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1 Inledning
I samband med framtagande av detaljplan för etapp 2 av Inre hamnen i Norrköping har
Sweco fått i uppdrag av Norrköpings kommun att ta fram underlag som redovisar historik
avseende förorenad mark inom detaljplaneområdet. Två ytterligare fastigheter utanför
planområdet ingår också; Pingvinen och Svanen 5.

2 Syfte
Att sammanställa befintligt underlag avseende förorenande verksamheter inom
detaljplaneområdet för etapp 2, och att göra en översiktlig bedömning av
undersökningsbehov.

3 Bakgrund
Norrköpings kommun avser att exploatera området Inre hamnen och bygga en ny
stadsdel i centralt läge nära resecentrum med bostäder, service, torg, parker och kanaler.
Exploateringen utförs i två etapper. Hela stadsdelen beräknas omfatta ca 3000 bostäder,
hundratals arbetsplatser med verksamheter som skolor butiker, restauranger mm.

Detaljplanen för etapp 1 närmast Motala ström har vunnit laga kraft under 2018.
Byggstart för gator, kajer och offentliga platser påbörjades år 2019.

Denna rapport har utarbetats under framtagandet av detaljplanen för etapp 2. Syftet med
denna detaljplan är liksom för etapp 1 att möjliggöra ändrad markanvändning från hamn-
och industriverksamhet till ny innerstadsbebyggelse med bostäder och
centrumverksamheter.

Inre hamnen har en lång industrihistoria med verksamheter som har gett upphov till
föroreningar av jord och grundvatten, området är dessutom utfyllt med förorenade
massor. De högsta föroreningshalterna har påträffats vid det gamla gasverket och
kolkajen närmast Motala ström inom etapp 1, omfattande saneringsarbeten pågår här.

Flera miljötekniska markundersökningar har genomförts inom hela Inre hamnen under
årens lopp. Förutom saneringarna vid Gasverket och Kolkajen har inga större
saneringsåtgärder förekommit i området.

4 Metodik och omfattning
Tidigare markundersökningsrapporter och övrigt underlag har sammanställts för etapp 2.
Befintligt underlag har hämtats från länsstyrelsens databas för potentiellt förorenade
områden. Kompletterande underlag, som bygglovsritningar, arkiverade miljöärenden,
adresskataloger med mera har studerats vid Norrköpings stadsarkiv. Även historiska
flygfotografier har studerats.

För varje fastighet har befintligt underlag listats och en sammanfattning har gjorts av vilka
verksamheter som har förekommit. En översiktlig bedömning har gjorts av behov av
vidare undersökningar, Norrköpings kommun har gjort dessa bedömningar.
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Detaljplaneområde för Inre hamnen etapp 2
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5 Sammanställning underlag

5.1 Tidigare undersökningar och rapporter
Ett flertal miljötekniska markundersökningar och utredningar har genomförts inom Inre
hamnen.

Nedan följer en förteckning över dessa rapporter sorterad utifrån årtal och med en kortare
sammanfattning.

De senast utförda rapporterna täcker i stor utsträckning in de tidigare utförda och läses
därför med fördel först. Fastighetsnamnen redovisas på kartor i kapitel 6.

2005, Envipro. Undersökning av nedlagd bensinstation, Fastighet Nunnan 20

Borrning och provtagning utfördes i 13 provpunkter vid den nedlagda bensinstationen på
fastigheten Nunnan 20. Organiska föroreningar påträffades i området där de tidigare
pumparna samt cisternerna varit placerade. Sanering har utförts av området 2006, totalt
transporterades 267 ton förorenade massor till godkänd mottagningsanläggning. Fler
rapporter redovisas under rubriken Fastighet Nunnan 20.

2006, WSP. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kv. Trätan

Undersökningen omfattade jordprovtagning med skruvborr i 6 punkter samt installation
och provtagning av ett grundvattenrör. Syftet var att ge en översiktlig bild av förorenings-
situationen inom kvarteret Trätan. Vid analyser av jordprover uppmättes höga halter av
organiska föroreningar i jorden.

2007, WSP. Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Kv. Trätan

Uppdragets syfte var att undersöka utbredningen av tidigare påträffade föroreningar i
plan- och djupled. Undersökningar utfördes också i syftet att ta fram underlag för
eventuell fördjupad riskbedömning med framtagande av platsspecifika riktvärden.
Undersökningen omfattade provtagning av jord med skruvborr i 18 provpunkter samt
installation och provtagning av 1 grundvattenrör. Höga halter av PAH påträffades i 8 av
12 analyserade jordprov.

2009, WSP. PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, etapp väst

Fastigheterna som undersöktes var: Munken 18, 23 och 24, Nunnan 19 och 20, Jungfrun
3, Ankan 5 samt del av Saltängen 1:1.

Området begränsades i norr av Norra promenaden, i väster av Packhusgatan, i öster av
Varvsgatan och Brännerigatan och i söder av Motala Ström. Uppdraget syftade till att ge
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en samlad bild av markföroreningssituationen genom att översiktligt kartlägga
föroreningars sammansättning, koncentration och utbredning. Dessutom beskrevs
föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar och föreliggande
exponeringsrisker genom en förenklad riskbedömning. Uppdraget omfattade provtagning
av mark och grundvatten samt scanning av samtliga jordprover med PID och XRF.
Analyser utfördes på grundvattenprov samt en mindre mängd utvalda jordprov. Utförda
fält- och laboratorieanalyser indikerade på förhöjda metallhalter och organiska föreningar
i jorden inom undersökta områden. I grundvattnet påträffades förhöjda halter av PAH i en
av provpunkterna samt kadmium och nickel i en annan provpunkt. De högsta halterna av
metaller och organiska föreningar påträffades i ett stråk från kvarteret Trätan och Ankan i
norr via Munken 23 ner till kvarteret Skeppsdockan i söder.

2009, Sweco. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Östra Saltängen etapp 2
och 3.

Uppdraget omfattade en översiktlig miljöteknisk markundersökning för östra Saltängen i
Norrköping. Uppdraget hade en ambitionsnivå motsvarande minst en MIFO fas 2 enligt
Naturvårdsverkets kvalitetsmanual. Jordprover uttogs i sammanlagt 66 punkter,
grundvatten i 8 punkter och dagvatten i en punkt. I tre delområden var
föroreningshalterna höga och överskred för flera metaller, PAH, alifater, aromater och
bensen riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM).

.
2009, Sweco. Röd linje visar utredningsområde. Text i kartan beskriver verksamheter
som kan ha gett upphov till föroreningar.

2009, WSP. Saltängen, västra, kompletterande miljöundersökningar

Undersökningen omfattade delar av fastigheterna Nunnan, Munken och Jungfrun.
Undersökningen omfattade provtagning med borrbandvagn i 13 punkter samt installation
av grundvattenrör och provtagning av grundvatten i en punkt.
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2011, Sweco WSP. Underlag för planering av markanvändning – Inre norra hamnen,
Saltängen. Sammanställning av utförda miljötekniska undersökningar samt
riskbedömning.

2011, Sweco WSP. Till vänster undersökningsområden: Sweco - blå, WSP - röd. Till
höger indelning i egenskapsområden.

Rapporten sammanställdes av Sweco och WSP som underlag för kommunens
planarbete. Platsspecifika riktvärden med avseende på mark för bostadsändamål och för
industriella ändamål togs fram. Syftet var att bedöma potentiella risker med
förekommande föroreningar samt bedöma åtgärdsbehov för områdets olika delar
beroende på markanvändning. Arbetet omfattade även att utreda vilka markanvändningar
som är lämpliga för olika delområden, samt om ytterligare undersökningar/åtgärder
krävdes.

Inom uppdraget utfördes följande undersökningar

- Porgasmätningar inom röda och blå området

- Grundvattenbedömning, belastningsberäkningar, lakningsberäkningar inom det
röda området.

- Kompletterande miljöteknisk provtagning av mark och grundvatten Saltängen,
kompletterande miljöteknisk provtagning, delområde J och M, WSP, Rapport
daterad 2010-03-14.

- Kompletterande provtagning av jord i röda området under sommaren 2010.

Ett flertal av tidigare markundersökningar nämnda ovan arbetades in i rapporten, bl a
Sweco 2009, WSP 2009, WSP 2006-2007 (kv Trätan). Övergripande historik för de olika
egenskapsområdena redovisades i rapporten, dock inte indelat per fastighet.
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2015, Sweco. Kompletterande undersökningar i Inre hamnen, 2015-03-16

Inför framtagande av riskbedömningen för Inre hamnen (2015, Sweco Kemakta) gjordes
kompletterande undersökningar 2014-2015.

Flertalet tidigare markundersökningar hade påvisat föroreningar i ytlig fyllning men inga
föroreningar hade avgränsats i plan- eller vertikalled. Några delområden var dessutom
sparsamt undersökta och analysomfattningen var inte heltäckande.

Syftet med de kompletterande provtagningarna var att

· Avgränsa tidigare påträffade föroreningar i plan och djup

· Erhålla tillräckligt med underlag för att kunna utföra en riskbedömning samt
åtgärdsutredning/riskvärdering

· Undersöka potentiella föroreningar i mark och grundvatten inom de delområden
som inte tidigare varit undersökta eller sparsamt undersökta.

· Genomföra en bredare analys av olika föroreningar samt få en bättre uppfattning
om kvicksilverhalter där tidigare analyser ofta haft en hög rapporteringsgräns

· Utreda grundvattnets flödesriktningar och därigenom föroreningarnas möjliga
spridning genom grundvattnet.

· Utreda hur grundvattenytan fluktuerar i området i förhållande till
havsvattenståndet i Motala ström samt nederbörd.

Undersökningarna omfattade jordprovtagning och installation av grundvattenrör,
provtagning av grundvatten samt mätningar av grundvattennivåer. Undersökningarna
pågick från juni 2014 till januari 2015. Jordprovsanalyserna omfattade metaller, PAH,
aromater, alifater, samt bensen, toluen, etylbensen och xylen i samtliga prover.
Kompletterande analyser utfördes på utvalda prover avseende cyanid, TOC (totalt
organiskt kol), PCB och pesticider. Vattenprover från 26 grundvattenrör analyserades
med avseende på metaller, PAH, aromater, alifater, cyanid samt BTEX. Fem
grundvattenprover har även analyserats med avseende på klorerade lösningsmedel.
Laktester har genomförts på fem olika samlingsprover med avseende på metaller.

2015, Sweco Kemakta. Riskbedömning Inre hamnen

Syftet var att ta ett samlat grepp om föroreningssituationen inom Inre hamnen och att
genomföra en riskbedömning, en åtgärdsutredning och en riskvärdering. Till grund för
detta arbete gicks samtliga tidigare miljöundersökningar igenom och kompletterades med
ytterligare undersökningar enligt ovanstående rubrik. Rapporter ovan som ersätts av
denna rapport är följande (endast etapp 2 nämns här); 2005, Envipro Undersökning av
nedlagt bensinstation. 2006, WSP Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Trätan.
2007, WSP Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Kv Trätan. 2009, WSP
Översiktlig miljöteknisk markundersökning, etapp väst. 2009, Sweco, Översiktlig
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miljöteknisk markundersökning Östra Saltängen etapp 2 och 3. 2009, WSP, Saltängen,
västra, kompletterande miljöundersökningar.

Sammanfattning av riskbedömning och åtgärdsbehov

Det finns ett åtgärdsbehov för området när det gäller att reducera hälsorisker, reducera
risker för markmiljön samt minska spridningen från området. Jord med höga halter av
föroreningar finns ytnära i vissa delar av området vilket medför att det är angeläget att
åtgärder vidtas.

Hydrogeologiska förhållanden

Stora delar av Inre hamnens industriområden är utfyllda och anlagda på fyllnadsmassor
som varierar i mäktighet beroende på vilken verksamhet som bedrivits. Naturliga jordarter
består huvudsakligen av svämsediment, lera och silt överlagrat av heterogen fyllning.
Fyllningen består av grus och sand med inblandning av fyllnadsavfall (tegel, glas,
asfaltrester, trä, kol, slagg och oljerester), mäktigheten ligger runt 1-2 m. Djupare fyllning
har påträffats inom etapp 1. Fältundersökningarna visar att under fyllnadsmassorna
påträffas lera, torrskorpelera samt områden med siltiga och gyttjiga leror.

Grundvattenförhållanden

Grundvattenytan varierar inom Inre hamnen och i absoluthöjder motsvarar det nivåer
mellan -0,15 och 1,4 meter över havsnivån. Grundvattenytan har vid mätningar påträffats
på nivåer mellan 0,5 - 2 meter under markytan. I genomsnitt ligger grundvattenytan cirka
1,3 meter under markytan.

Ett undre grundvattenmagasin finns i lager med friktionsjord under lerlagret. Enligt SGU:s
grundvattenkartor är detta en del av ett grundvattenmagasin som sträcker sig under stora
delar av centrala Norrköping och är täckt av tätande lager. Grundvattenspridningen
mellan den övre och den undre akviferen bedöms vara begränsad då det finns ett lerlager
som förhindrar direkt vattenspridning från den övre till den undre akviferen.

Nivåvariationer Motala ström

Nivåvariationerna i Motala ström vid Inre hamnen följer de i Bråviken. Vid högvatten kan
vatten tryckas in i området för att sedan rinna ut igen vid lågvatten. Inflöde från Motala
ström till strandzonen kan ske via genomsläpplig fyllning och ledningsgravar. En viss
urtvättning av föroreningar kan därigenom ske i strandzonen. Vattenutbytet bedöms
påverka en begränsad del av de förorenade massorna över området och då i första hand
jordvolymen närmast Motala ström. Hur långt in påverkan sträcker sig beror på
jordlagrens genomsläpplighet och hur snabbt nivåförändringar sker.

Föroreningssituationen

I figurerna nedan visas fördelning av maximala halter av förorenande ämnen i jord och i
grundvatten.
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Högsta blyhalt per provpunkt

Högsta kopparhalt per provpunkt
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Högsta zinkhalt per provpunkt

Högsta PAH-H-halter per provpunkt
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Högsta PAH-L-halt per provpunkt

Högsta PAH-M-halt per provpunkt
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Högsta bensenhalt per provpunkt

Högsta arsenikhalt per provpunkt
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Högsta kadmiumhalt per provpunkt

Zinkhalter i grundvattenprov
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Kobolthalter i grundvattenprov

PAH-L halter i grundvattenprov
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Bensenhalter i grundvattenprov
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Sweco 2017 a. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av gator i Inre hamnen.
2017-09-04

År 2017 genomfördes en miljöteknisk markundersökning av gator i Inre hamnen enligt
figur nedan. Syftet var att översiktligt uppskatta föroreningssituationen under befintliga
gator. Provtagningen utfördes genom grävning av 30 st provgropar som placerades med
jämnt avstånd, ca 100 m längs Saltängsgatan och 60 - 70 meter längs övriga gator.

Sweco 2017. Översiktlig markundersökning av gator i Inre hamnen (blåmarkerade gator)

Majoriteten av analysresultaten för nyare bärlager visade halter under riktvärden för ringa
risk. Föroreningarna är främst begränsade till de äldre fyllnadsmassorna. Generellt är de
styrande föroreningarna bly och PAH-H, i två provgropar är dock cyanid styrande och i en
tredje provgrop PCB7. För de äldre fyllnadsmassorna överstiger 22% av proverna de
platsspecifika riktvärdena med avseende på PAH-H, 10% överstiger platsspecifika
riktvärden för bly respektive PAH-M.

Föroreningar i naturlig mark är generellt låga. Av samtliga prover i naturlig mark visar
endast 4 av 36 jordprov halter över riktvärdet för KM (känslig markanvändning enligt
naturvårdsverkets terminologi), varav en har halter över platsspecifika riktvärden.

Analyser av asfalten visar på låga halter av PAH och att asfalten inte är att betrakta som
tjärasfalt.

För de äldre fyllnadsmassorna bedöms ett åtgärdsbehov föreligga. Föroreningen är
heterogena och något tydligt mönster vad gäller utbredning av jord som överstiger
platsspecifika riktvärden kan inte ses. Däremot kan konstateras att mäktigheten på äldre
fyllnadsmassor är större i gatuavsnitt som inte är anpassade för tung trafik där
fyllnadsmassorna till stor del har blivit ersatta med bärlager.
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Sweco 2017 b. Hydrogeologiska förhållanden i Inre hamnen Norrköping,
grundvattennivåer i ett framtida klimat

En grundvattenmodell upprättades för att studera framtida grundvattennivåer år 2100 i
Inre hamnen. Följande undersöktes och beskrevs:

· Prognostisering av framtida normala och extrema grundvattennivåer

· Hur grundvattennivåer kommer att förhålla sig till det planerade
dagvattensystemet

· Hur val av fyllnadsmassor spelar roll för grundvattennivåer

Nedan redovisas modellerade grundvattennivåer för år 2016.

Sweco 2017 b. Modellerade grundvattennivåer 2016

Sweco 2018. Anmälan om schakt i förorenad jord inom Varvsgatan, del av
Saltängsgatan samt Lotsgatan i Inre hamnen. 2018-04-09

Anmälan avser avhjälpandeåtgärd av föroreningsskada i jord enligt 28§ förordning om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vid exploatering av gatorna sker schakt av
förorenade massor som behöver klassas och tas om hand på godkänd
mottagningsanläggning. I den aktuella anmälan framgår att det endast finns ett begränsat
åtgärdsbehov i de aktuella gatorna som anmälan avser. De åtgärder som vidtas av
tekniska skäl är därmed fullt tillräckliga för att uppnå de övergripande åtgärdsmålen.
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Den övre grundvattenytan inom området ligger ungefär på nivån +0.5. I princip hela
Saltängsgatan och stora delar av Varvsgatan kommer att schaktas under nivån +0.5 på
grund av uppbyggnad med lättfyllning och installation av VA. För att utföra detta behöver
schakten hållas läns och länshållningsvatten tas om hand och renas innan utsläpp till
recipient. Utsläpp av länsvatten föregås av provtagning.

Ewen Miljökonsult 2019. Slutrapport sanering i samband med ledningsdragning
Inre hamnen, Norrköpings kommun.

Under sommaren 2019 har ELTEL Networks Infranet AB på uppdrag av E.ON
Eldistribution AB utfört flytt av ledningar inom Inre hamnen. Ledningsflytten har inneburit
schaktningsarbete på fastigheten Saltängen 1:1. Vid arbetena påträffades en del
föroreningar och i samråd med tillsynsmyndighet sanerades själva ledningsschakten med
förhållningen att geotextilduk placerades där analyserade halter överskred åtgärdsmål.

Föroreningssituation efter genomförd åtgärd - delar av Saltängen 1:1

De kvarvarande föroreningarna är arsenik, bly, alifater C12-C16, alifater C16-C35,
aromater C8-C10, aromater C10-C16, PAH-L, PAH-M, PAH-H, cyanid fri och cyanid total.
Tio olika platser längst med sträckan har identifierats som områden med kvarvarande
föroreningar i mark, se figur nedan.

Kvarvarande föroreningar vid E.ON:s ledningsflytt inom Inre Hamnen, sommaren 2019.
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Ewen Miljökonsult 2020. Slutrapport - sanering i samband med skarvning av kablar,
Varvsgatan, Norrköpings kommun.

En avhjälpandeåtgärd har genomförts genom bortschaktning av förorenade massor och
återställning inom ett mindre område längs Varvsgatan, se bild nedan. Endast
schaktmassor inom schaktet har sanerats.

Plats för sanerad schakt längs Varvsgatan.

Structor 2020. Redovisning miljökontrollen för gatuschakt och Lommen 7-9, Inre
hamnen Norrköping. 2020-06-22.

Rapporten redovisar saneringsarbete som utförts vid Varvsgatan, Saltängsgatan och
Lotsgatan, samt fastigheterna Lommen 7-9.

Tidigare undersökningar av gatorna visade på ett begränsat åtgärdsbehov. En teknisk
schakt behövde dock genomföras för att bygga upp en ny vägkropp vilket innebar att de
förorenade schaktmassorna behövde klassas och tas omhand på godkänd
mottagningsanläggning.

Markundersökningar på fastigheterna Lommen 7–9 visade på ett åtgärdsbehov, marken
var förorenad av framförallt PAH. Schakt förordades ner till 2 m djup med
omhändertagande av de förorenade massorna.

Föroreningssituation efter genomförd åtgärd - Saltängsgatan och Lotsgatan

För Saltängsgatan och Lotsgatan visar kontroll av schaktbotten och schaktväggar att
åtgärdsmålen uppnåtts i alla rutor, det vill säga det finns inga resthalter kvar som
överstiger de platsspecifika riktvärdena.
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Föroreningssituation efter genomförd åtgärd - Varvsgatan och Lommen 7 och 9

I Varvsgatans västra schaktväggar finns kvarlämnade föroreningar med halter som
överskrider platsspecifika riktvärden och åtgärdsmålen för gatumark, se figur nedan. I
ruta V10 och V30 finnscyanid och i resterande väggar är det halter av PAH:er och
aromater som överskrider riktvärdena. I V150 och V170 är det mycket höga halter av
PAH och aromater och massorna där klassas som farligt avfall. Kvarvarande
restföroreningar i schaktväggarna åtgärdas i kommande sanering av etapp 2.

Vid Lommen underskrids framtagna platsspecifika riktvärden för byggnader vid samtliga
provtagna schaktbottnar och i de västra schaktväggarna. I två schaktväggar, ruta Lom
10Ö och Lom 70Ö, finns kvarlämnande föroreningar i form av halter av PAH M och PAH
H som överskrider åtgärdsmålet. De kvarlämnade föroreningarna hanteras i samband
med sanering av etapp 2.

Varvsgatan till vänster. Rött streck markerar schaktvägg med kvarlämnade föroreningar
med halter som överskrider åtgärdsmålet. Lommen 7 och 9 till höger. Rosa linje visar
genomförd schaktsantering. I schaktväggar för ruta Lom10Ö och Lom 70Ö finns
kvarlämnade föroreningar.

Slutsats

Slutsats för alla delområden är att saneringsåtgärden uppfyller uppställda åtgärdsmål och
kvarstående föroreningsrester kommer att hanteras inom etapp 2. Schaktväggarna med
kvarstående föroreningar är återfyllda så att ingen direktexponering kan ske i avvaktan på
sanering.
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5.2 Länsstyrelsen databas över potentiellt förorenade områden
Länsstyrelsen har en samordnande funktion för arbetet med förorenade områden i länen
och tillhandahåller data om dessa. Länsstyrelsens databas EBH-stödet är en nationell
databas där förorenade områden registreras. EBH är en förkortning för efterbehandling.
Här finns både områden där undersökningar har visat på föroreningar och områden som
är potentiellt förorenade, det vill säga där det funnits någon industriverksamhet som tillhör
en bransch som man vet skulle kunna orsaka föroreningar. Översiktliga bedömningar har
gjorts av de risker för människors hälsa och för miljön som det förorenade området kan
innebära. Det finns fyra riskklasser:

· Klass 1 - Mycket stor risk

· Klass 2 - Stor risk

· Klass 3 - Måttlig risk

· Klass 4 - Liten risk

Ett område som har sanerats kan i stället för riskklass få en preciserad status efter åtgärd
som anger vilket slags markanvändning som saneringen har anpassats för.

Information om objekten inom Inre hamnen etapp 2 redovisas nedan.

ID-nummer, fastighetsnamn och riskklass anges i rubriken.

Potentiellt förorenade områden i länsstyrelsens databas. Bakgrund flygfoto år 1960 (källa
Länsstyrelsen Östgötakartan).
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143289 - Nunnan 20

Nedlagd bensinstation, ingick SPIMFABs program för inventering och undersökning av
nedlagda bensinstationer. Bensinstationen omfattade fem cisterner för förvaring av
bensin, diesel och fotogen. Nedlagd 1983. Sanering skedde år 2006, åtgärdsmålet
mindre känslig markanvändning, MKM, har uppfyllts. Åtgärden omfattade borttagande av
rörledningar/fundament, uppgrävning av förorenade massor samt kontroll.

144031 - Nunnan 19, riskklass 2

Branscher; Drivmedelshantering, bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier
Nuvarande kontorsbyggnad, tidigare bensinstation, bilvårdsanläggning, gummiverkstad.

143238 - Munken 18, riskklass 2

Branscher; Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier.
Verksamheter; Lastbilsåkeri, upplag, bryggeri, lagring av spannmålsprodukter

143232 - Munken24, riskklass 3

Branscher; Ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska processer,
bilvårdsanläggning, bilverkstad, åkerier, drivmedelshantering, kemtvätt med
lösningsmedel, verkstadsindustri med halogenerande lösningsmedel.
Verksamheter; Bilverkstad (1970-tal) Konsumtvätt (1956-1970) Saltängens mekaniska
verkstad, Wirström, F W (1915-1916), Verkstads AB I Eriksson & Co (-1978-), Eriksson &
Leander, 1980, Plåtslageri - stansning av frostbrickor (Volvobilar) Norrköpings Förnickling
(1960-tal)

143230 - Trätan 10, riskklass 2

Branscher; bekämpningsmedelstillverkning, verkstadsindustri med halogenerande
lösningsmedel
Verksamheter; Kemisk-teknisk fabrik (1907-1950-tal), tillverkning av gift (DDT-sprutan
"Flipp"), bekämpningsmedel mot ohyra, cyanvätebehandling/kammare,
desinfektionsavdelning Mekanisk verkstad (1960/70-tal), trikloretylen

143234, 143233 - Munken 23, riskklass 2

Branscher; Övrig oorganisk kemisk industri, grafisk industri, kemtvätt med lösningsmedel,
textilindustri, ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska processer.
Verksamheter; Boktryckeri, tryckeri på denna plats runt 1960 Liljedahls Kemiska Tvätt,
Saltängsgatan 55 (1967-1969). Regnklädesfabriken Vargen AB, Presenningsfabriken, AB
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Åke Berg Syfabrik Förnickling Tändsticksfabrik (1870-1888), tillverkning av tändstickor
(Munkgatan 10) Tillverkning av plaster runt 1960.

Tillverkning av tändstickor har under en period skett med gul fosfor. Den gula fosforn har,
om den finns kvar i marken, en akut giftverkan och kan påverka växtligheten negativt.
Skulle den gula fosforn komma ut i vattendrag så är den mycket giftig för vattenlevande
djur. Närheten till Motala ström gör att risken för sådan spridning ökar. I området finns det
många ledningsgravar, vars sträckning ej längre finns dokumenterade. Vid
grävningsarbete kan man riskera att få fram den gula fosforn, med både brand och
förgiftning som komplikation. I den numera rivna byggnaden har det även förekommit
snickeriverksamhet, från 1890-talet fram tills dess att gasverket anlade ett kontor i
byggnaden. Efterföljande verksamheter har kartlagts och viss mån finns uppgifter kring
använda kemikalier och tidsperiod. Ämnen av mycket hög farlighet har använts inom
kemtvättverksamhet och ytbehandlingsindustri. Branschklass: 2 (430 kemtvätt) och (530
ytbehandling av metaller). Branschklass 3 (720 åkeri), (750 grafisk industri) och
plastindustri, bedömning beroende av omfattning och tillverkningsprocesser.

144073 - Knipan 4, ej riskklassad

Branscher; bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier. Bilservicecenter AB fanns 1993.

144155 - Lommen 5, ej riskklassad

Branscher; garveri-krombaserad, bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier, tillverkning
av tvätt och rengöringsmedel, ytbehandling med lackfärg lim

Verksamheter; Bilreparationer, läderfabrik (Herkules AB), garveri (verksamhet ej känd)
Svenska Såpafabriken Ytbehandling av trä, snickerifabrik

143708 - Svanen 4, riskklass 3

Bransch; träimpregnering

Verksamheter; Tillverkning av plastfilm, folie och påsar (Frontline Filmblåsning AB) Jord-
och stenindustri, Vedcentralen i Norrköping, Trävaruhus (1930-1975), trähyvleri
(1975-1982). Pågående 2008 (sedan 1982) Kemikalielagring och försäljning av
kemikalier till ytbehandlings- och mönsterkortsindustrin Semtax/Atotech. Import och
försäljning av kemikalier, samtliga preparat säljs i obruten orginalförpackning. Lagring av
följande kemikalier: krom, nickel, natrium, salpetersyra, cyanid, flourider, zink,
magneseum, kobolt, benzol, silvernitrat, propargylalkohol och flouborater, Utgångna
produkter och avfall från laboratoriet skickas för destruktion till SAKAB
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143897 - Svanen 6, riskklass 2

Branscher; drivmedelshantering, tillverkning av tvätt- och rengöringsmedel,
verkstadsindustri med halogenerande lösningsmedel.

Verksamheter; drivmedelshantering (BP), kemteknisk industri grundades 1930 - pågick
1942 - driftens upphörande är okänt, tillverkning av tvätt- rengöringsmedel, tvätt- och
diskpulver, maskintvättvål, bad-- och toalettvål, lutpulver m.m. Järntrådverken, A/B (fanns
1926) Tillverkning: Järntråd.

144133 - Svanen 5, riskklass 3 (öster om detaljplaneområde för etapp 2)

Bransch; övrigt BKL 2. Kemisk teknisk industri (trolig verksamhet med malning av stenkol
till gjuterindustri).

Verksamheter; Stenkolshantering, omkring 1950/60/70-tal. Verksamhet i samband med
stenkolsupplag har tidigare visat på förhöjda halter av tungmetaller (hög/mycket hög
farlighet) och PAH-halter (mycket hög farlighet) som överstigit föreslagna riktvärden för
känslig markanvändning. Även oljor (hög farlighet) kan ha använts i syfte att minska
dammningen och därmed ingå i föroreningsbilden.
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5.3 Norrköpings stadsarkiv
Bygglovsritningar, arkiverade miljöärenden, äldre kartor, adresskataloger samt vissa
övriga handlingar har gåtts igenom vid Norrköpings stadsarkiv år 2014 med
kompletteringar år 2020. Micaela Rauseus på stadsarkivet har varit behjälplig med att ta
fram handlingar.

Genomgångna arkiverade miljöärenden avser åren 1970-2013.
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5.4 Historiska flygbilder
Flygbild år 1957
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Flygbild år 1963
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Flygbild år 1971
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Flygbild år 1981
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Flygbild år 1999
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Flygbild år 2003
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6 Fastigheter – Föroreningshistorik och undersökningsbehov
I detta kapitel görs en sammanfattning av underlag och föroreningshistorik för respektive
fastighet. Bedömt undersökningsbehov och typer av analyser beskrivs också.

Fastighetsnamn och fastighetsgränser (källa Norrköpingskartan, flygfoto 2019)
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6.1 Saltängen 1:1
Fastigheten Saltängen 1:1 omfattar gatorna och kajen inom Inre hamnen.

Fastighet Saltängen 1:1.

Fastigheten är delvis sanerad, se rubrik nedan.

Underlag

· Sweco 2017 a. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av gator i Inre hamnen.
2017-09-04

· Sweco 2018. Anmälan om schakt i förorenad jord inom Varvsgatan, del av
Saltängsgatan samt Lotsgatan i Inre hamnen. 2018-04-09

· Ewen Miljökonsult 2019. Slutrapport Sanering i samband med ledningsdragning.
Inre hamnen, Norrköpings kommun.

· Ewen Miljökonsult 2020. Slutrapport - sanering i samband med skarvning av
kablar, Varvsgatan, Norrköpings kommun.

· Structor 2020. Redovisning miljökontrollen för gatuschakt och Lommen 7-9, Inre
hamnen Norrköping. 2020-06-22.
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Sanering
Markundersökningar har genomförts för flertalet gator och sanering har skett längs
Varvsgatan, Saltängsgatan och Lotsgatan och längs E.ONs genomförda
ledningsschakter. Detta redovisas i ovan listat underlag och en sammanfattning ges i
kapitel 5.

Undersökningsbehov
Utifrån tidigare undersökningar av gatorna så finns inget generellt saneringsbehov,
restföroreningar förekommer dock.

Vid schaktning i gatorna under befintligt bärlager krävs omhändertagande av massorna
på behandlingsanläggning med tillstånd för icke farligt avfall. Där träslipers förekommer
kan höga halter av PAH förväntas, här rekommenderas provtagning och klassning av
jord.
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6.2 Nunnan 19

Fastighet Nunnan 19, fastighetsgränser i blått. Till höger flygbild år 1963.

Tidigare fastighetsnamn

Kv Nunnan

Underlag

· Underlag från länsstyrelsens databas (EBH) objekt ID 144031 Nunnan 19,
riskklass 2

· 2015, Sweco Kemakta. Riskbedömning Inre hamnen

· 2015, Sweco. Kompletterande undersökningar i Inre hamnen

· 2011, Sweco WSP. Underlag för planering av markanvändning – Inre norra
hamnen, Saltängen Sammanställning av utförda miljötekniska undersökningar
samt riskbedömning.

· 2009, WSP. Rapport översiktlig miljöteknisk markundersökning, Saltängen etapp
väst

· 2009, WSP. PM översiktlig miljöteknisk markundersökning. Saltängen etapp väst

· 2009, WSP. Saltängen, västra, kompletterande miljöundersökningar

· Fotograferade handlingar från Norrköpings stadsarkiv 2014
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Verksamheter

Nuvarande äldre byggnad i sydvästra delen används till kontorslokaler. Inom fastigheten
har det tidigare funnits en bensinstation (5 pumpar 1962), gummiverkstad och
bilvårdsanläggning men dessa är nu rivna.

Undersökningsbehov och tidig bedömning av eventuellt saneringsbehov

Bensinstationen är den samma som angivits för Nunnan 20 och som sanerades 2006 i
Spimfab - projektet. Saneringen utfördes till riktvärden för mindre känslig markanvändning
vilket möjliggör mindre känslig markanvändning det vill säga industri, parkering, kontor
etc. Men bostäder eller förskola/skola klassas som känslig markanvändning och en
efterbehandling till mindre känslig markanvändning säkerställer inte en känslig
markanvändning. Om området ska bebyggas med bostäder/ förskola /skola kan det
finnas behov att säkerställa att en eventuell förekomst av petroleumkolväten inte innebär
risk för människors hälsa. Det har vid WSP/Swecos provtagningar påvisats en punkt med
höga halter PAH H (Polyaromatiska kolväten med hög molekylvikt). Undersökningar bör
inriktas mot petroleumkolväten även omfattande PAH i mark och grundvatten.
Undersökningen ska syfta till att klarlägga eventuell risk för inträngning av ångor från
hälsofarliga ämnen till byggnader. För att säkerställa markmiljöförhållandena bör även
metaller ingå i undersökningarna. Om schaktning av jord ska ske bör en klassning av jord
göras och då föreslås att petroleumkolväten inklusive PAH och metaller analyseras i jord.

Föreslagna analyser i jord och grundvatten

· Petroleumkolväten uppdelat på alifater C5-C10, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16,
>C16-C35, aromater >C8-C12, >C12-C16, BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen
och Xylener) samt PAH L (låg molekyvikt), PAH M (medelhög molekylvikt), PAH
H (hög molekyvikt)

· Metaller inklusive kvicksilver
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6.3 Nunnan 20

Fastighet Nunnan 20, fastighetsgränser i blått. Till höger flygbild år 1963.

Tidigare fastighetsnamn

Kv Buten och en mindre del av kv Nunnan.

Underlag

· Underlag från länsstyrelsens databas (EBH) objekt ID 143289 Nunnan 20

· 2015, Sweco Kemakta. Riskbedömning Inre hamnen

· 2015, Sweco. Kompletterande undersökningar i Inre hamnen

· 2011, Sweco WSP. Underlag för planering av markanvändning – Inre norra
hamnen, Saltängen Sammanställning av utförda miljötekniska undersökningar
samt riskbedömning.

· 2009, WSP. Rapport översiktlig miljöteknisk markundersökning, Saltängen etapp
väst

· 2009, WSP PM. översiktlig miljöteknisk markundersökning. Saltängen etapp väst

· 2009, WSP. Saltängen, västra, kompletterande miljöundersökningar

· 2006, Norrköpings kommun Byggnads- och miljöskyddsnämnden. Beslut
slutrapport avseende efterbehandlingsåtgärd.

· 2006, Envipro. Saneringsrapport för den nedlagda bensinstationen på fastigheten
Nunnan 20.

· 2006, Envipro. Anmälan gällande efterbehandling av nedlagd bensinstation på
fastigheten Nunnan 20.
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· 2005, Envipro, Undersökningsrapport för den nedlagda bensinstationen på
fastigheten Nunnan 20.

· Fotograferade handlingar Norrköpings stadsarkiv 2014 och 2020

Verksamheter

En bensinstation har funnits i sydvästra delen av fastigheten mot Packhusgatan, den
lades ner 1983. Den omfattade fem cisterner för förvaring av bensin, diesel och fotogen.
Sanering skedde år 2006 och åtgärdsmålet, mindre känslig markanvändning, MKM, har
uppfyllts. Åtgärden omfattade borttagande av rörledningar/fundament, uppgrävning av
förorenade massor samt kontroll. Totalt transporterades 267 ton förorenade massor till
godkänd mottagningsanläggning. I saneringsrapport (2006, Envipro) redovisas vilket
område som sanerats.

Situationsplan saneringsrapport år 2006
(akt 1999-2972 Norrköpings stadsarkiv)

Förutom den sanerade bensinstationen beskriver MIFO-historiken verksamheter som
mekaniska verkstäder och liknande från 1920-tal till åtminstone mitten på 1970-talet.
Nordenberg & Co. Mek. Verkstad finns med i ett kundregister för Tri-/perkloretylen-
användare 1975, belägen i sydöstra delen av fastigheten.

Bedömt undersökningsbehov

Bensinstationen är den samma som angivits för Nunnan 19 och som sanerades 2006 i
Spimfab-projektet. Saneringen utfördes till riktvärden för mindre känslig markanvändning
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vilket möjliggör mindre känslig markanvändning det vill säga arbetsplatser som industri,
parkering, kontor etc. Men bostäder eller förskola/skola klassas som känslig
markanvändning och en efterbehandling till mindre känslig markanvändning säkerställer
inte en känslig markanvändning. Om området ska bebyggas med bostäder/ förskola
/skola kan det finnas behov att säkerställa att en eventuell förekomst av
petroluemkolväten inte innebär risk för människors hälsa.

Undersökningar bör inriktas mot petroleumkolväten inklusive PAH (polyaromatiska
kolväten) i mark och grundvatten. Undersökningen ska syfta till att klarlägga eventuell risk
för inträngning av ångor från hälsofarliga ämnen till byggnader.

Om schaktning av jord ska ske bör en klassning av jord göras och då analyseras
petroleumkolväten inklusive PAH och metaller.

Föreslagna analyser i jord och grundvatten

· Petroleumkolväten uppdelat på alifater C5-C10, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16,
>C16-C35, aromater >C8-C12, >C12-C16, BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen
och Xylener) samt PAH L (låg molekyvikt), PAH M (medelhög molekylvikt), PAH
H (hög molekyvikt).

· Metaller inklusive kvicksilver
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6.4 Trätan 10

Fastighet Trätan 10, fastighetsgränser i blått. Till höger flygbild år 1963.

Tidigare fastighetsnamn

Kv Trätan

Underlag

· Underlag från länsstyrelsens databas (EBH) objekt ID 143230 Trätan10

· 2015, Sweco Kemakta. Riskbedömning Inre hamnen

· 2015, Sweco. Kompletterande undersökningar i Inre hamnen

· 2011, Sweco WSP. Underlag för planering av markanvändning – Inre norra
hamnen, Saltängen Sammanställning av utförda miljötekniska undersökningar
samt riskbedömning.

· 2007, WSP. Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Kv. Trätan

· 2006, WSP. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kv. Trätan

· Fotograferade handlingar Norrköpings stadsarkiv 2014

Verksamheter

Bekämpningsmedelstillverkning och verkstadsindustri har bedrivits på fastigheten. Firman
Weydes Tekniska Fabrik fanns redan 1907 och förekom fortfarande på adressen 1959.
De ämnen som tillverkades och användes är av mycket hög farlighet. Exempel
tillverkning av DDT-sprutan Flipp, bekämpningsmedel mot ohyra, cyanvätebehandling,
desinfektionsavdelning.
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Verkstadsindustri har kartlagts från 1960-tal fram till 1970-tal. I den senare verksamheten
kan klorerade lösningsmedel (per-/trikloretylen) ha använts vilka är av mycket hög
farlighet. Därefter finns inte uppgifter om områdets användning men det finns tecken på
att det används som plats för kvittblivning av olika slags sopor och dylikt. Typ av
föroreningar med avseende på detta eller omfattningen är inte känt.

Verksamheter i kv Trätan vid saneringsinventering 1947.
Weydes tekniska fabrik i nordöstra hörnet.

Bedömt undersökningsbehov

Tillverkning av bekämpningsmedel verkar ha varit för sanering av ohyra (cyanid och
DDT). I området för Weydes tekniska fabrik har cyanid påträffats vid ledningsdragning
men främst närmare Varvsgatan, Det har även påträffats förekomst av olja längs med
Norra Promenaden.

Det har konstaterats i Swecos och WSPs utredningar att det i området förekommer PAH
(polyaromatiska kolväten med låg, medel och hög molekylvikt) i höga eller mycket höga
halter, bly och zink i halter över känslig markanvändning.  Dessa markföroreningar
behöver hanteras i samband med exploatering av området. En kompletterande
undersökning avseende förekomst och omfattning av föroreningar i jord och grundvatten
behöver utföras. Om föroreningar påvisas bör en riskbedömning som utgår från framtida
markanvändning och framtida markhöjder utföras. Om schaktning av jord ska ske bör en
klassning av jord utföras.
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Föreslagna analyser i jord och grundvatten

· DDT och dess nedbrytningsprodukter

· Cyanider total och fri

· Klorerade kolväten och dess nedbrytningsprodukter (vinylklorid)– undersöks i
grundvatten

· Petroleumkolväten uppdelat på alifater C5-C10, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16,
>C16-C35, aromater >C8-C12, >C12-C16, BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen
och Xylener) samt PAH L (låg molekyvikt), PAH M (medelhög molekylvikt), PAH
H (hög molekyvikt).

· Metaller inklusive kvicksilver
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6.5 Munken 23

Fastighet Munken 23, fastighetsgränser i blått. Till höger flygbild år 1963.

Tidigare fastighetsnamn

Kv Lillån

Underlag

· Underlag från länsstyrelsens databas (EBH) objekt ID 143234 och ID 143233
Munken 23

· 2015, Sweco Kemakta. Riskbedömning Inre hamnen

· 2015, Sweco. Kompletterande undersökningar i Inre hamnen

· 2011, Sweco WSP. Underlag för planering av markanvändning – Inre norra
hamnen, Saltängen Sammanställning av utförda miljötekniska undersökningar
samt riskbedömning.

· 2009, WSP. Rapport översiktlig miljöteknisk markundersökning, Saltängen etapp
väst

· 2009, WSP PM översiktlig miljöteknisk markundersökning. Saltängen etapp väst

· 2009, WSP. Saltängen, västra, kompletterande miljöundersökningar

· Fotograferade handlingar Norrköpings stadsarkiv 2014 och 2020 ()

Verksamheter

Det har varit industriell verksamhet på fastigheten i omkring 100 år. Tillverkning av
tändstickor har under en period skett med gul fosfor. Den gula fosforn har, om den finns
kvar i marken, en akut giftverkan och kan påverka växtligheten negativt. Skulle den gula
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fosforn komma ut i vattendrag så är den mycket giftig för vattenlevande djur. Vid
grävningsarbete kan man riskera att få fram den gula fosforn, med både brand och
förgiftning som komplikation. I den numera rivna byggnaden har det även förekommit
snickeriverksamhet, från 1890-talet fram tills dess att gasverket anlade ett kontor i
byggnaden. Ämnen av mycket hög farlighet har använts inom kemtvättverksamhet och
ytbehandlingsindustri.

Verksamheter som har funnits på fastigheten:

· Tändsticksfabrik1870-1888, dåvarande Munkgatan 10

· 1890-tal Glassliperi i nordvästra delen Slottsgatan/Munkgatan

· 1880-tal virkes-/spånskjul och smedja, tidigare fastighet Lillån 8

· 1910-tal AB Trävaror virkesskjul, tidigare fastighet Lillån 8

· 1910-20-tal fabriksbyggnad med glassliperi, verkstad, tidigare fastighet Lillån 8

· 1930-tal Regnklädes- och presenningsfabrik, hela kvarteret mot Munkgatan
(Munkgatan 10).

· 1930-40-tal bilverkstad och måleriverkstad, tidigare fastighet Lillån 8

· 1940-tal AB Flygplan verkstad, såpfabrik, tidigare fastighet Lillån 8

· Kemtvätt 1967-1969. Trikloretylen användes vid kemtvätten, ”gammal maskin
som hängt med vid flytten från Drottninggatan”. Saltängsgatan 55.

· Syfabrik (fanns 1952), dåvarande Munkgatan10

· Plastindustri 1960-tal, dåvarande Munkgatan10

· Ytbehandling, förnickling 1960-tal dåvarande Munkgatan10

· Plåtslageri 1980, Slottsgatan 53

· Dieselstation – Östgöta Petroleum, Slottsgatan 53 nedlagd 2001 (efterbehandling
har skett)

· 2000-tal Svets- och smidesarbeten/plåtbearbetning, Varvsgatan 10
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Norrköpingskarta 1964. Fastigheten Munken 23 hette då Lillån 7 resp 8.
Adress Munkgatan 10 i västra delen av dåvarande Lillån 7, Saltängsgatan 55
 i sydöstra delen av dåvarande Lillån 8 (källa Norrköpingskartan).

I samband med nedläggning av dieselstationen genomfördes markundersökningar 2001.
Provtagning gjordes på schaktmassorna som var delvis förorenade, ca 28 ton massor
transporterades för efterbehandling till Björshultstippen i Nyköping. Markprovtagning
bekräftade därefter att behov av ytterligare sanering ej förelåg. Marken sanerades till
nivåer för mindre känslig markanvändning (referens Naturvårdsverket 1998, Förslag till
riktvärden för förorenade bensinstationer. Rapport 4889).

Ytterligare en efterbehandling skedde 2003. Läckage intill en pumpö åtgärdades genom
borttransport av förorenade massor, 128.5 ton. Sanering skedde till en nivå som
motsvarar mindre känslig markanvändning. Befintlig cistern och drivmedelsansläggningar
avgasades och togs upp. Behov av ytterligare sanering bedömdes ej föreligga.
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Ur Efterbehandlingrapport 2003 av nedlagd dieselanläggning,
sanerat område (akt 2002-2777 Norrköpings stadsarkiv).

Regnklädesfabriken Vargen AB, Munkgatan 10.
Källa: Sveriges privata företagare Östergötland och Gotland 1942.
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Bedömt undersökningsbehov

Tändsticksfabriken hade verksamhet mer än hundra år men det har inte påträffats gul
fosfor i samband med markarbeten eller sanering. Detta utesluter dock inte att det kan
finnas. Därför bör vaksamhet avseende gul fosfor iakttas. Kemtvättsverksamhet med
trikloretylen är något som behöver undersökas. I samband med sanering av Gasverket
har klorerade kolväten provtagits och analyserats i grundvatten men påträffades inte
söder om Saltängsgatan. Pumpstationen är sanerad för petroluemkolväten men för
mindre känslig markanvändning. Det är nödvändigt att utföra en ny undersökning och
riskbedömning utifrån planerad markanvändning och framtida markhöjder. Glassliperi kan
innebära blyföroreningar och ytbehandling genom förnickling innebär metallföroreningar
främst nickel.

Föreslagna analyser i jord och grundvatten

· Petroleumkolväten uppdelat på alifater C5-C10, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16,
>C16-C35, aromater >C8-C12, >C12-C16, BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen
och Xylener) samt PAH L (låg molekyvikt), PAH M (medelhög molekylvikt), PAH
H (hög molekyvikt)

· Metaller inklusive kvicksilver

· Klorerade alifater inklusive vinylklorid

· Fosfor
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6.6 Munken 24

Fastighet Munken 24, fastighetsgränser i blått. Till höger flygbild år 1963.

Tidigare fastighetsnamn

Kv Accisen

Underlag

· Underlag från länsstyrelsens databas (EBH) objekt ID 143232 Munken 24,
riskklass 3

· 2015, Sweco Kemakta. Riskbedömning Inre hamnen

· 2015, Sweco. Kompletterande undersökningar i Inre hamnen

· 2011, Sweco WSP. Underlag för planering av markanvändning – Inre norra
hamnen, Saltängen Sammanställning av utförda miljötekniska undersökningar
samt riskbedömning.

· 2009, WSP. Rapport översiktlig miljöteknisk markundersökning, Saltängen etapp
väst

· 2009, WSP PM översiktlig miljöteknisk markundersökning. Saltängen etapp väst

· 2009, WSP. Saltängen, västra, kompletterande miljöundersökningar

· Fotograferade handlingar Norrköpings stadsarkiv 2020

Verksamheter

Verkstadsindustri/ytbehandling har förekommit på fastigheten från ca 1915 – minst 1970-
tal. Förekommande processer och ämnen som ingått i verksamheterna är av hög till
mycket hög farlighet avseende hälso- och miljörisker (exempelvis metaller och klorerade
lösningsmedel). Hantering av restprodukter har historiskt sett inte varit så
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god/kontrollerad som med senare tids kunskap om farlighet och uppföljning. Långvarig
verksamhet och möjliga spill och läckage kan ha givit upphov till stora mängder
föroreningar i marken.

Exempel på branscher:

· Bensinstation

· Kemtvätt. Konsumtvätten? 1956-1970, Slottsgatan 51

· Ytbehandling av metaller, ex Norrköpings förnickling 1960-tal

· Bilvårdsanläggning

· Verkstadsindustrier

Bedömt undersökningsbehov

Det har vid WSP/Swecos provtagningar påvisats punkter med höga halter PAH M och
PAH H (polyaromatiska kolväten med medelhög och hög molekylvikt). Dessa
markföroreningar behöver hanteras i samband med exploatering av området. En
kompletterande undersökning avseende förekomst och omfattning av föroreningar i jord
och grundvatten behöver utföras. Om föroreningar påvisas bör en riskbedömning som
utgår från framtida markanvändning och framtida markhöjder utföras. Om schaktning av
jord ska ske bör en klassning av jord utföras.

Undersökningar bör inriktas mot PAH i jord och grundvatten. Det är även viktigt att
klarlägga föroreningssituationen med avseende på klorerade alifater inklusive vinylklorid i
både jord och grundvatten. Undersökningen ska syfta till att klarlägga eventuell risk för
inträngning av ångor från hälsofarliga ämnen till byggnader. För att säkerställa
markmiljöförhållandena bör även metaller ingå i undersökningarna.

Föreslagna analyser i jord och grundvatten

· Petroleumkolväten uppdelat på alifater C5-C10, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16,
>C16-C35, aromater >C8-C12, >C12-C16, BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen
och Xylener) samt PAH L (låg molekyvikt), PAH M (medelhög molekylvikt), PAH
H (hög molekyvikt)

· Klorerade alifater inklusive vinylklorid

· Metaller inklusive kvicksilver



51(102)

RAPPORT HISTORIK FÖRORENAD MARK
2021-06-22

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5

6.7 Ankan 1

Fastighet Ankan 1, fastighetsgränser i blått. Till höger flygbild år 1963.

Tidigare fastighetsnamn

Kv Ankan

Underlag

· 2015, Sweco Kemakta. Riskbedömning Inre hamnen

· 2015, Sweco. Kompletterande undersökningar i Inre hamnen

· 2011, Sweco WSP. Underlag för planering av markanvändning – Inre norra
hamnen, Saltängen Sammanställning av utförda miljötekniska undersökningar
samt riskbedömning.

· Fotograferade handlingar Norrköpings stadsarkiv 2020

Verksamheter

Fastigheten finns ej med i länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden. I
början på 1900-talet finns ingen bebyggelse på fastigheten, på stadskartor och historiska
flygbilder från 50-talet och framåt finns byggnader längs järnväg och gata och utifrån
flygbilderna tycks det var lagerbyggnader. Känt är att Jurells trävaruaffär fanns där redan
på 40-talet och åtminstone till slutet på 50-talet, se bild nedan. På flygbild från år 1981
finns inga byggnader kvar.

Vid genomgång av ritningar för fastigheten på Norrköpings stadsarkiv noterades inget
särskilt avseende eventuella förorenande verksamheter. Adresskataloger från 1920-
1980-tal (ca 1 per årtionde) har gåtts igenom för aktuella gatuadresser, den enda
adressuppgift som finns noterad för fastigheten är Jurells trävaruaffär på Norra
promenaden år 1957. Inga miljöärenden finns i Norrköpings stadsarkiv från 1970-2014.
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I boken Sveriges privata företagare, Östergötland och Gotland (1942) beskrivs Jurells
trävaruaffär, belägen på Munkgatan 16, se nedan.

Trävaruaffär Lennart Jurell, Munkgatan 16. Källa: Sveriges privata företagare
Östergötland och Gotland 1942

Bedömt undersökningsbehov

Det har vid WSP/Swecos provtagningar påvisats punkter med höga halter PAH L, PAH M
och PAH H (Polyaromatiska kolväten med låg, medelhög och hög molekylvikt). Även
halter av metaller (arsenik, bly, kadmium, koppar och zink) har påvisats. Dessa
markföroreningar behöver hanteras i samband med exploatering av området. En
kompletterande undersökning avseende förekomst och omfattning av föroreningar i jord
och grundvatten behöver utföras. Om föroreningar påvisas bör en riskbedömning som
utgår från framtida markanvändning och framtida markhöjder utföras. Om schaktning av
jord ska ske bör en klassning av jord utföras.

Föreslagna analyser i jord och grundvatten

· Petroleumkolväten uppdelat på alifater C5-C10, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16,
>C16-C35, aromater >C8-C12, >C12-C16, BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen
och Xylener) samt PAH L (låg molekyvikt), PAH M (medelhög molekylvikt), PAH
H (hög molekyvikt)

· Metaller inklusive kvicksilver.
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6.8 Ankan 2

Fastighet Ankan 2, fastighetsgränser i blått. Till höger flygbild år 1963.

Tidigare fastighetsnamn

Kv Ankan

Underlag

· 2015, Sweco Kemakta. Riskbedömning Inre hamnen

· 2015, Sweco. Kompletterande undersökningar i Inre hamnen

· 2011, Sweco WSP. Underlag för planering av markanvändning – Inre norra
hamnen, Saltängen Sammanställning av utförda miljötekniska undersökningar
samt riskbedömning.

· Fotograferade handlingar Norrköpings stadsarkiv 2014, 2020

Verksamheter

Finns ej med i länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden. Vid
genomgång av handlingar för fastigheten (Norrköping stadsarkiv 2014, 2020) finns
endast en notering om misstanke om föroreningsskada från 2010, en muntlig uppgift finns
att det kan ha funnits en bilverkstad på Ankan 2 el 3. Adresskataloger från 1920-1980-tal
(1 per årtionde) har gåtts igenom, 1935 fanns företagen AB Utl Trä och Byggnader
Aug.V.Svensson på Slottsgatan 46-48.

I början på 1900-talet finns ingen bebyggelse på fastigheten, på stadskartor och
historiska flygbilder från 50-talet och framåt finns byggnader längs järnvägen och utifrån
flygbilderna tycks det var lagerbyggnader (kan även ha funnits tidigare än 50-tal). På
flygbild från år 1981 finns inga byggnader kvar.
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Bedömt undersökningsbehov

Det har vid WSP/Swecos provtagningar påvisats punkter med höga halter PAH L, PAH M
och PAH H (Polyaromatiska kolväten med låg, medelhög och hög molekylvikt) samt
bensen. Även halter av metaller (arsenik, bly, kadmium och koppar) har påvisats. Dessa
markföroreningar behöver hanteras i samband med exploatering av området. En
kompletterande undersökning avseende förekomst och omfattning av föroreningar i jord
och grundvatten behöver utföras. Om föroreningar påvisas bör en riskbedömning som
utgår från framtida markanvändning och framtida markhöjder utföras. Om schaktning av
jord ska ske bör en klassning av jord utföras.

Föreslagna analyser i jord och grundvatten

· Petroleumkolväten uppdelat på alifater C5-C10, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16,
>C16-C35, aromater >C8-C12, >C12-C16, BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen
och Xylener) samt PAH L (låg molekyvikt), PAH M (medelhög molekylvikt), PAH
H (hög molekyvikt)

· Metaller inklusive kvicksilver
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6.9 Ankan 3

Fastighet Ankan 3, fastighetsgränser i blått. Till höger flygbild år 1963.

Tidigare fastighetsnamn

Kv Ankan

Underlag

· 2015, Sweco Kemakta. Riskbedömning Inre hamnen

· 2015, Sweco. Kompletterande undersökningar i Inre hamnen

· 2011, Sweco WSP. Underlag för planering av markanvändning – Inre norra
hamnen, Saltängen Sammanställning av utförda miljötekniska undersökningar
samt riskbedömning.

· Fotograferade handlingar Norrköpings stadsarkiv 2014, 2020

Verksamheter

Finns ej med i länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden. Vid
genomgång av handlingar för fastigheten (Norrköping stadsarkiv 2014, 2020) finns
endast en notering om misstanke om föroreningsskada från 2010, en muntlig uppgift finns
att det kan ha funnits en bilverkstad på Ankan 2 el 3. Adresskataloger från 1920-1980-tal
(1 per årtionde) har gåtts igenom, 1935 fanns företagen AB Utl Trä och Byggnader
Aug.V.Svensson på Slottsgatan 46-48.

Byggnader ha funnits på fastigheten åtminstone sedan början på 1900-talet enligt
ritningar i stadsarkivet. Byggnaderna syns på flygbilder från 1950-1970-tal, på flygbild
från1981 finns inga byggnader kvar.
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Bedömt undersökningsbehov

Det har vid WSP/Swecos provtagningar påvisats punkter med höga halter PAH M och
PAH H (Polyaromatiska kolväten med medelhög och hög molekylvikt). Även halter av
metaller (arsenik, bly, kadmium, koppar och zink) har påvisats. Dessa markföroreningar
behöver hanteras i samband med exploatering av området. En kompletterande
undersökning avseende förekomst och omfattning av föroreningar i jord och grundvatten
behöver utföras. Om föroreningar påvisas bör en riskbedömning som utgår från framtida
markanvändning och framtida markhöjder utföras. Om schaktning av jord ska ske bör en
klassning av jord utföras.

Föreslagna analyser i jord och grundvatten

· Petroleumkolväten uppdelat på alifater C5-C10, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16,
>C16-C35, aromater >C8-C12, >C12-C16, BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen
och Xylener) samt PAH L (låg molekyvikt), PAH M (medelhög molekylvikt), PAH
H (hög molekyvikt)

· Metaller inklusive kvicksilver.
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6.10 Ankan 4

Fastighet Ankan 4, fastighetsgränser i blått. Till höger flygbild år 1963.

Tidigare fastighetsnamn

Kv Ankan

Underlag

· 2015, Sweco Kemakta. Riskbedömning Inre hamnen

· 2015, Sweco. Kompletterande undersökningar i Inre hamnen

· 2011, Sweco WSP. Underlag för planering av markanvändning – Inre norra
hamnen, Saltängen Sammanställning av utförda miljötekniska undersökningar
samt riskbedömning.

· Fotograferade handlingar Norrköpings stadsarkiv 2014, 2020

Verksamheter

Finns ej med i länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden.

Vid genomgång av ritningar för fastigheten i Norrköping stadsarkiv noterades inget
särskilt avseende eventuella förorenande verksamheter. Adresskataloger från 1920-
1980-tal (1 per årtionde) har gåtts igenom. 1935 fanns företagen AB Utl Trä och
Byggnader Aug.V.Svensson på Slottsgatan 46-48.

Byggnader har åtminstone funnits på fastigheten sedan början på 1900-talet enligt
ritningar i stadsarkivet. Byggnader syns på flygbilder från 1950-1980-tal, 1999 finns inga
byggnader kvar, någon form av upplag fanns dock på fastigheten.
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Bedömt undersökningsbehov

Det har vid WSP/Swecos provtagningar påvisats punkter med höga halter PAH L, PAH M
och PAH H (Polyaromatiska kolväten med medelhög och hög molekylvikt). Även halter av
metaller (koppar och zink) har påvisats. Dessa markföroreningar behöver hanteras i
samband med exploatering av området. Det är endast enstaka provtagningspunkter på
fastigheten. En kompletterande undersökning avseende förekomst och omfattning av
föroreningar i jord och grundvatten behöver utföras. Om föroreningar påvisas bör en
riskbedömning som utgår från framtida markanvändning och framtida markhöjder utföras.
Om schaktning av jord ska ske bör en klassning av jord utföras.

Föreslagna analyser i jord och grundvatten

· Petroleumkolväten uppdelat på alifater C5-C10, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16,
>C16-C35, aromater >C8-C12, >C12-C16, BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen
och Xylener) samt PAH L (låg molekyvikt), PAH M (medelhög molekylvikt), PAH
H (hög molekyvikt)

· Metaller inklusive kvicksilver.
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6.11 Ankan 5

Fastighet Ankan 5, fastighetsgränser i blått. Till höger flygbild år 1963.

Tidigare fastighetsnamn

Kv Ankan

Underlag

· Structor 2020. Redovisning miljökontrollen för gatuschakt och Lommen 7-9, Inre
hamnen Norrköping. 2020-06-22.

· 2015, Sweco Kemakta. Riskbedömning Inre hamnen

· 2015, Sweco. Kompletterande undersökningar i Inre hamnen

· 2011, Sweco WSP. Underlag för planering av markanvändning – Inre norra
hamnen, Saltängen Sammanställning av utförda miljötekniska undersökningar
samt riskbedömning.

· 2009, WSP. PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, etapp väst

· Fotograferade handlingar Norrköpings stadsarkiv 2014, 2020

Verksamheter

Fastigheten finns ej med i länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden.

I början på 1900-talet finns ingen bebyggelse på fastigheten. På stadskartor och
historiska flygbilder från 50-talet och framåt finns byggnader längs järnvägen och längs
Norra promenaden (kan ha funnits tidigare än 50-tal). En kvarvarande byggnad på
fastigheten syns på flygfoto från 1981 men inte 1999. Vid genomgång av ritningar
(Norrköping stadsarkiv 2014) noterades ett antal verksamheter som förekommit på
fastigheten enligt följande (se även ritning nedan);
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· Nilfors järn AB

· Sopstation för gatukontoret

· Cyankammare

· Virkeslager (snickerifabrik)

Adresskataloger från 1920-1980-tal (1 per årtionde) har gåtts igenom för fastigheten.
1935 fanns Holmens Bruks och Fabriks AB på Norra promenaden 53, A-Bol och
Norrköpings stad hade upplagsplats på Norra promenaden 51.

Rivningslov 1976. På ritningen anges Nilfors järn AB, virkeslager och cyankammare.
Källa: Ritning Norrköpings stadsarkiv 2014.
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Rivningslov 1965. På ritningen anges virkeslager vid förutvarande snickerifabrik i västra
delen av fastigheten. Källa: Ritning Norrköpings stadsarkiv 2014.

Bedömt undersökningsbehov

Sanering har skett av angränsande Varvsgatan år 2020, se rubrik 5.1. I de västra
schaktväggarna av ruta V10 och V30 finns det kvar förorening av cyanid vilket stämmer
överens med läget för den tidigare cyankammaren.

Även vid ny ledningsdragning gjord av E.ON sommaren 2019 har det i närheten av
fastighetsgräns påträffats och lämnats kvar föroreningar, se underlagsrapporter i kapitel
5.

Det har vid WSP/Swecos provtagningar påvisats punkter med höga halter PAH L, PAH M
och PAH H (Polyaromatiska kolväten med medelhög och hög molekylvikt). Även halter av
arsenik har påvisats. Dessa markföroreningar behöver hanteras i samband med
exploatering av området. Det är endast enstaka provtagningspunkter på fastigheten. En
kompletterande undersökning avseende förekomst och omfattning av föroreningar i jord
och grundvatten behöver utföras. Om föroreningar påvisas bör en riskbedömning som
utgår från framtida markanvändning och framtida markhöjder utföras. Om schaktning av
jord ska ske bör en klassning av jord utföras.

Föreslagna analyser i jord och grundvatten

· Cyanid (fri och total)



62(102)

RAPPORT HISTORIK FÖRORENAD MARK
2021-06-22

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5

· Petroleumkolväten uppdelat på alifater C5-C10, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16,
>C16-C35, aromater >C8-C12, >C12-C16, BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen
och Xylener) samt PAH L (låg molekyvikt), PAH M (medelhög molekylvikt), PAH
H (hög molekyvikt)

· Metaller inklusive kvicksilver
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6.12 Lommen 2

Fastighet Lommen 2, fastighetsgränser i blått. Till höger flygbild år 1963.

Tidigare fastighetsnamn

Kv Knipan (delen söder om diagonala järnvägen)

Underlag

· 2015, Sweco Kemakta. Riskbedömning Inre hamnen

· 2015, Sweco. Kompletterande undersökningar i Inre hamnen

· 2011, Sweco WSP. Underlag för planering av markanvändning – Inre norra
hamnen, Saltängen Sammanställning av utförda miljötekniska undersökningar
samt riskbedömning.

· 2009, Sweco. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Östra Saltängen etapp
2 och 3.

· Fotograferade handlingar Norrköpings stadsarkiv 2020

Verksamheter

Finns ej med i länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden.

Adresskataloger från 1920-1980-tal (1 per årtionde) har gåtts igenom för fastigheten. På
Slottsgatan 42-44 fanns Nyborgs Yllefabrik A/B på 1920-40-tal (troligen även 1950-tal).
AB Nyborgs yllefabrik var en fabriksrörelse som 1891–1956 bedrev ullspinneri, ylleväveri,
appreturverk och färgeri i Norrköping. En stor fabrik anlades i centrala Norrköping 1906–
07. Företaget tillverkade främst finare yllevävnader. Företaget lades ner 1956. I
adresskataloger från 1950-80-tal finns inga adressater på Slottsgatan 42-44. Ritningar i
stadsarkivet visar byggnader på fastigheten från 1890-tal, då ett Shoddymagasin i
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sydvästra delen på Slottsgatan 44 med desinfektionsugn, ångpanna mm. Shoddy var
troligen återvunnen ull.

Desinfektionsugn med ångpanna, shoddymagasin 1892, Slottsgatan 44.
Källa: Ritning Norrköpings stadsarkiv 2014.

Miljöärenden år 2011-2014, redovisar mellanlagring av farligt avfall, PCB och asbest i låst
tät container på Varvsgatan 3, företag CL Miljö AB. Anmälan om avveckling av företaget
på fastigheten inkom till tillsynsmyndighet under 2018. Inga krav på undersökningar
ställdes gentemot företaget på grund av liten mängd avfall samt förvaring i tät
container/förvaringskärl.

Bedömt undersökningsbehov

Det har vid WSP/Swecos provtagningar påvisats måttliga halter av PAH M och PAH H
(Polyaromatiska kolväten med medelhög och hög molekylvikt). Även halter av metaller
(bly, kadmium och zink) har påvisats. Dessa markföroreningar behöver hanteras i
samband med exploatering av området. Det är endast enstaka provtagningspunkter på
fastigheten. Det har inte heller genomförts någon undersökning vid avveckling av det
företag som mellanlagrade farligt avfall på fastigheten.

En kompletterande undersökning avseende förekomst och omfattning av föroreningar i
jord och grundvatten behöver utföras. Om föroreningar påvisas bör en riskbedömning
som utgår från framtida markanvändning och framtida markhöjder utföras. Om schaktning
av jord ska ske bör en klassning av jord utföras.

Föreslagna analyser i jord och grundvatten

· Petroleumkolväten uppdelat på alifater C5-C10, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16,
>C16-C35, aromater >C8-C12, >C12-C16, BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen
och Xylener) samt PAH L (låg molekyvikt), PAH M (medelhög molekylvikt), PAH
H (hög molekyvikt)

· PCB

· Metaller inklusive kvicksilver
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6.13 Lommen 4

Fastighet Lommen 4, fastighetsgränser i blått. Till höger flygbild år 1963.

Tidigare fastighetsnamn

Kv Ejdern

Underlag

· 2015, Sweco Kemakta. Riskbedömning Inre hamnen

· 2015, Sweco. Kompletterande undersökningar i Inre hamnen

· 2011, Sweco WSP. Underlag för planering av markanvändning – Inre norra
hamnen, Saltängen Sammanställning av utförda miljötekniska undersökningar
samt riskbedömning.

· 2009, Sweco. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Östra Saltängen etapp
2 och 3.

· Fotograferade handlingar Norrköpings stadsarkiv 2020

Verksamheter

Finns ej med i länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden.

Ritningar finns över en såg på fastigheten år 1887.  Boxholms AB trävaruupplag finns på
fastigheten 1907. 1933 finns ritningar över upprättande av ett café i sydöstra hörnet av
fastigheten.

År 1906 brandhärjades kvarteret, tidigare kv Ejdern. Torkhus, maskinhus, sågverket och
delar av brädgården brann ner (C G Svenssons Mekaniska snickerifabrik) enligt uppgifter
i angiven källa.
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Adresskataloger från 1920-1980-tal (1 per årtionde) har gåtts igenom för fastigheten.
1920-tal-1930-tal och finns Boxholms AB som adressat i kv Ejdern. Företaget grundades
1893 och omfattade tillverkning och försäljning av snickerier, hyvlade och ohyvlade
trävaror, lister, isoleringsplattor, plywood och ved.

Boxholms aktiebolag trävaruupplag.
Källa: Beskrivning över Norrköping 1935.

Miljöärende finns gällande besiktning av en lokal för billackering år 1999 på
Saltängsgatan 59.

Bedömt undersökningsbehov

Det har vid WSP/Swecos provtagningar påvisats måttliga halter av PAH M och PAH H
(Polyaromatiska kolväten med medelhög och hög molekylvikt). Även halter av metaller
(arsenik, bly, zink) har påvisats. Dessa markföroreningar behöver hanteras i samband
med exploatering av området.

Det är osäkert om billackeringen har hanterat lösningsmedel eller ej. Troligtvis har det
hanterats avfettningsmedel vid bilvård. Detta behöver beaktas vid kommande
undersökning.

En kompletterande undersökning avseende förekomst och omfattning av föroreningar i
jord och grundvatten behöver utföras. Om föroreningar påvisas bör en riskbedömning
som utgår från framtida markanvändning och framtida markhöjder utföras. Om schaktning
av jord ska ske bör en klassning av jord utföras.

Föreslagna analyser i jord och grundvatten

· Petroleumkolväten uppdelat på alifater C5-C10, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16,
>C16-C35, aromater >C8-C12, >C12-C16, BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen
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och Xylener) samt PAH L (låg molekyvikt), PAH M (medelhög molekylvikt), PAH
H (hög molekyvikt)

· Metaller inklusive kvicksilver

· Klorerade alifater
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6.14 Lommen 5

Fastighet Lommen 5, fastighetsgränser i blått. Till höger flygbild år 1963.

Tidigare fastighetsnamn

Kv Lommen

Underlag

· Underlag från länsstyrelsens databas (EBH) objekt ID 144155 Lommen 5

· 2015, Sweco Kemakta. Riskbedömning Inre hamnen

· 2015, Sweco. Kompletterande undersökningar i Inre hamnen

· 2011, Sweco WSP. Underlag för planering av markanvändning – Inre norra
hamnen, Saltängen Sammanställning av utförda miljötekniska undersökningar
samt riskbedömning.

· 2009, Sweco. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Östra Saltängen etapp
2 och 3.

· Fotograferade handlingar Norrköpings stadsarkiv 2020

Verksamheter

Ritningar över nya byggnader finns från 1884, 1898 i östra halvan av fastigheten. Helge
Ehrenborgs Mek. Snickeri och hyvleri, såg- och trävaruaffär.

År 1906 brandhärjades Kv Lommen helt, en stor snickerifabrik och brädgård fanns då i
kvarteret. Ångsåg, ångpannehus, kontorslägenhet, virkesupplag och leveransklara
snickerier brann upp.

Ritning från 1937 visar kolgård (mot Slottsgatan) cementmagasin, kalkmagasin,
brikettmagasin, magasin för träkol, slaggupplag, materialgård mm på fastigheten.
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Ritning från 1957 siloanläggning för löscement i nordvästra hörnet av fastigheten.
Skånska cementaktiebolaget.

På fastigheten har följande verksamheter förekommit enligt länsstyrelsens databas
(EBH):

· Bilreparationer 1926, dåvarande N Strömsgatan 65 (nuv Saltängsgatan)

· Snickerifabrik 1935, dåvarande N Strömsgatan 65 (nuv Saltängsgatan)

· Såpfabrik 1933,1937

· Läderfabrik 1926 dåvarande N Strömsgatan 65 (nuv Saltängsgatan)

Vidare har adresskataloger från 1920-1980-tal (1 per årtionde) gåtts igenom för
fastigheten. 1925 anges att kv Lommen var upplagsplats åt Norrköpings stad.

Miljöärenden; År 1995 miljötillsyn Saltängsgatan 63 Ekström Trävaru, försäljning av
träskyddsbehandlat virke Klass A CCP-medel, Klass AB Cu och kvartära
ammoniumföreningar. Leverantörer; Sjösa träimpregnering AB, Valbro Trävaru AB,
Sandåsa/Åker Timber AB. År 2000, oljekontaminerade massor har noterats i samband
med grävning för ny dagvattenledning. Företaget verkar ha schaktat bort föroreningen,
inga ytterligare handlingar finns kring detta.

PCB-inventering av byggnader genomförd 2008, byggnader innehåller ej PCB-produkter.

Bedömt undersökningsbehov

Det har vid WSP/Swecos provtagningar påvisats måttliga halter av PAH M och PAH H
(Polyaromatiska kolväten med medelhög och hög molekylvikt). Även halter av metaller
(arsenik, bly, kadmium, koppar och zink) har påvisats. Även i grundvatten har måttliga
halter av zink påträffats. Dessa markföroreningar behöver hanteras i samband med
exploatering av området.

En kompletterande undersökning avseende förekomst och omfattning av föroreningar i
jord och grundvatten behöver utföras. Om föroreningar påvisas bör en riskbedömning
som utgår från framtida markanvändning och framtida markhöjder utföras. Om schaktning
av jord ska ske bör en klassning av jord utföras.
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Föreslagna analyser i jord och grundvatten

· Petroleumkolväten uppdelat på alifater C5-C10, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16,
>C16-C35, aromater >C8-C12, >C12-C16, BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen
och Xylener) samt PAH L (låg molekyvikt), PAH M (medelhög molekylvikt), PAH
H (hög molekyvikt)

· Metaller inklusive kvicksilver

· Dioxin
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6.15 Lommen 6

Fastighet Lommen 6, fastighetsgränser i blått. Till höger flygbild år 1963.

Tidigare fastighetsnamn

Kv Måsen

Underlag

· 2015, Sweco Kemakta. Riskbedömning Inre hamnen

· 2015, Sweco. Kompletterande undersökningar i Inre hamnen

· 2011, Sweco WSP. Underlag för planering av markanvändning – Inre norra
hamnen, Saltängen Sammanställning av utförda miljötekniska undersökningar
samt riskbedömning.

· 2009, Sweco. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Östra Saltängen etapp
2 och 3.

· Fotograferade handlingar Norrköpings stadsarkiv 2020

Verksamheter

Finns ej med i länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden.

Ritning från 1910 visar nybyggnad av mindre hus längs Norra strömsgatan
(Saltängsgatan). 1940 är hela fastigheten är bebyggd.

Adresskataloger från 1920-1980-tal (1 per årtionde) har gåtts igenom för fastigheten.
1920-1930-tal är en adressat Sven Hylander & C:o företaget har bedrivit verksamhet
inom kraftfoder, spannmål mm, osäkert vilken verksamhet som bedrivits på aktuell
fastighet. 1925 är södra delen av dåvarande kv Måsen upplagsplats för Norrköpings stad.
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 I slutet på 1960-talet finns adressaterna Björnlund K, Dennel AB och Ericsson & H. För
övriga årtionden har inga adressater hittats. Dennel AB var troligen ett speditionsföretag.

Bedömt undersökningsbehov

Det har vid WSP/Swecos provtagningar påvisats måttliga halter av PAH L, PAH M och
PAH H (polyaromatiska kolväten med låg, medelhög och hög molekylvikt). Även halter av
metaller (bly och koppar) har påvisats. Dessa markföroreningar behöver hanteras i
samband med exploatering av området. Dock finns ingen misstanke om större mängder
föroreningar inom fastigheten eftersom det ej funnits verksamheter som kan gett upphov
till stora mängder föroreningar på fastigheten.

En kompletterande undersökning avseende förekomst och omfattning av föroreningar i
jord och grundvatten behöver utföras. Om föroreningar påvisas bör en riskbedömning
som utgår från framtida markanvändning och framtida markhöjder utföras. Om schaktning
av jord ska ske bör en klassning av jord utföras.

Föreslagna analyser i jord och grundvatten

· Petroleumkolväten uppdelat på alifater C5-C10, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16,
>C16-C35, aromater >C8-C12, >C12-C16, BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen
och Xylener) samt PAH L (låg molekyvikt), PAH M (medelhög molekylvikt), PAH
H (hög molekyvikt)

· Metaller inklusive kvicksilver
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6.16 Lommen 7

Fastighet Lommen 7, fastighetsgränser i blått. Till höger flygbild år 1963.

Tidigare fastighetsnamn

Kv Ejdern

Fastigheten är delvis sanerad, se rubrik nedan.

Underlag

· Structor 2020. Redovisning miljökontrollen för gatuschakt och Lommen 7-9, Inre
hamnen Norrköping. 2020-06-22.

· 2015, Sweco Kemakta. Riskbedömning Inre hamnen

· 2015, Sweco. Kompletterande undersökningar i Inre hamnen

· 2011, Sweco WSP. Underlag för planering av markanvändning – Inre norra
hamnen, Saltängen Sammanställning av utförda miljötekniska undersökningar
samt riskbedömning.

· 2009, Sweco. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Östra Saltängen etapp
2 och 3.

· Fotograferade handlingar Norrköpings stadsarkiv 2020

Sanering

Fastigheten är delvis sanerad år 2020, se rubrik 5.1. Bild nedan visar Lommen 7 och 9
där rosa linje anger var schaktsantering genomförts. I två schaktväggar, ruta Lom 10Ö
och Lom 70Ö, finns kvarlämnande föroreningar i form av halter av PAH M och PAH H
som överskrider åtgärdsmålet. De kvarlämnade föroreningarna ska hanteras i samband
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med sanering av etapp 2. Schaktväggarna med kvarstående föroreningar är återfyllda så
ingen direktexponering kan ske i avvaktan på sanering.

Genomförd schaktsanering av Lommen 7och 9. Rosa linje visar var schaktsantering
genomförts. I schaktväggar för ruta Lom10Ö och Lom 70Ö finns kvarlämnade
föroreningar som ska hanteras vidare inom etapp 2 (källa Structor 2020).

Verksamheter

Finns ej med i länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden.

År 1906 brandhärjades kvarteret (tidigare kv Ejdern). Torkhus, maskinhus, sågverket och
delar av brädgården brann ner (C G Svenssons Mekaniska snickerifabrik) enligt uppgifter
i angiven källa. Av denna beskrivning dras slutsatsen att det funnits ett snickeriföretag på
fastigheten.

Adresskataloger från 1920-1980-tal (1 per årtionde) har gåtts igenom för fastigheten.
1920-tal-1930-tal finns Boxholms AB som adressat i kv Ejdern. Företaget grundades
1893 och omfattade tillverkning och försäljning av snickerier, hyvlade och ohyvlade
trävaror, lister, isoleringsplattor, plywood och ved. 1925 anges att kv Ejdern var
upplagsplats åt Norrköpings stad. I övriga adresskataloger 1940-80-tal finns inga
adressater angivna. På ritningar från 1937-1940 anges att marken arrenderas av AB
armerad betong.
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Boxholms aktiebolag trävaruupplag.
Källa: Beskrivning över Norrköping 1935.

Bedömt undersökningsbehov

Det har vid WSP/Swecos provtagningar påvisats måttliga halter av PAH M och PAH H
(Polyaromatiska kolväten med medelhög och hög molekylvikt). Även halter av metaller
(bly, kadmium och zink) har påvisats. Dessa markföroreningar behöver hanteras i
samband med exploatering av området.

Vid arbeten längs med Varvsgatan har fastigheten delvis sanerats. Det finns
kvarlämnande föroreningar i form av PAH M och PAH H. Icke sanerade delar av
fastigheten behöver hanteras i samband med exploatering. Med hantering avses
ytterligare provtagning och eventuellt riskbedömning/sanering.

Föreslagna analyser i jord och grundvatten

· Petroleumkolväten uppdelat på alifater C5-C10, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16,
>C16-C35, aromater >C8-C12, >C12-C16, BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen
och Xylener) samt PAH L (låg molekyvikt), PAH M (medelhög molekylvikt), PAH
H (hög molekyvikt)

· Metaller inklusive kvicksilver
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6.17 Lommen 8

Fastighet Lommen 8, fastighetsgränser i blått. Till höger flygbild år 1963.

Tidigare fastighetsnamn

Kv Ejdern

Angränsande fastigheter Lommen 7 och 9 och Varvsgatan är delvis sanerade, se
sammanfattning under rubrik 5.1.

Underlag

· 2015, Sweco Kemakta. Riskbedömning Inre hamnen

· 2015, Sweco. Kompletterande undersökningar i Inre hamnen

· 2011, Sweco WSP. Underlag för planering av markanvändning – Inre norra
hamnen, Saltängen Sammanställning av utförda miljötekniska undersökningar
samt riskbedömning.

· 2009, Sweco. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Östra Saltängen etapp
2 och 3.

· Fotograferade handlingar Norrköpings stadsarkiv 2020

Verksamheter

Finns ej med i länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden.

År 1906 brandhärjades kvarteret (tidigare kv Ejdern). Torkhus, maskinhus, sågverket och
delar av brädgården brann ner (C G Svenssons Mekaniska snickerifabrik) enligt uppgifter
i angiven källa.

Adresskataloger från 1920-1980-tal (1 per årtionde) har gåtts igenom för fastigheten.
1920-tal-1930-tal finns Boxholms AB som adressat i kv Ejdern. Företaget grundades
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1893 och omfattade tillverkning och försäljning av snickerier, hyvlade och ohyvlade
trävaror, lister, isoleringsplattor, plywood och ved. 1925 anges att kv Ejdern var
upplagsplats åt Norrköpings stad. I övriga adresskataloger 1940-80-tal finns inga
adressater angivna. På ritningar från 1937-1940 anges att marken arrenderas av AB
armerad betong.

Boxholms aktiebolag trävaruupplag.
Källa: Beskrivning över Norrköping 1935.

Bedömt undersökningsbehov

Det har vid WSP/Swecos provtagningar påvisats måttliga halter av PAH M och PAH H
(Polyaromatiska kolväten med medelhög och hög molekylvikt). Dessa markföroreningar
behöver hanteras i samband med exploatering av området.

Vid arbeten längs med Varvsgatan har fastigheten delvis sanerats. Icke sanerade delar
av fastigheten behöver hanteras i samband med exploatering. Med hantering avses
ytterligare provtagning och eventuellt riskbedömning/sanering.

Föreslagna analyser i jord och grundvatten

· Petroleumkolväten uppdelat på alifater C5-C10, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16,
>C16-C35, aromater >C8-C12, >C12-C16, BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen
och Xylener) samt PAH L (låg molekyvikt), PAH M (medelhög molekylvikt), PAH
H (hög molekyvikt)

· Metaller inklusive kvicksilver.
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6.18 Lommen 9

Fastighet Lommen 9, fastighetsgränser i blått. Till höger flygbild år 1963.

Tidigare fastighetsnamn

Kv Ejdern

Fastigheten är delvis sanerad, se rubrik nedan.

Underlag

· Structor 2020. Redovisning miljökontrollen för gatuschakt och Lommen 7-9, Inre
hamnen Norrköping. 2020-06-22.

· 2015, Sweco Kemakta. Riskbedömning Inre hamnen

· 2015, Sweco. Kompletterande undersökningar i Inre hamnen

· 2011, Sweco WSP. Underlag för planering av markanvändning – Inre norra
hamnen, Saltängen Sammanställning av utförda miljötekniska undersökningar
samt riskbedömning.

· 2009, Sweco. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Östra Saltängen etapp
2 och 3.

· Fotograferade handlingar Norrköpings stadsarkiv 2020

Sanering

Fastigheten är delvis sanerad år 2020, se rubrik 5.1. Bild nedan visar Lommen 7 och 9
där rosa linje anger var schaktsantering genomförts. I två schaktväggar, ruta Lom 10Ö
och Lom 70Ö, finns kvarlämnande föroreningar i form av halter av PAH M och PAH H
som överskrider åtgärdsmålet. De kvarlämnade föroreningarna ska hanteras i samband
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med sanering av etapp 2. Schaktväggarna med kvarstående föroreningar är återfyllda så
ingen direktexponering kan ske i avvaktan på sanering.

Genomförd schaktsanering av Lommen 7och 9. Rosa linje visar var schaktsantering
genomförts. I schaktväggar för ruta Lom10Ö och Lom 70Ö finns kvarlämnade
föroreningar som ska hanteras vidare inom etapp 2 (källa Structor 2020).

Verksamheter

Finns ej med i länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden.

År 1906 brandhärjades kvarteret (tidigare kv Ejdern). Torkhus, maskinhus, sågverket och
delar av brädgården brann ner (C G Svenssons Mekaniska snickerifabrik) enligt uppgifter
i angiven källa. Av denna beskrivning dras slutsatsen att det funnits ett snickeriföretag på
fastigheten.

Adresskataloger från 1920-1980-tal (1 per årtionde) har gåtts igenom för fastigheten.
1920-tal-1930-tal finns Boxholms AB som adressat i kv Ejdern. Företaget grundades
1893 och omfattade tillverkning och försäljning av snickerier, hyvlade och ohyvlade
trävaror, lister, isoleringsplattor, plywood och ved. 1925 anges att kv Ejdern var
upplagsplats åt Norrköpings stad. I övriga adresskataloger 1940-80-tal finns inga
adressater angivna. På ritningar från 1937-1940 anges att marken arrenderas av AB
armerad betong.



80(102)

RAPPORT HISTORIK FÖRORENAD MARK
2021-06-22

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5

Boxholms aktiebolag trävaruupplag.
Källa: Beskrivning över Norrköping 1935.

Bedömt undersökningsbehov

Det har vid WSP/Swecos provtagningar påvisats måttliga halter av PAH M och PAH H
(Polyaromatiska kolväten med medelhög och hög molekylvikt). Dessa markföroreningar
behöver hanteras i samband med exploatering av området.

Vid arbeten längs med Varvsgatan har fastigheten delvis sanerats. Icke sanerade delar
av fastigheten behöver hanteras i samband med exploatering. Med hantering avses
ytterligare provtagning och eventuellt riskbedömning/sanering.

Föreslagna analyser i jord och grundvatten

· Petroleumkolväten uppdelat på alifater C5-C10, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16,
>C16-C35, aromater >C8-C12, >C12-C16, BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen
och Xylener) samt PAH L (låg molekyvikt), PAH M (medelhög molekylvikt), PAH
H (hög molekyvikt)

· Metaller inklusive kvicksilver.
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6.19 Knipan 4

Fastighet Knipan 4, fastighetsgränser i blått. Till höger flygbild år 1963.

Tidigare fastighetsnamn

Kv Knipan

Underlag

· Underlag från länsstyrelsens databas (EBH) objekt ID 144073 Knipan 4

· 2015, Sweco Kemakta. Riskbedömning Inre hamnen

· 2015, Sweco. Kompletterande undersökningar i Inre hamnen

· 2011, Sweco WSP. Underlag för planering av markanvändning – Inre norra
hamnen, Saltängen Sammanställning av utförda miljötekniska undersökningar
samt riskbedömning.

· 2009, Sweco. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Östra Saltängen etapp
2 och 3.

· Fotograferade handlingar Norrköpings stadsarkiv 2014 och 2020

Verksamheter

I stadsarkivet finns ritningar från 1912 och framåt, på 1910-talet redovisas byggnation av
vedgårdar, magasin med mera.

Adresskataloger från 1920-1980-tal (1 per årtionde) har gåtts igenom för aktuell fastighet.

På fastigheten har bland annat följande verksamheter förekommit

- Östergötlands fiskförsäljning, senare Norrköpings Fiskerikonservförening och
Nya Östfisk 1940-90-tal, Norra promenaden 45.
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- Grosshandlare Edv Hagman, senare Hagman A/B 1920-40-tal, Norra
promenaden 47

- Munksjö AB 1950-1960-tal. Munksjö AB var ett svenskt pappersföretag med
verksamhet på flera platser i Sverige och utomlands. Det är oklart vilken
verksamhet som bedrevs på fastigheten. Norra promenaden 49

- Enligt länsstyrelsens databas (EBH) fanns ett företag Bilservicecenter AB på
fastigheten 1993, Norra promenaden 45

- City-Repro AB Norrköping finns på Norra promenaden 45 år 1992. Företaget
tillverkade Offsettryckplåtar och film till tryckerier, avfallsprodukterna innehåller
bland annat silver och aluminium.

Bedömt undersökningsbehov

Det har vid WSP/Swecos provtagningar påvisats måttliga halter av PAH M och PAH H
(Polyaromatiska kolväten med medelhög och hög molekylvikt). Även halter av metaller
(bly) har påvisats. Dessa markföroreningar behöver hanteras i samband med
exploatering av området.

Det är osäkert om bilservicecentret och tryckeriet har hanterat lösningsmedel eller ej.
Detta behöver beaktas vidkommande undersökning.

En kompletterande undersökning avseende förekomst och omfattning av föroreningar i
jord och grundvatten behöver utföras. Om föroreningar påvisas bör en riskbedömning
som utgår från framtida markanvändning och framtida markhöjder utföras. Om schaktning
av jord ska ske bör en klassning av jord utföras.

Föreslagna analyser i jord och grundvatten

· Petroleumkolväten uppdelat på alifater C5-C10, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16,
>C16-C35, aromater >C8-C12, >C12-C16, BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen
och Xylener) samt PAH L (låg molekyvikt), PAH M (medelhög molekylvikt), PAH
H (hög molekyvikt)

· Metaller inklusive kvicksilver

· Klorerade alifater



83(102)

RAPPORT HISTORIK FÖRORENAD MARK
2021-06-22

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5

6.20 Svanen 4

Fastighet Svanen 4, fastighetsgränser i blått. Till höger flygbild år 1963.

Tidigare fastighetsnamn

Kv Måsen fram till ca 1930-tal, från 1940-70-tal kv Havstruten.

Underlag

· Underlag från länsstyrelsens databas (EBH) objekt ID 143708 Svanen 4,
riskklass 3

· 2015, Sweco Kemakta. Riskbedömning Inre hamnen

· 2015, Sweco. Kompletterande undersökningar i Inre hamnen

· 2011, Sweco WSP. Underlag för planering av markanvändning – Inre norra
hamnen, Saltängen Sammanställning av utförda miljötekniska undersökningar
samt riskbedömning.

· Fotograferade handlingar Norrköpings stadsarkiv 2014 och 2020

Verksamheter

1919 redovisas nybyggnation av magasin i östra delen av kv Måsen, längs hela
Åbodgatan.

Adresskataloger från 1920-1980-tal (1 per årtionde) har gåtts igenom utöver de
arkivuppgifter som hämtats från länsstyrelsens databas (EBH).
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På fastigheten har bland annat följande verksamheter förekommit

· Vedcentralen i Norrköping AB som varit adressat i kvarteret på 1940-50-tal ägde
Norrköpings Slaggplattefabrik och på 1970-80-tal låg här Norrköpings
trottoarplattfabrik. Slottsgatan 33.

· 1930-tal -1975 Norrköpings Trävaruhus AB, Exporthyvleri

· Stockholms Magasin AB fram till 1979

· Semax AB (1982-1994) köptes upp av Atotech 1995, pågående verksamhet
2008. Kemikalielagring och försäljning av kemikalier till ytbehandlings- och
mönsterkortsindustrin. Lagring av krom, nickel, natrium, salpetersyra, cyanid,
flourider, zink, magnesium, kobolt, benzol, silvernitrat popargylalkohol och
flourborater. Samtliga preparat såldes i obruten förpackning, ej producerat några
produkter. Från och med 2010 lagras inte kemikalier på fastigheten.
Betongprovtagning av golvet skedde i maj 2010 för att kontrollera att ingen
förorening efterlämnats, se nedan.

· Frontline Filmblåsning AB (1989?-2000), köptes upp av Alfapac AB 2000 som
upphörde 2003. Tillverkning av plastfilm, folie och påsar (slutet avloppssystem)
Saltängsgatan 73

· 1925 och 1935 Sven Hylander & C:o i Göteborg

Betongprovtagning av golvet i Aotechs lokaler på Slottsgatan 33 skedde i maj 2010 för att
kontrollera att ingen förorening efterlämnas. Analyserna visade inga högre halter av
metall, se bild nedan. Byggnads- och miljöskyddsnämnden godtog betongprovtagningen,
ingen sanering behövdes.

Resultat provtagning av betonggolv i Aotechs lokaler på
Slottsgatan 33 i maj 2010 (ärende 2009-2055)
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Undersökningsbehov och tidig bedömning av eventuellt saneringsbehov

Det har vid WSP/Swecos provtagningar påvisats måttliga halter av PAH M och PAH H
(Polyaromatiska kolväten med medelhög och hög molekylvikt). Även halter av metaller
(bly och zink) har påvisats. Dessa markföroreningar behöver hanteras i samband med
exploatering av området.

Det är osäkert om lagringen av kemikalier kan ha orsakat spill under byggnad, endast
betongen är provtagen vid avveckling av lagerverksamhet på fastigheten. Detta behöver
beaktas vid kommande undersökning.

En kompletterande undersökning avseende förekomst och omfattning av föroreningar i
jord och grundvatten behöver utföras. Om föroreningar påvisas bör en riskbedömning
som utgår från framtida markanvändning och framtida markhöjder utföras. Om schaktning
av jord ska ske bör en klassning av jord utföras.

Föreslagna analyser i jord och grundvatten

· Petroleumkolväten uppdelat på alifater C5-C10, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16,
>C16-C35, aromater >C8-C12, >C12-C16, BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen
och Xylener) samt PAH L (låg molekyvikt), PAH M (medelhög molekylvikt), PAH
H (hög molekyvikt)

· Metaller inklusive kvicksilver

· Cyanid
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Svanen 6

Fastighet Svanen 6, fastighetsgränser i blått. Till höger flygbild år 1963, numrerade
byggnader beskrivs i text.

Tidigare fastighetsnamn

Kv Tärnan (2B)

Underlag

· Underlag från länsstyrelsens databas (EBH) objekt ID 143897 Svanen 6 riskklass
2

· 2015, Sweco Kemakta. Riskbedömning Inre hamnen

· 2015, Sweco. Kompletterande undersökningar i Inre hamnen

· 2011, Sweco WSP. Underlag för planering av markanvändning – Inre norra
hamnen, Saltängen Sammanställning av utförda miljötekniska undersökningar
samt riskbedömning.

· Fotograferade handlingar Norrköpings stadsarkiv 2014 och 2020

Verksamheter

Fastigheten började troligen bebyggas i mitten på 1800-talet med magasin i de västra
delarna längs Kronomagasinsgatan. I början på 1900-talet tillkom flera byggnader i
kvarteret. Adresskataloger från 1930-1980-tal (1 per årtionde) och ritningar i Norrköpings
stadsarkiv har gåtts igenom, utöver uppgifter som hämtats från länsstyrelsens databas
(EBH).

Den stora magasinsbyggnaden (6) som idag inrymmer bl.a. klätterhall och
utställningslokaler, började byggas i början på 1900-talet av Allmänna svenska
utsädesaktiebolaget i Svalöf. Större om- och tillbyggnader gjordes på 1920- och 50-talen.
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Svalövsbolaget har funnits på adressen till åtminstone slutet på 1960-talet. I vilken
utsträckning verksamheter kan ha bidragit till markföroreningar är okänt, marken under
byggnaderna har inte undersökts.  Om processer som betning av utsäde har skett på
platsen så kan det ha bidragit till föroreningar av t.ex. kvicksilver. Även hantering av
maskiner, fordon eller annan typ av småindustriell verksamhet kan ha förekommit.

Öster om magasinet byggdes på 1920–30-talet en tråddragerifabrik för tillverkning av
bl.a. järntråd, spik och taggtråd. Byggnaderna omfattade galvaniseringsverkstad (1),
tråddragerifabrik (2, 4) betningshus och glödghus (3).

Galvaniseringsverkstaden byggdes om till såpkokeri i slutet på 1930-talet. På adressen
har ett företag Liljevit funnits från 1940-talet till början på 1970-talet. Det är inte klarlagt
om detta företag bedrivit såpkokeri eller liknande verksamhet som tvättmedelstillverkning.

I dag finns endast två av Järntrådverkens byggnader kvar, galvaniseringsverkstaden (1)
som är delvis nedbrunnen och helt förfallen och en fabriksbyggnad (4).

Tråddragerifabriker har tidigare varit föremål för marksaneringsåtgärder. Föroreningarna
har då främst bestått av metaller, t.ex. arsenik, bly, zink, vilka kan härledas till de yt- och
värmebehandlingsprocesser som trådtillverkningen omfattade. Övriga kemikalier kan vara
eldnings- och hydrauloljor, smörjmedel, kalk, svavelsyra, zinkfosfat, kromsyrasalt, borax,
kopparsulfat, rengöringsmedel m.fl.

I byggnad nr 4 på Norra promenaden 33 finns idag billackeringsverksamhet som enligt
adresskataloger funnits där sedan 60-talet. Övriga verksamheter som funnits på
fastigheten är t ex drivmedelshantering enligt länsstyrelsens databas EBH.

Ritning tråddragerifabriken år 1918, till höger tråddragerifabriken på 1930-talet

Undersökningsbehov och tidig bedömning av eventuellt saneringsbehov

Det har vid WSP/Swecos provtagningar påvisats måttliga halter av PAH M och PAH H
(Polyaromatiska kolväten med medelhög och hög molekylvikt). Även höga halter av
metaller (arsenik, bly, kadmium och zink) har påvisats. Även i grundvatten har det
påträffats bensen och PAH-L (polyaromatiska kolväten med låg molekylvikt). Dessa
markföroreningar behöver hanteras i samband med exploatering av området.
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Även vid ny ledningsdragning gjord av E.ON under sommaren 2019 har det vid
fastighetsgräns påträffats och lämnats kvar föroreningar, se underlagsrapporter i kapitel
5.

Det är osäkert om de verksamheter som bedrivits på fastigheten, billackering samt yt- och
värmebehandlingsprocesser har hanterat medel som kan ge upphov till förekomst av
klorerade alifater på fastigheten. Detta behöver beaktas vidkommande undersökning.

En kompletterande undersökning avseende förekomst och omfattning av föroreningar i
jord och grundvatten behöver utföras. Om föroreningar påvisas bör en riskbedömning
som utgår från framtida markanvändning och framtida markhöjder utföras. Om schaktning
av jord ska ske bör en klassning av jord utföras.

Föreslagna analyser i jord och grundvatten

· Petroleumkolväten uppdelat på alifater C5-C10, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16,
>C16-C35, aromater >C8-C12, >C12-C16, BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen
och Xylener) samt PAH L (låg molekyvikt), PAH M (medelhög molekylvikt), PAH
H (hög molekyvikt)

· Metaller inklusive kvicksilver

· Klorerade alifater
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6.21 Svanen 7

Fastighet Svanen 7, fastighetsgränser i blått. Till höger flygbild år 1963.

Tidigare fastighetsnamn

Kv Skräckan

Underlag

· 2015, Sweco Kemakta. Riskbedömning Inre hamnen

· 2015, Sweco. Kompletterande undersökningar i Inre hamnen

· 2011, Sweco WSP. Underlag för planering av markanvändning – Inre norra
hamnen, Saltängen Sammanställning av utförda miljötekniska undersökningar
samt riskbedömning.

· 2009, Sweco. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Östra Saltängen etapp
2 och 3.

· Fotograferade handlingar Norrköpings stadsarkiv 2014 och 2020

Verksamheter

Fastigheten finns ej med i länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden.
Kvarteret brandhärjades delvis 1906 då virke och ett skjul brann upp. Bygglovsritningar
och bygglovshandlingar för perioden 1847-1974 har gåtts igenom i Norrköpings
stadsarkiv. Ritningar på nyligen rivna magasinsbyggnader finns från 1939, statens
reservförrådsnämnd ansökte då om bygglov för koksmagasin.

Adresskataloger från 1920-1980-tal (1 per årtionde) har gåtts igenom, inga adressater har
hittats.1925 var fastigheten angiven som upplagsplats åt Norrköpings stad, 1934 finns
kvarteret angivet som stadsäga.
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Bedömt undersökningsbehov

Det har vid WSP/Swecos provtagningar påvisats punkter med halter av PAH M och PAH
H (polyaromatiska kolväten med medelhög och hög molekylvikt). Även halter av metaller
(arsenik, bly, kadmium, koppar och zink) har påvisats. Dessa markföroreningar behöver
hanteras i samband med exploatering av området. Det är endast enstaka
provtagningspunkter på fastigheten och oklart om det eventuella koksmagasinet har gett
upphov till föroreningar.

En kompletterande undersökning avseende förekomst och omfattning av föroreningar i
jord och grundvatten behöver utföras. Om föroreningar påvisas bör en riskbedömning
som utgår från framtida markanvändning och framtida markhöjder utföras. Om schaktning
av jord ska ske bör en klassning av jord utföras.

Föreslagna analyser i jord och grundvatten

· Petroleumkolväten uppdelat på alifater C5-C10, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16,
>C16-C35, aromater >C8-C12, >C12-C16, BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen
och Xylener) samt PAH L (låg molekyvikt), PAH M (medelhög molekylvikt), PAH
H (hög molekyvikt)

· Metaller inklusive kvicksilver.
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6.22 Svanen 8

Fastighet Svanen 8, fastighetsgränser i blått. Till höger flygbild år 1963.

Tidigare fastighetsnamn

Kv Skräckan

Underlag

· 2015, Sweco Kemakta. Riskbedömning Inre hamnen

· 2015, Sweco. Kompletterande undersökningar i Inre hamnen

· 2011, Sweco WSP. Underlag för planering av markanvändning – Inre norra
hamnen, Saltängen Sammanställning av utförda miljötekniska undersökningar
samt riskbedömning.

· 2009, Sweco. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Östra Saltängen etapp
2 och 3.

· Fotograferade handlingar Norrköpings stadsarkiv 2014 och 2020

Verksamheter

Fastigheten finns ej med i länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden.
Kvarteret brandhärjades delvis 1906 då virke och ett skjul brann upp. Bygglovsritningar
och bygglovshandlingar för perioden 1847-1974 har gåtts igenom i Norrköpings
stadsarkiv. Ritningar på nyligen rivna magasinsbyggnader finns från 1939, statens
reservförrådsnämnd ansökte då om bygglov för koksmagasin.

Adresskataloger från 1920-1980-tal (1 per årtionde) har gåtts igenom, inga adressater har
hittats.1925 var fastigheten angiven som upplagsplats åt Norrköpings stad, 1934 finns
kvarteret angivet som stadsäga.
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I miljöärenden 1970-2012 finns Husic Skrot, 2012 fattas beslut att anläggningen omfattar
lagring av farligt avfall. Enligt miljöärende 2008 finns Dennis bil med bilförsäljning,
däckbyte, småreparationer (ej tillståndpliktig verksamhet).

Bedömt undersökningsbehov

Det har vid WSP/Swecos provtagningar påvisats punkter med halter av PAH M och PAH
H (polyaromatiska kolväten med medelhög och hög molekylvikt). Även halter av metaller
(bly) har påvisats. Dessa markföroreningar behöver hanteras i samband med
exploatering av området.

Även vid ny ledningsdragning gjord av E.ON under sommaren 2019 har det vid
fastighetsgräns påträffats och lämnats kvar föroreningar, se underlagsrapporter i kapitel
5.

Osäkert vilka föroreningar som skroten kan ha gett upphov till. Förr innehöll
transformatorer PCB-haltig olja. PCB ska därför ingå vid kommande undersökning

En kompletterande undersökning avseende förekomst och omfattning av föroreningar i
jord och grundvatten behöver utföras. Om föroreningar påvisas bör en riskbedömning
som utgår från framtida markanvändning och framtida markhöjder utföras. Om schaktning
av jord ska ske bör en klassning av jord utföras.

Föreslagna analyser i jord och grundvatten

· Petroleumkolväten uppdelat på alifater C5-C10, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16,
>C16-C35, aromater >C8-C12, >C12-C16, BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen
och Xylener) samt PAH L (låg molekyvikt), PAH M (medelhög molekylvikt), PAH
H (hög molekyvikt)

· Metaller inklusive kvicksilver.

· PCB
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6.23 Gräsanden 1

Fastighet Gräsanden 1, fastighetsgränser i blått. Till höger flygbild år 1963.

Tidigare fastighetsnamn

Kv Gräsanden

Underlag

· 2015, Sweco Kemakta. Riskbedömning Inre hamnen

· 2015, Sweco. Kompletterande undersökningar i Inre hamnen

· 2011, Sweco WSP. Underlag för planering av markanvändning – Inre norra
hamnen, Saltängen Sammanställning av utförda miljötekniska undersökningar
samt riskbedömning.

· 2009, Sweco. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Östra Saltängen etapp
2 och 3.

· Fotograferade handlingar Norrköpings stadsarkiv 2014 och 2020

Verksamheter

Fastigheten finns ej med i länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden.
Adresskataloger från 1920-1980-tal (1 per årtionde) har gåtts igenom för aktuell fastighet.
1925 var fastigheten upplagsplats för Norrköpings stad. På Slottsgatan 29 fanns
Malmquist & Edling som adressat på 1950- och 60-tal. Företaget startade 1946.
Verksamheten avsåg grossistförsäljning och tillverkning av smörjmedel och fetter. Under
1950-talet fick företaget ett uppsving då man levererade olja, fetter och trasor till
Norrköpings textilfabriker. En fabrik byggdes på Slottsgatan 29, där de tillverkade egna



94(102)

RAPPORT HISTORIK FÖRORENAD MARK
2021-06-22

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5

produkter. Uppgifter om miljöfarlig verksamhet (försäljning av oljor och smörjmedel) finns i
miljöärende från 2011 gällande Malmquist&Edling.

Bedömt undersökningsbehov

Det har vid WSP/Swecos provtagningar påvisats punkter med halter av PAH M och PAH
H (polyaromatiska kolväten med medelhög och hög molekylvikt). Även halter av metaller
(arsenik, bly, kadmium, koppar och zink) har påvisats. Dessa markföroreningar behöver
hanteras i samband med exploatering av området.

Malmquist & Edling finns ej längre kvar på fastigheten. Osäkert om verksamheten kan ha
gett upphov till några föroreningar i jord och grundvatten.

Även vid ny ledningsdragning gjord av E.ON under sommaren 2019 har det vid
fastighetsgräns påträffats och lämnats kvar föroreningar, se underlagsrapporter i kapitel
5.

En kompletterande undersökning avseende förekomst och omfattning av föroreningar i
jord och grundvatten behöver utföras. Om föroreningar påvisas bör en riskbedömning
som utgår från framtida markanvändning och framtida markhöjder utföras. Om schaktning
av jord ska ske bör en klassning av jord utföras.

Föreslagna analyser i jord och grundvatten

· Petroleumkolväten uppdelat på alifater C5-C10, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16,
>C16-C35, aromater >C8-C12, >C12-C16, BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen
och Xylener) samt PAH L (låg molekyvikt), PAH M (medelhög molekylvikt), PAH
H (hög molekyvikt)

· Metaller inklusive kvicksilver.



95(102)

RAPPORT HISTORIK FÖRORENAD MARK
2021-06-22

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5

6.24 Gräsanden 2

Fastighet Gräsanden 2, fastighetsgränser i blått. Till höger flygbild år 1963.

Tidigare fastighetsnamn

Kv Gräsanden

Underlag

· 2015, Sweco Kemakta. Riskbedömning Inre hamnen

· 2015, Sweco. Kompletterande undersökningar i Inre hamnen

· 2011, Sweco WSP. Underlag för planering av markanvändning – Inre norra
hamnen, Saltängen Sammanställning av utförda miljötekniska undersökningar
samt riskbedömning.

· 2009, Sweco. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Östra Saltängen etapp
2 och 3.

· Fotograferade handlingar Norrköpings stadsarkiv 2014 och 2020

Verksamheter

Fastigheten finns ej med i länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden.
Adresskataloger från 1920-1980-tal (1 per årtionde) har gåtts igenom för aktuell fastighet.
1925 var fastigheten upplagsplats för Norrköpings stad.

På Norra Strömsgatan 77 (nuv Saltängsgatan) fanns i slutet på 1940-talet adressaten
Opal.Tekn fabrik. Inga uppgifter har hittats om detta företag.
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Bedömt undersökningsbehov

Det har vid WSP/Swecos provtagningar påvisats punkter med måttliga halter av PAH M
och PAH H (polyaromatiska kolväten med medelhög och hög molekylvikt). Även måttliga
halter av metaller (bly, kadmium och zink) har påvisats.

Även vid ny ledningsdragning gjord av E.ON under sommaren 2019 har det vid
fastighetsgräns påträffats och lämnats kvar föroreningar, se underlagsrapporter i kapitel
5.

En kompletterande undersökning avseende förekomst och omfattning av föroreningar i
jord och grundvatten behöver utföras. Om föroreningar påvisas bör en riskbedömning
som utgår från framtida markanvändning och framtida markhöjder utföras. Om schaktning
av jord ska ske bör en klassning av jord utföras.

Föreslagna analyser i jord och grundvatten

Ingen ytterligare undersökning på fastigheten krävs.
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6.25 Pingvinen 1 (öster om detaljplaneområdet för etapp 2)

Flygbilder år 1957, 1963, 1974. Nuvarande fastighetsgränser i blått i den högra bilden.

Underlag

· 2015, Sweco Kemakta. Riskbedömning Inre hamnen

· 2015, Sweco. Kompletterande undersökningar i Inre hamnen

· 2011, Sweco WSP. Underlag för planering av markanvändning – Inre norra
hamnen, Saltängen Sammanställning av utförda miljötekniska undersökningar
samt riskbedömning.

· 2009, Sweco. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Östra Saltängen etapp
2 och 3.

· Fotograferade handlingar Norrköpings stadsarkiv 2014 och 2020

Verksamheter

Fastigheten finns ej med i länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden.
Adresskataloger från 1920-1980-tal (1 per årtionde) har gåtts igenom för aktuell fastighet.
1925 var fastigheten upplagsplats för Norrköpings stad. I övrigt har inga adressater hittats
under dessa årtionden.

Fastigheten tycks inte har varit bebyggd förrän på 1970-talet. Vid studier av flygfotografier
från 1957 och fram till 1974 syns fastigheten ha använts för någon form av upplag.

Bedömt undersökningsbehov

WSP/Swecos provtagningar skedde ej inom denna fastighet men i närheten påvisats
punkter med halter av främst PAH M och PAH H (polyaromatiska kolväten med medelhög
och hög molekylvikt). Även halter av metaller är påträffade i närheten. Liknande
föroreningssituation antas förekomma på denna fastighet.
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En kompletterande undersökning avseende förekomst och omfattning av föroreningar i
jord och grundvatten behöver utföras. Om föroreningar påvisas bör en riskbedömning
som utgår från framtida markanvändning och framtida markhöjder utföras. Om schaktning
av jord ska ske bör en klassning av jord utföras.

Föreslagna analyser i jord och grundvatten

· Petroleumkolväten uppdelat på alifater C5-C10, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16,
>C16-C35, aromater >C8-C12, >C12-C16, BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen
och Xylener) samt PAH L (låg molekyvikt), PAH M (medelhög molekylvikt), PAH
H (hög molekyvikt)

· Metaller inklusive kvicksilver.
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6.26 Svanen 5 (öster om detaljplaneområdet för etapp 2)

Flygbilder 1957,1963,1974. Nuvarande fastighetsgränser i blått i den högra bilden.

Tidigare fastighetsnamn

Kv Grisslan

Underlag

· Underlag från länsstyrelsens databas (EBH) objekt ID 144133 Svanen 5,
riskklass 3

· 2015, Sweco Kemakta. Riskbedömning Inre hamnen

· 2015, Sweco. Kompletterande undersökningar i Inre hamnen

· 2011, Sweco WSP. Underlag för planering av markanvändning – Inre norra
hamnen, Saltängen Sammanställning av utförda miljötekniska undersökningar
samt riskbedömning.

· 2009, Sweco. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Östra Saltängen etapp
2 och 3.

· Fotograferade handlingar Norrköpings stadsarkiv 2014 och 2020

Verksamheter

Bygglovsritningar finns från 1902, på ritningar från 1906-07 framgår att större delen av
fastigheten är bebyggd.

Adresskataloger från 1920-1980-tal (1 per årtionde) har gåtts igenom för aktuell fastighet.

1925 finns AB P Janson & Co som adressat, fastigheten uppgavs även som upplagsplats
åt Norrköpings stad. Bolaget AB P Janson & Co:S verksamhet bestod i stor utsträckning
av handel och import av kol och koks.
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1940-50-tal finns Norrköpings kemiska fabrik AB på fastigheten. På ritningar från mitten
på 1940-talet framgår att en sotkvarnsanläggning finns i sydvästra delen av fastigheten.

Enligt underlag i länsstyrelsens databas (EBH) finns år 1952 företaget Axel H Ågren AB
på Saltängsgatan 79, trolig verksamhet på platsen är malning av stenkol till kolpulver.

1967 fanns företaget Vaacum Oil (bensinbolag) på fastigheten.

1950-60-tal fanns företaget Borgstrand AB på fastigheten. Enligt Sveriges
handelskalender 1971 har företaget sysslat med grosshandel i byggnadsglas, tillverkat
fernissor, träimpregneringsmedel, kitt och fogtätningsmaterial, sålt växthusmaterial och
värmepannor. Etableringsår 1944. Företaget hade filial bland annat i Norrköping.
Varunamn Uba, Unesol. Företaget verkar fortfarande finnas som UBA Glas och Fasad
AB (Malmö).

I 1978 och 1982 års adresskataloger finns inga adressater på fastigheten.

Bedömt undersökningsbehov

WSP/Swecos provtagningar skedde ej inom denna fastighet men i närheten påvisats
punkter med halter av främst PAH M och PAH H (polyaromatiska kolväten med medelhög
och hög molekylvikt). Även halter av metaller är påträffade i närheten. Liknande
föroreningssituation antas förekomma på denna fastighet.

En kompletterande undersökning avseende förekomst och omfattning av föroreningar i
jord och grundvatten behöver utföras. Om föroreningar påvisas bör en riskbedömning
som utgår från framtida markanvändning och framtida markhöjder utföras. Om schaktning
av jord ska ske bör en klassning av jord utföras.

Föreslagna analyser i jord och grundvatten

· Petroleumkolväten uppdelat på alifater C5-C10, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16,
>C16-C35, aromater >C8-C12, >C12-C16, BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen
och Xylener) samt PAH L (låg molekyvikt), PAH M (medelhög molekylvikt), PAH
H (hög molekyvikt)

· Metaller inklusive kvicksilver
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