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Bakgrund  
Inom detaljplan Kronomagasinet har marken förorenats av tidigare verksamheter 
och utfyllnader. Området har under lång tid använts för hamnverksamhet och 
framställning av stadsgas och koks.  

Hamnverksamheten har bestått i skeppsbyggnad och en torrdocka har funnits men 
är numera igenfylld. Utöver detta har framförallt lagring, lossning och lastning av 
kol och andra brännbara material skett. Lagringen har skett på stora ytor och orsa-
kat sättningar i underliggande lera och marken har vartefter fyllts ut ytterligare.  

Gasverket anlades 1851, tillverkning av gas från kol upphörde 1960 men gastill-
verkning fortsatte från lätta petroleumprodukter (gasnafta) vilket upphörde helt 
och hållet 1988 då spaltgasverket revs.   

 

 

Föroreningssituationen 
Skeppsdockan -Gasverkstomten 
Skeppsdockan eller den så kallade gasverkstomten omfattning framgår av figur 1. 
  

 
Figur 1. Inringat i rött är Gasverkstomten. Skeppsdockan 3 är E.ONs värmepanna 
och Skeppsdockan 5 finns Tidningsretur. Gasverket förfogade hela det inringade 
området.  
 
Ett kartutsnitt från en karta som är daterad till 1769 visar att det fanns ett skepps-
varv på området se figur 2. Av figur 3 framgår gasverkets och skeppsdockans läge 
1879. 
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Figur 2. Utsnitt av karta från 1769 där det framgår att det fanns ett skeppsvarv på 
gasverksområdet. 
 

 

Figur 3. Karta från år 1879 som visar läget för torrdockan och för Gasverket. 
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Ett flygfoto från 1957 visar gasverksområdet innan produktionen från kol lades 
ner i mitten av 1960-talet, se figur 4. 

 

 

Figur 4. Flygfoto över gasverksområdet från 1957. 

 

Figur 5 visar ett flygfoto från 1963 och där kan ses att kolet i stort sett hade för-
svunnit från gasverkstomten och en ny byggnad uppförts (spaltgasverket). 

Figur 5. Flygbild från 1963. Det nya spaltgasverket har byggts. Två gasklockor är 
i bruk. 
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Vid gasframställning från kol erhålls flera biprodukter koks och tjära. Dessa bi-
produkter kunde säljas och var en betydelsefull handelsvara och viktig för ekono-
min. Under andra världskriget togs en anläggning för tillverkning av råbensol 
(bensen) i drift vid gasverket.   

Tjäran innehåller till stor del ämnesgruppen polyaromatiska kolväten förkortat 
PAH. Ämnesgruppen PAH innehåller ett stort antal ämnen varav ett är naftalen 
som är den PAH som har lägst molekylvikt. PAH-erna indelas i tre grupper utifrån 
miljö och hälsofarlighet och baseras på molekylvikt. PAH-L är polyaromatiska 
kolväten med låg molekylvikt, PAH-M är polyaromatiska kolväten med medelhög 
molekylvikt och PAH-H är polyaromatiska kolväten med hög molekylvikt d v s 
större molekyler och mer komplexa än de övriga. PAH-H är den mest hälsofar-
liga. Flera PAH är cancerframkallande. Bensen är ett enkelt aromatiskt kolväte 
och förekommer i bensin och lösningsmedel. Bensen är giftigt för människor och 
kan påverka människans arvsmassa. Bensen är också klassad som cancerframkal-
lande.  

Utöver tjära och bensen förekommer också förhöjda halter bly och cyanid som 
båda är giftiga för människan. Alla här nämnda ämnen är också miljöstörande och 
sprids med grundvattnet till Motala ström. 

Föroreningarna finns i första hand i avfallsmassor och förorenad jord som an-
vänds för att fylla igen de stora hålrum som blev kvar när skeppsdockan och 
gasklockorna samt tjärgropar fylldes igen när gasverket revs och vid ombyggnat-
ioner.  Skeppsdockan och gasklockornas konstruktioner når sex till sju meter un-
der markytan. Det innebär att det inom dessa områden förekommer förorenad 
massor till dessa djup. I övriga delar av området är föroreningsdjupet mindre mel-
lan en till fyra meters djup under markytan. 

I figur 6 visas föroreningssituationen avseende polyaromatiska kolväten med hög 
molekylvikt (PAH-H) för varje provtagen punkt och i djupled. Varje prick mot-
svara ett provtagningsdjup och provtagning är utförd genom hela fyllningen ner i 
den naturliga jorden. Det djupaste provet motsvarar ett prov taget i naturlig jord. 
Av figuren framgår att djupet till naturlig jord varierar mycket. Gröna och blå 
prickar visar PAH-H halter som inte behöver saneras eftersom de inte innebär en 
risk enligt riskbedömningen som tagits fram av konsult. Gula, röda och violetta 
prickar visar att här krävs sanering om bostäder ska byggas.  
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Figur 6. Djupkarta som visar haltfördelningen av PAH H i djupled. Gröna och 
blå prickar visar PAH-H halter som inte behöver saneras enligt utförd riskbedöm-
ning. Gula, röda och violetta prickar visar att här krävs sanering om bostäder ska 
byggas. PRV betyder platsspecifika riktvärden. KM betyder känslig markanvänd-
ning (används för bostäder och daghem/skolor), MKM betyder mindre känslig 
markanvändning (används för industri, verksamhetsområden, infrastrukturområ-
den et cetera). 
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Kronomagasinet - Kolkajen 
Kronomagasinets/kolkajens utbredning visas i figur 7. Området begränsas av Salt-
ängsgatan i norr och av Motala ström i söder samt mot öster av Kaptensgata och i 
väster mot Brännerigatan. 
 

 
Figur 7. Kolkajens utbredning. 
 
Området där Kolkajen/Kronomagasinet är beläget var ursprungligen ett låglänt 
deltalandskap som bildats av Motala ströms utlopp i Bråviken. Människor började 
använda området som ängs- och betesmark. 
 
Då området ursprungligen var sankt har det fyllts ut med fyllnadsjord för att 
kunna användas för verksamheter. Under andra hälften av 1700- talet började om-
rådets industriella period, först med ett bränneri och sedan med ett kronomagasin. 
Sedan 1949 har området använts för hantering av koks och kol. I samband med att 
kolhanteringen började genomfördes pålning för byggnation av ett kross- och sor-
teringsverk. Den senaste verksamhetsutövaren på platsen är Swecox International 
AB. Huvuddelen av deras verksamhet är avetablerad men viss lagring samt förva-
ring av ett sorteringsverk finns kvar. Den slutliga avetableringen kommer att ske i 
september 2016. Områdets östra del har använts för skrothantering och för lagring 
av gummiflis. 
 
Undersökningar har visat att fyllnadsjorden ofta består av grus, sand och sten. På 
många ställen finns betongfundament och betongplattor från tidigare anläggningar 
och byggnader.  



  9 (14) 

  

I figur 8 visas fyllningsjordens djup från markytan som varierar mellan någon me-
ter till nästa 4 meter under markytan.  
 

 

Figur 8. Fyllningens djup från markytan inom området. Isolinjerna visar djupet på befintlig 
fyllning relativt den befintliga markytan. 

 
Kolkajens fyllningsjord är delvis förorenad främst med PAH och metaller. Den 
naturliga jorden under fyllningsjorden är i huvudsak inte förorenad.  Förore-
ningsnivån på kolkajen är inte så hög som på gasverkstomten och inte heler så 
omfattande. Dock är mängden jord som är måttligt förorenad stor. I figur 9 visas-
föroreningssituationen avseende PAH H – högsta halt i varje punkt. 
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Figur 9. Maximal halt av PAH-H i respektive provpunkt inom undersökningsområdet. 
 
 
 
 
 

Utförda undersökningar 
Detaljplaneområdet Kronomagasinet med flera är undersökt i många steg och un-
der en längre tid. Den första utfördes 2003 i form av en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning då det framkom att området är förorenat främst av organiska 
föroreningar särskilt PAH och bensen.  Nedan listas de utförda undersökningarna. 
 

 2003, WSP, Översiktlig miljöteknisk utredning, Kv. Skeppsdockan 
Undersökningen omfattade 10 provgropar där 38 jordprover analyserades 
samt installation av 6 grundvattenrör med tillhörande analys. Utförda ana-
lyser visade att området är förorenat av främst organiska föroreningar, 
såsom PAH och bensen. Viss blyförorening påträffades också. Analys av 
grundvattnet visade på förhöjda halter av bensen, naftalen och PAH. För-
höjda halter av bly förekom också (WSP 2003). 

 2004, WSP, Undersökning av schaktmassor, Kv. Skeppsdockan 2.  
Undersökningen utfördes i samband med att en returpapperscentral bygg-
des till på fastigheten Skeppsdockan 2 (numera Skeppsdockan 5). Prover 
togs på schaktmassor samt i schaktbotten i 14 plintgropar. Proverna analy-
serades i fält med röntgenfluorescensdetektor (XRF) samt fotojonisations-
detektor (PID). Tre prover analyserades på laboratorium (WSP 2004). 
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 2006, WSP, Översiktlig miljöteknisk undersökning, Kv. Skeppsdockan 
Undersökningen omfattade 4 provgropar, provtagning i 8 punkter med 
borrbandvagn samt installation av 6 grundvattenrör. Det undersökta områ-
det bestod av delar av gamla gasverket, delar av det gamla varvet och 
skeppsdockan samt delar av befintliga kolupplag. Den översiktliga miljö-
tekniska markundersökningen visade att det förekommer höga halter av 
metaller och organiska föroreningar i både mark och grundvatten inom 
fastigheten. Föroreningar påträffades över hela området och utmed hela 
den undersökta profilen (WSP 2006). 

 2009, WSP, Miljöteknisk och hydrogeologisk undersökning, Kv. Skepps-
dockan 
Syftet med undersökningen var att ge en noggrannare bild av förorenings-
situationen samt att undersöka de hydrogeologiska förhållandena inom 
kvarteret Skeppsdockan. Undersökningen omfattade provtagning av jord i 
44 provpunkter, installation av 8 st. grundvattenrör, provtagning av ytvat-
ten i Motala ström i två punkter, sedimentprovtagning i Motala ström i 2 
provpunkter samt laktest av jord i 8 provpunkter. Resultaten från under-
sökningen visade på kraftigt förhöjda halter av metaller samt organiska 
föroreningar i marken. Bly uppmättes i halter över riktvärdet för MKM i 
19 av 66 punkter. Organiska föreningar uppmättes i halter över riktvärdet 
för MKM i 24 av 34 punkter. Höga halter organiska föreningar påträffades 
framförallt i den mittersta och västra delen av kvarteret Skeppsdockan me-
dan höga halter av bly påträffades i den mittersta och östra delen av områ-
det. Utförda analyser av grundvatten visade på höga halter av metaller och 
organiska föroreningar. Markens hydrauliska kapacitet uppskattades med 
hjälp av slug-test i fem grundvattenrör (WSP 2009).  

 2013, Sweco, Sedimentundersökning i Norrköpings hamn 
En sedimentundersökning utförd 2013 visade förhöjda halter av koppar, 
zink och tributyltenn (TBT) i en punkt nedströms gasverksområdet, vilka 
överskred norska och kanadensiska riktvärden. Generellt var sedimenten i 
Norrköpings hamn även förorenade med kvicksilver och PAH (Sweco 
2013). 

 
 2014 och 2015, Sweco, Kompletterande undersökningar av mark och 

grundvatten 
Under 2014 och 2015 utfördes kompletterande undersökningar av mark 
och grundvatten inom området Inre hamnen. Undersökningarna inom gas-
verksområdet var en del i detta uppdrag. Det primära syftet med de prov-
tagningar och undersökningar som utfördes var att komplettera tidigare 
undersökningar för att få ett bättre underlag till genomförandet av en för-
nyad riskbedömning, riskvärdering och upprättande av åtgärdsförslag i 
samband med att hela området Inre hamnen exploateras och omvandlas till 
bland annat bostadsområde. Utredningarna syftade även till att utreda 
grundvattnets flödesriktning och därigenom föroreningarnas möjliga sprid-
ningsväg genom grundvattnet samt utreda hur grundvattenytan fluktuerar i 
området i förhållande till havsvattenståndet i Motala ström samt neder-
börd. Undersökningarna omfattade jordprovtagning i 46 provpunkter inom 
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gasverksområdet samt och installation av grundvattenrör, provtagning av 
grundvatten och mätningar av grundvattennivåer. Fem laktest utfördes 
varav ett laktest utfördes på jord från gasverket. Hur undersökningar har 
utförts redovisas utförligt i en teknisk rapport (Sweco 2015a). Efter detta 
har kontinuerlig övervakning av grundvattennivåer fortsatt. 

 2015, Sweco, Byggnadsinventering och provtagning i och under byggna-
der 
Inventering av byggnader inom fastigheten Skeppsdockan 1 med avseende 
på föroreningar i byggnadsmaterial har utförts inkluderande provtagning 
av betongkärnor, provtagning av jord och grundvatten under bottenplattor 
samt mätning av porgas (Sweco 2015b).  

 2015, Sweco, Spridningsberäkningar för flyktiga organiska ämnen inför en 
schaktsanering. 
Emissionsmätningar har utförts på jordprover från gasverksområdet. Dessa 
har legat till grund för spridningsberäkningar av flyktiga organiska ämnen 
i luft. Rapporten utreder spridning av luftburna föroreningar vid en senare-
lagd schaktsanering av fastigheten Skeppsdockan 3 med ett fullt utvecklat 
bostadsområde i Inre hamnen och på det övriga gasverksområdet (Sweco 
2015c).  

 2015-2016 Sweco, Rutnätsprovtagning på gasverkstomten och kolkajen. 
Undersökningarna syftar till att få fram underlag till upphandling av efter-
behandlingsåtgärder. Schaktplaner tas fram ur dessa metodiska provtag-
ningar som kompletteras med data tidigare utförda provtagningar 

 
Hur kommer rening av mark att 
ske? 
Riskbedömning 
En fördjupad riskbedömning för hela Inre hamnen området har utförts. I riskbe-
dömningen har spridning från området utretts och platsspecifika riktvärden har ta-
gits fram för tre olika markanvändningar boende, parkmark och gata.  
 
Åtgärdsmål 
Riskbedömningen baserar sig på förslag på övergripande åtgärdsmål för markan-
vändning, skydd av hälsa och miljö samt skydd mot spridning av föroreningar till 
omgivningen. För Inre hamnen som helhet, har de övergripande åtgärdsmålen for-
mulerats som:  

 Barn och vuxna som bor i området eller tillfälligt vistas där ska inte riskera ne-
gativa hälsoeffekter på grund av kontakt med föroreningar. 

 Föroreningar i marken eller grundvattnet ska inte avge ångor som kan tränga 
in i byggnader och ge en oacceptabel påverkan på inomhusmiljön. 
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 Markmiljön i området ska vara tillräcklig för att upprätthålla en ekologisk 
funktion i marken som motsvarar markanvändningen. 

 Föroreningar inom området får ej spridas via grund- och ytvatten i sådan om-
fattning att vattenkvaliteten i Motala Ström försämras eller sedimentmiljön på-
verkas. 

 

Rening av marken 
En åtgärdsutredning togs fram under 2015. Där inventerades lämpliga åtgärdstek-
niker översiktligt för rening av främst gasverksrelaterade föroreningar. En av 
dessa metoder är nedbrytning av PAH och bensen med hjälp av en mikroorganism 
som heter Archea. Norrköpings kommun sökte pengar från Naturvårdsverket för 
att pröva om Archea är en metod som kan användas för att minska föroreningsgra-
den i marken. Bidrag för åtgärdsförberedande undersökningar inklusive laborato-
rie- och pilotförsök erhölls. Under våren 2016 har försök med Archea utförts och 
resultaten från laboratorieförsöken visar att Archea inte har minskat förorening-
arna i proverna alls. Därför har de planerade pilotförsöken ute på plats inte star-
tats. Istället kommer åtgärdsutredningen kompletteras och utvecklas med avse-
ende på alternativa metoder.  
 
Förutsättningarna för rening av mark är att förorenade massor kommer att grävas 
upp och köras bort för omhändertagande på mottagningsanläggningar för förore-
nade massor. Förhoppningar finns att hitta metoder att komplettera uppgrävning 
och borttransport med någon in situ åtgärd alternativt siktning och sortering av 
förorenade massor med syfte minska mängden massor som måste transporteras 
bort. De borttransporterade massorna kommer att ersättas med rena massor där 
återfyllnad krävs.  
Eftersom föroreningarna förekommer på stora djup vilket innebär att grävning 
måste ske under grundvattenytan. Eftersom marken är lös krävs för att schakten 
ska vara stabil att grundvattennivån sänks i marken vilket kommer att kräva att en 
spont anläggs runt gasverkstomten. För grundvattensänkningen kommer en ansö-
kan om tillstånd att lämnas in till miljödomstolen. 
 
 

Riskvärdering 
Ett enkelt underlag till riskvärdering togs fram till huvudstudien sommaren 2015. 
Värderingen gjordes av tre åtgärdsalternativ och ett nollalternativ. Innovationsal-
ternativet där schakt och avlägsnade av förorenade massor kombinerat med ned-
brytning av föroreningar in situ (i marken) var det alternativ som förordades. 
Efter att de åtgärdsförberedande undersökningarna slutförs och en åtgärdsutred-
ning reviderats kommer en förnyad riskvärdering att genomföras. Syftet med risk-
värderingen är att ta hänsyn till flera aspekter än enbart kostnad och måluppfyl-
lelse. Detta kommer att ske genom att använda ett verktyg som SGI (Statens geo-
tekniska institut) har tagit fram för ändamålet (SAMLA) och att genomföra ett 
riskvärderingsseminarium där intressenter i kommunen och andra myndigheter 
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har möjlighet att lyfta in aspekter utifrån sina intresseområden. Förhoppningen är 
att erhålla välgrundade beslut om åtgärdsmetoder och mål. 
 

Tidsplanering 
Arbetet med markreningen är uppdelad i tre etapper i detaljplaneområdet består i 
etapp Kolkajen, etapp Gasverket och etapp Gator. Nedan redogörs för en grov tid-
plan uppdelat för de olika etapperna 
 
 
Markrening Kolkajen: 
Undersökningar Förberedelser och upphandlingar  januari 2016-oktober 2016 
Entreprenad markrening november 2016-september 

2017 
 
Arbeten av seende markförstärkning och anläggandet av allmän platsmark kan ta 
vid vartefter markrening är färdig. 
 
Markrening Gasverkstomten 
Åtgärdsförberedande undersökningar oktober 2015-oktober 2016 
Ansökan om tillstånd för vattenavsänkning oktober 2016-september 

2017 
Ansökan om bidrag för markrening december 2016 
Upphandlingar för markrening och spont november 2016-april 2017 
Markreningsarbeten   maj 2017 – december 2018 
 
Markrening Gata  
Arbetena utförs i anslutning till byggande av gata.  
 
 

Information 
En kommunikationsplan avseende markreningsarbetena har tagits fram. Informat-
ion kommer att ske via de kanaler som projektet Inre hamnen använder. Skyltar 
kommer att sättas upp i området. 
 
Kontakt avseende markmiljö:  Elke Myrhede 
   011-153088 


