskiner senare (AB KAMAS) verksamt här.
Mindre spill av färg, oljor, lösningsmedel och syror till mark förekom under de första
åren.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög till mycket hög farlighet,
spridningsförutsättningar till mark och grundvatten måttliga och känslighet för
exponering av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms vara litet.

5.11 Kvarter Orten
Kv. Orten 6
Denna fastighet har sedan många år använts som måleri. Gården som är helt utan beläggning används som uppställningsplats för fat, färgpytsar m.m. Allt eventuellt spill går
därför direkt till mark.
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Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög till mycket hög farlighet,
spridningsförutsättningar till mark och grundvatten måttliga och känslighet för
exponering av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms vara litet.

Kv. Orten 8
I detta kvarters sydvästra hörn fanns under ca. 10 år en bilverkstad. Verkstaden
upphörde på 1970-talet.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastighetens sydvästra hörn med adressen Björkgatan
18 bedömts tillhöra klass 2, stor risk. Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög
till mycket hög farlighet, spridningsförutsättningar till mark och grundvatten måttliga och
känslighet för exponering av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms
vara litet.
Övriga icke ovan nämnda delar av fastigheten kv. Orten 8
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har dessa delar av kvarteret bedömts tillhöra klass 4, liten
risk. Ingen kemikaliehantering är känd.

5.12 Kvarter Målet
Kv. Målet 32
En bärgningsfirma med reparationsverksamhet ska ha funnits på denna fastighet.
Verksamhetstiden är ej känd.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög till mycket hög farlighet,
spridningsförutsättningar till mark och grundvatten måttliga och känslighet för
exponering av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms vara litet.
Övriga icke ovan nämnda delar av kv. Målet
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har dessa delar av kvarteret bedömts tillhöra klass 4, liten
risk. Ingen kemikaliehantering är känd.
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5.13 Kvarter Idrotten
5.14 Kv. Idrotten 2
På fastighetens gård ska en f.d. fabrik och/eller verkstad enligt obekräftade uppgifter ha
funnits. Vad som eventuellt framställts eller reparerats har ej kunnat fastställas. Känt är
att en elkonsult med konstruktionsuppdrag som uppgift har haft sin verksamhet här. I
dag används detta hus in på gården som bostad. Några föroreningar har ej rapporterats.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har dessa delar av kvarteret bedömts tillhöra klass 4, liten
risk. Ingen kemikaliehantering är känd.

Kv. Idrotten 4
Beträffande denna fastighet säger en enstaka uppgift att det i gamla tider förekom kabelbränning och andra icke specificerade verksamheter.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög till mycket hög farlighet,
spridningsförutsättningar till mark och grundvatten måttliga och känslighet för
exponering av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms vara litet.

Kv. Idrotten 7
På denna fastighet höll ett motorcykelsällskap till. I grannskapet är huset mest känt som
HA-huset. Fastigheten blev rikskänd i förbindelse med att huset besköts med
”pansarbrytande” ammunition 1996. Man tror att en konkurrerande motorcykelorganisation ligger bakom händelsen. När det gäller föroreningar av marken kan man se att den
öppna markytan varit utsatt för kraftiga oljespill. Fat med innehåll var placerade direkt på
mark.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög till mycket hög farlighet,
spridningsförutsättningar till mark och grundvatten måttliga och känslighet för
exponering av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms vara litet.

Kv. Idrotten 8
Här finns en bilverkstad sedan ca. 30 år tillbaka i tiden. Några föroreningar har ej rapporterats men vid en okulär besiktning kan man se att problem med oljespill har förelegat på senare tid. Sannolikt kan det ha förekommit sådant också tidigare.
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Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög till mycket hög farlighet,
spridningsförutsättningar till mark och grundvatten måttliga och känslighet för
exponering av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms vara litet.

Övriga icke ovan nämnda fastigheter i kv. Idrotten
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har dessa delar av kvarteret bedömts tillhöra klass 4, liten
risk. Ingen kemikaliehantering är känd.
5.14 Kvarter Cykeln
Kv. Cykeln 1
Fastigheten är för närvarande obebyggd och tycks tidvis ha blivit föremål för diverse
nedskräpning. Vid ett tillfälle observerades fat med någon typ av lösningsmedel på
denna fastighet. Fatet var placerat så att innehållet sipprade direkt ut på marken. Eventuellt kan någon oljecistern finnas kvar i mark. Uppgift om några andra kontaminationer
har ej erhållits. Ett motorcykelsällskap ska tidigare ha haft sin verksamhet förlagd hit.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög till mycket hög farlighet,
spridningsförutsättningar till mark och grundvatten måttliga och känslighet för
exponering av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms vara litet.

Kv. Cykeln 10
Även denna fastighet ligger öde. Fastigheten brann ner för några år sedan. Brandrelaterad förorening kan finnas i marken.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 4, liten risk. Ingen
kemikaliehantering är känd.

Kv. Cykeln 13
Denna fastighet har haft tryckeri och verktygsfirma i nu nämnd ordning. Tidsperspektivet
är okänt.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög till mycket hög farlighet,
spridningsförutsättningar till mark och grundvatten måttliga och känslighet för
exponering av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms vara litet.
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Kv. Cykeln 14
Ytterligare en ödetomt i detta kvarter. En uppgift säger att här ska finnas en krossad
brännoljetank i marken. Den ska ha blivit demolerad i samband med rivning av huset.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Kv. Cykeln 15
På denna fastighet har metallisk ytbehandling förekommit. Ytbehandling med zink,
nickel och krom har utförts. Sannolikt har restprodukter hamnat i avlopp och mark.
Mätningar på avloppsvattnet visar på höga värden för kadmium, krom, zink, och nickel.
Vid undersökningstillfället fanns ett flertal läckande fat uppställda på fastigheten och ett
utbrett ”oljeläckage” har luckrat upp asfalten. Ytbeläggningen är mycket vågig och kan
tyda på långvarig påverkan och/eller på andra konstruktioner under mark. Eventuellt kan
här finnas cisterner i marken. Asfaltytan företer i dag ett 30 gånger 30 cm stort hål med
ett djup på ca. 20 cm. Analysresultat på avloppsvatten från verksamheten visar vad som
kan finnas i marken här. Se bilagorna 4 – 7.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög till mycket hög farlighet,
spridningsförutsättningar till mark och grundvatten måttliga och känslighet för
exponering av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms vara litet.
Fastigheterna kv. Cykeln 8, 9, 11, och 12 riskplaceras enligt nedan
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheterna bedömts tillhöra klass 4, liten risk. Ingen
kemikaliehantering är känd.

5.15 Kvarter Ödet
Kv. Ödet 10
Verksamheten vid denna fastighet är glaskonst-glasmästeri. Firman har funnits här sedan 1962. Något spill till mark har ej nämnts men det berättas att blysmältning företogs
på gårdsplanen in på 1970-talet.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög till mycket hög farlighet,
spridningsförutsättningar till mark och grundvatten måttliga och känslighet för
exponering av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms vara litet.
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Samtliga icke ovan nämnda fastigheter i kv. Ödet riskplaceras enligt nedan
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheterna bedömts tillhöra klass 4, liten risk. Ingen
kemikaliehantering är känd.

5.16 Kvarter Önskan
Kv. Önskan
Beträffande detta kvarter har det inte inkommit några uppgifter om föroreningar eller om
industri som kan ha haft miljöstörande verksamhet.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning detta kvarter bedömts tillhöra klass 4, liten risk. Ingen
kemikaliehantering är känd.

5.17 Kvarter Äran
Kv. Äran 10
På denna fastighet fanns en tvättinrättning samt en hatt- och mössfabrik.
Inget spill har rapporterats. Möjligen kan man ha bedrivit textilfärgning. Tänkbart förorening är blekmedel och om färgning förekommit också tungmetaller m.m. från infärgningspreparaten.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög till mycket hög farlighet,
spridningsförutsättningar till mark och grundvatten måttliga och känslighet för
exponering av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms vara litet.

Samtliga icke ovan nämnda fastigheter i kv. Äran riskplaceras enligt nedan
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har dessa delar av fastigheten bedömts tillhöra klass 4,
liten risk. Ingen kemikaliehantering är känd.

5.18 Kvarter Cyklamen
Kv. Cyklamen
Några uppgifter om miljöstörande verksamheter finns inte men vid besök i området berättades det att på fastigheten kv. Cyklamen 8 var de översta 50 centimetrarna av
marken ”avloppsliknande och sur”. Ca. 200 kubikmeter har grävts bort.
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Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har hela kv. Cyklamen bedömts tillhöra klass 4, liten risk.
Ingen kemikaliehantering är känd.

5.19 Kvarter Cypressen
Kv. Cypressen 4
En av de många tvättinrättningarna i Sofielund fanns på denna fastighet. Här kan ha
kommit ut klorinpreparat i avlopp och/eller mark.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög till mycket hög farlighet,
spridningsförutsättningar till mark och grundvatten måttliga och känslighet för
exponering av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms vara litet.
Samtliga icke ovan nämnda fastigheter i kv. Cypressen riskplaceras enligt nedan
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har dessa fastigheter bedömts tillhöra klass 4, liten risk.
Ingen kemikaliehantering är känd.

5.20 Kvarter Bladet
Kv. Bladet 1
På denna fastighet har förekommit en mängd verksamheter. Kända verksamheter är
följande: Färgfabrik på 1930-talet, därefter tvål- och gramofonskivstillverkning, Kemikaliefabrik som brann på 1950-talet, mekanisk verkstad och tryckeri ca. 1960-1990 med
filmframkallning under åren ca. 1988-1993. På fastigheten finns sannolikt en del rester
efter brandtillfället i kemifabriken. Sannolikt finns även färgrelaterad kontaminering.
Även cyanider har varit i bruk på denna fastighet.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög till mycket hög farlighet,
spridningsförutsättningar till mark och grundvatten måttliga och känslighet för
exponering av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms vara litet.

Kv. Bladet 2
Ett plåtslageri har sedan årtionden sin verksamhet här. Ingen förorening har nämnts för
denna fastighet.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har denna fastighet bedömts tillhöra klass 4, liten risk.
Ingen kemikaliehantering är känd.
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Kv. Bladet 3
På denna fastighet är sedan många år tillbaka en bilverkstad i verksamhet. Inga föroreningar är rapporterade.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög till mycket hög farlighet,
spridningsförutsättningar till mark och grundvatten måttliga och känslighet för
exponering av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms vara litet.

Kv. Bladet 5
En tidig verksamhet här var laxrökeri ca. 1900-1930. Sedan 1977 finns en mekanisk
verkstad. En enstaka uppgift säger att man arbetat med hydrauliska produkter här varför
det skulle kunna finnas hydraulojor i marken.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög till mycket hög farlighet,
spridningsförutsättningar till mark och grundvatten måttliga och känslighet för
exponering av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms vara litet.

Kv. Bladet 6
Här ska ha funnits ett metallgjuteri som flyttade från platsen 1936. Här ska också ha
varit en fläktfabrik och en elektromekanisk firma. Något spill har ej blivit nämnt.
Beträffande metallgjuteri och fläktfabrik se fastighet 8 nedan
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög till mycket hög farlighet,
spridningsförutsättningar till mark och grundvatten måttliga och känslighet för
exponering av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms vara litet.

Kv. Bladet 8
En kemisk tvätt fanns också på denna tomt. Verksamhetsperioden var 1940-1985. Även
här ska ha varit en ventilationsfabrik och ett metallgjuteri. Möjligen kan det vara så att
uppgiftslämnarna inte är helt säkra på var fläktfabriken och metallgjuteriet var belägna.
Det är dock inte omöjligt att de kan ha varit belägna på både tomt 6 och tomt 8. Att det
kan vara så visas av att både Idunsgatan 19 och Bragegatan 10-14 som avser dessa
båda fastigheter nämns som adress för den kemiska tvätten. Ett analysresultat på
avloppsvatten indikerar vad man kan förväntas finna i marken från tvätteriverksamheten.
Se bilaga 8.
Spill från dessa verksamheter har inte helt kunnat undvikas och även om markområdet
under de senaste årtiondena varit hårdgjort kan man sannolikt förvänta sig att från åren
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dessförinnan finna tungmetaller m.m. från de produkter som använts vid tennlödning,
galvanisering, emaljering o.s.v. i marken. Även lösningsmedelsrester kan finnas. Av de
övriga företagen som varit i verksamhet i detta kvarter är det troligen endast färgfabriken
som fanns på tomt nr 17 på 1950-talet, som kan ha förorsakat några verksamhetsanknutna föroreningar av marken.
I dag finns Åhlanders kemtvätt som varit i verksamhet här i flera årtionden Kemtvätten
kan ha orsakat markföroreningar av lösningsmedelskaraktär, men också av tungmetaller
från de många färgpigment man använde vid garnfärgning förr i tiden. Även betmedel
kan ha bidragit till den eventuella föroreningen. Här har under årens lopp funnits en
mängd olika företagsamheter, som verkstäder med inriktning mot bilar, mekanik och
plåtkonstruktion, oljefirma, charkuteri, färgfabriker och ytbehandlingsföretag m.m.
Färgfabrikanter, kemtvättar, tryckerier, bensin- och bränsleföretag m. fl. har hanterat
stora kvantiteter bränslen, lösningsmedel och tvättämnen för olika ändamål. Med stor
sannolikhet har lösningsmedel kommit ut i marken på många platser.
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har fastigheten bedömts tillhöra klass 2, stor risk.
Hanterade kemikaliers farlighet bedöms vara hög till mycket hög farlighet,
spridningsförutsättningar till mark och grundvatten måttliga och känslighet för
exponering av människor mycket stor. Skyddsvärdet för miljön bedöms vara litet.

Fastigheterna kv. Bladet 2, 4 och 7 riskplaceras enligt nedan
Riskklassning
Vid en samlad riskbedömning har dessa fastigheter bedömts tillhöra klass 4, liten risk.
Ingen kemikaliehantering är känd.
En sammanfattande bild av antalet fastigheter placerade i riskklass 2 ges i tabell 2.
Samtliga övriga fastigheter är placerade i riskklass 4, liten risk.
Tabell 2. Sammanfattande bedömning av antalet objekt placerade i riskklass 2.
Kvartersbeteckning
Kv. Alven 8, 23, 24, 26
Kv. Arbetaren 3, 10
Kv. Basen 8
Kv. Bladet 1, 3, 5, 6, 8
Kv. Cykeln 1, 13, 14, 15
Kv. Cypressen 4
Kv. Idrotten 4, 7, 8
Kv. Klotet 1, 2, 9
Kv. Laget 6, 28
Kv. Målet 32
Kv. Orten 6
Kv. Orten 8, Björkgatan 18
Kv. Sämjan 2
Kv. Ödet 10
Kv. Äran 10
Totalt

Klass 2
4
2
1
5
4
1
3
3
2
1
1
1
1
1
1
31
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6. RISKBEDÖMNING OCH SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Med hänvisning till de nu kända resultaten är Miljöförvaltningens bedömning att kvarter
Alven m. fl. i Gamla Sofielund ska riskklassindelas med ledning av Naturvårdsverkets
områdesklassificering enligt nedanstående.
Till hjälp vid läsningen av denna bedömning var god se riskklassningskarta över
området från året 1998. Bilaga 3.
I riskklass 1 placeras ingen fastighet.
I riskklass 2 placeras följande fastigheter: Kv. Alven 8, 23, 24 och 26. Kv. Arbetaren 10.
Kv. Basen 8. Kv. Klotet 1, 2 och 9. Kv. Laget 6 och 28. Kv. Sämjan 2. Kv. Orten 6 och
den sydvästra delen av Orten 8 med adressen Björkgatan 18. Kv. Målet 32. Kv. Idrotten
4, 7 och 8. Kv. Cykeln 1, 13 och 15. Kv. Äran 10. Kv. Ödet 10. Kv. Cypressen 4. Kv.
Bladet 1, 3, 5, 6 och 8.
I riskklass 3 placeras ingen fastighet.
I riskklass 4 placeras samtliga övriga fastigheter i de 20 kvarteren.
De i riskbedömningen gjorda riskklassindelningarna tolkas enligt Naturvårdsverkets områdesklassificering på följande sätt:
Klass 1. Mycket stor risk: Undersöka/analysera riskerna i detalj. Efterbehandlingsoch/eller skyddsåtgärder behövs oavsett markanvändningen.
Klass 2. Stor risk. Åtgärder: Undersöka noggrant. Möjligt åtgärdsbehov, framförallt vid
förändrad markanvändning.
Klass 3. Måttlig risk. Åtgärder: Undersöka/bedöma riskerna. Omfattande åtgärder troligen inte nödvändiga.
Klass 4. Liten risk. Åtgärder: Utifrån vad som nu är känt behövs endast en enkel undersökning och inga skyddsåtgärder.
Med ledning av ovanstående ska allt markarbete i följande områden i enlighet med reglerna i Miljöbalken betraktas som miljöfarlig verksamhet intill dess att ytterligare uppgifter
framkommer.
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7 DISKUSSION
Sofielunds industriområde har sedan 1800-talets slut haft industriverksamheter av ett
flertal slag. Ett stort antal kemikalier, oljor och lösningsmedel har varit i bruk under områdets historia. Rester av dessa kan man förvänta sig att finna i marken. Detta gäller
särskilt för verksamheter som fanns här fram t o m 1970-talet. Under 1960- och 1970talen hårdgjordes marken på de flesta tomterna, varför man kan förmoda att eventuella
spill därefter antingen sanerats eller har kommit ut i avloppsnätet vid olyckstillbud osv.
De föroreningar man med största sannolikhet kan räkna med att finna i marken är oljeprodukter, lösningsmedel och tungmetaller. Syror och alkaliska produkter har på samma
sätt kommit ner i marken, men man kan anta att dessa med tanke på tidsperspektivet
blivit tämligen utspädda av vatten, och neutraliserade p g a sitt naturliga sätt att reagera
med omgivande mineraler m.m.
Mycket stora mängder lösningsmedel har hanterats antingen i fri form eller i färgprodukter. Kemtvättarna och bränsleleverantörerna och bensinstationen har hanterat stora
mängder produkter som sannolikt resulterat i utsläpp till marken.
Flera lösningsmedelstyper, bl a klorerade varianter kan ha gått igenom jordlagren ner till
lerskiktet där de eventuellt kan ligga kvar relativt opåverkade av den högre biologiska
aktiviteten, som förekommer i de övre markskikten.
Beträffande övriga petroleumprodukter t ex bränn-, diesel-, hydraul- och motoroljor m. fl.
som kan finnas i marken så har dessa en tendens att mer sprida sig i de olika markskikten. Möjligen kan därför jordens mikroorganismerna i större utsträckning ha
påverkat och brutit ner oljorna än vad som kanske är fallet med en del av lösningsmedlen.
Tungmetallerna som nu förorenar marken är av flera slag. Bly, koppar, nickel, tenn, zink
och krom m. fl. kan förekomma. Det är framför allt färg- och ytbehandlingsindustrin samt
de stora användarna av färgprodukter som kan ha åstadkommit dessa problem. Men
även de många verkstäder som använde egna betningskar och kanske även försökte
sig på ytbehandling av olika slag kan vara delaktiga.
De cisterner som kan finnas kvar i marken kan innehålla bensin, diesel och eldningsolja,
och eventuellt lösningsmedel. Dessa cisterner kan med tiden p.g.a. korrosionsskador
frisläppa sitt innehåll.
Eventuellt kan även avloppsnätet p.g.a. korossionsskador ha bidragit till spridning av föroreningar i området.
Sönderfrätta avloppsrör kan under långa perioder, kanske årtalsvis, ha läckt ut sitt innehåll till rörledningsgravarna. De största mängderna har sannolikt transporterats vidare
genom dessa. Om dessa gravar befinner sig i kompakta och obrutna lerskikt kan därför
föroreningarna ha inskränkt sig till det närmaste jordlagret. Skulle så inte vara fallet kan
däremot stora mängder avloppsvatten ha dränerats ut i omkringliggande markområden.
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Med tanke på denna spridningsrisk är det av största vikt att man vid en framtida
undersökning av området får den geologiska bilden av området väl kartlagd.
Även när det gäller lokala grundvattenriktningar inom området är kunskapen om dessa
relativt okända, vilket gör att en stor osäkerhet råder om vilka vägar eventuella utsläpp
kan ha tagit. Härav följer att även en undersökning av de hydrogeologiska förhållandena måste företas, om man vid en uppföljning av denna rapports resultatredovisning ska kunna dra säkra slutsatser angående spridningsvägar osv.
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