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1 INLEDNING OCH SYFTE 

WSP Sverige AB (nedan WSP) har på uppdrag av E.ON Värme Sverige AB 

(nedan E.ON) ansvarat för miljökontroll i samband med avhjälpandeåtgärd 

av förorenad jord inom del av Cisternen 1 i Norrköpings kommun. Inför 

åtgärden inlämnades en anmälan enligt 28 § Förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som godkänts av tillsynsmyndigheten 

Länsstyrelsen Östergötland. 

Häv och Gräv i Östergötland AB har varit ansvarig entreprenör och 

transportör av massor. Även Spol & Industriservice AB har utfört 

saneringsarbeten inom området. RGS Nordic AB, Fortum och Tekniska 

Verken i Linköping har varit mottagare av förorenade massor och förorenat 

vatten. 

WSP har utfört miljökontrollen och sammanställt föreliggande slutrapport 

som syftar till att beskriva utförd miljökontroll, skyddsåtgärder för miljö, 

resultat från undersökningar och analyser samt dokumentation kopplat till 

efterbehandlingen inom aktuell entreprenad. 

1.1 BAKGRUND OCH OMFATTNING 

Aktuell miljökontroll, det vill säga okulär kontroll samt provtagning och 

analys, inom fastigheten Cisternen 1 i Norrköping har omfattat områden 

under och intill rivna cisterner (C1, C2 och C3), schakthögar med uppgrävt 

material, schaktbottnar och schaktväggar vid främst dagvatten- och 

dräneringsledningar samt kontroll av betong från rivning av bland annat 

cisternsargar. Miljökontrollen har även omfattat utförd provtagning av vid 

saneringen uppkommet förorenat vatten från rengöring av berg. Efter utförda 

efterbehandlingsåtgärder har även kontroll av grundvatten utförts.   

Vid förhöjda halter, över mätbara åtgärdsmål och gällande riktvärden, har 

förorenade massor transporterats till godkända mottagare. 

Samtliga kvarlämnade jord- och betongmassor inom området uppfyller 

gällande åtgärdskrav med god marginal.  

2 UTFÖRD MILJÖKONTROLL 

Utförd miljökontroll har i stort utförts enligt vad som presenterats i anmälan 

om efterbehandling med tillhörande handlingsplan daterad 2020-06-23. 

Provtagningsarbetet har följt branschpraxis, Naturvårdsverkets vägledningar 

och SGF:s Fälthandbok, Undersökning av förorenade områden (SGF 

2:2013). Detta innebär bland annat att provtagning schaktbottnar, 

schakthögar, betong liksom grundvattenprovtagning, har utförts så att 

uttagna prov hållits separerade och märkta med provnamn och datum för att 

säkerställa korrekt hantering och spårbarhet. Noteringar från provtagningen 

har dokumenterats.  

Samtliga prover har analyserats på laboratoriet Synlab. 
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Miljökontrollen har omfattat marken under de rivna cisternerna samt 

områden i direkt närhet till de tidigare cisternerna liksom kontroll av 

uppschaktade massor och riven betong. Det aktuella området och dess 

tidigare cisterner visas nedan i Bild 1, till vilken även hänvisning sker i 

nedanstående beskrivning av utförd efterbehandling.  

 

Bild 1. Fastigheten Cisternen 1 (rödsträckad linje). Huvudsaklig efterbehandling har skett under 

de tidigare cisternerna, nedan kallade C1, C2 och C3.  

2.1 JORD 

2.1.1 Cisternområde 1 (C1) 

På grund av omfattande förorening av olja har allt material inom C1 fraktats 

bort från området. Då det, trots omfattande schaktning, återstod ”fastklistrad” 

olja på förekommande berg med inblandning av sand inkallades Spol & 

Industriservice AB för ytterligare saneringsåtgärder med vatten och 

högtrycksspolning, uppsamling av lösgjort material med spade och maskinell 

uppsugning av lösgjort material och uppkommet vatten.  

Förorenat material i form av oljeförorenad jord och betong transporterades 

direkt utan mellanlagring till RGS Nordic och Fortum. Oljeförorenad jord och 

oljeförorenat vatten transporterades även till Tekniska Verken i Linköping.  

Miljökontroll med okulär bedömning av föroreningssituationen i området 

utfördes löpande från v. 40 fram till dess saneringsarbetet kunde avslutas 

under v. 42 efter en slutlig okulär bedömning av området utförd av 

miljökontrollanten.  

Nedan visas några fotobilder från efterbehandlingsarbetet inom C1. 
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1. Schaktning med grävmaskin av mycket oljeförorenat material.  

 
2. Påbörjat schaktningsarbete från kanterna och inåt. 
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3. Efter grävning med spade och sugning med maskin men före spolning med vatten.  

 
4. Efter spolning med vatten och sista bortsugning av olja och förorenad jord.  

2.1.2 Cisternområde 2 (C2) 

Bortschaktning har utförts av tidigare konstaterade föroreningar i ytliga lager 

direkt under den tidigare cisternen. Efter bortschaktning har miljökontroll 

skett genom uttag av samlingsprov över schaktbotten vilken delades upp i 

fyra lika stora delar (C2_SB1-SB4).  

Förutom schaktbottenkontroll har även provtagning av schakthögar som 

uppkom i samband med saneringsåtgärder provtagits med syfte att kunna 

återanvända material (SH3, SH4 och SH5).   
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Utförda analyser av schaktbottnar och schakthögar visar på halter som med 

god marginal understiger målvärdena. En sammanställning av 

analysresultaten framgår i Bilaga 1. Samtliga analysprotokoll finns i Bilaga 3.  

Nedan visas några fotobilder från efterbehandlingsarbetet inom C2. 

 
5. Bortschaktning av ytligt förorenat material. 

 
6. Provtagna schakthögar (SH3, SH4 och SH5). 

2.1.3 Cisternområde 3 (C3) 

Innehållet av föroreningar varierade över området och förekom både ytligt 

och på ca 1 meters djup, ovan förekommande berg. Främst förekom 

oljeförorenad mark i områdets nordöstra del, enligt den tidiga provtagningen 

av området under hösten 2019. Vid extra kontroll under pågående 
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saneringsschakt kunde det bekräftas att föroreningen endast var begränsad 

till den nordöstra delen av området och att låga halter förekommer i 

områdets mitt liksom mot väster och söder. Kontroll av uppschaktat material i 

schakthögar (C3_SH6 och C3_SH7) visade på halter understigande 

målvärdena. Vid okulär kontroll kunde även konstateras en tydlig 

avgränsning mellan det oljeförorenade området och den del av området som 

var fritt från olja. Liksom i område C1 utförde Spol & Industriservice AB 

ytterligare saneringsåtgärder med vatten och högtrycksspolning, uppsamling 

av lösgjort material och vatten med spade och sug, dock endast i ett mycket 

begränsat område jämfört med C1. Okulär kontroll utfördes av 

miljökontrollant som beslutade när saneringen kunde avbrytas.  

En sammanställning av analysresultaten framgår i Bilaga 1. Samtliga 

analysprotokoll finns i Bilaga 3.  

Nedan visas några fotobilder från efterbehandlingsarbetet inom C3. 

 
7. Start av grävning vid C3 vid tidigare konstaterad oljeförorening. 
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8. Olja mot berget. 

 
9. Schakthög C3_SH6. 
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10. Schakthög C3_SH7. 

2.2 ÖVRIGA KONTROLLERADE OMRÅDEN 

Inom ramen för uppdraget utfördes okulär kontroll och/eller provtagning av 

schaktbottnar och schaktväggar längs med dagvattenledningar och vid 

dräneringsledningar samt uppgrävda schaktmassor vid en tidigare mur söder 

om C3 (SH1, SH2 och SH8). Även schaktmassor från områden utanför 

betongsargarna, som företrädesvis hamnat där i samband med 

schaktningsarbeten, samlades ihop och undersöktes (SH9: material från 

områden runt C2 och C3, SH10: material från område C1).  

Stickprov och analys av markmaterial från schaktbotten vid uppgrävning av 

dagvattenledning från brunn vid oljeavskiljare och söderut, öster om C2 

(SBD1) och vid dag- respektive dränvattenledning mellan C1 och C2 (SBD2) 

visar på låga halter. Ej heller de okulära kontrollerna visade på förekomst av 

oljeföroreningar i mark. I några dagvattenrör kunde dock olja eller spår av 

olja konstateras. Alla betongrör skickades till RGS Nordic för 

omhändertagande.    

Massor i SH1 innehöll förhöjda halter av PAH-H och skickades till RGS 

Nordic för omhändertagande medan massor i SH2 och SH8 kunde 

återanvändas inom området. 

SH9 och SH10 innehöll förhöjda halter av alifater och PAH-H och 

transporterades därför till RGS Nordic. 

Tidigare okända dräneringsledningar i tegel var lokaliserade bakom, det vill 

säga väster om samtliga cisterner mot Syltenberget. Efter okulär kontroll 

utförd av miljökontrollanten konstaterades att dessa var helt rena från 

föroreningar liksom marken under och omkring ledningarna. Efter 

överenskommelse med fastighetsägaren Norrköpings kommun kunde dessa 

dräneringsledningar lämnas kvar.   

En sammanställning av analysresultaten framgår i Bilaga 1. Samtliga 

analysprotokoll finns i Bilaga 3.  
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Nedan visas några bilder från utförda kontroller.  

 
11. Dagvattenschakt, SBD1 (bilden tagen uppifrån). 

  

12. I vissa dagvattenrör fanns olja eller spår 

av olja… 

…medan andra var fria från olja. 

2.3 BETONG 

Betong uppkom vid rivning av cisternsargar (C1_betong, C2_betong och 

C3_betong samt C3_betong_blå på grund av avvikande kulör), en riven mur i 

söder (Betong 3), fundament mellan C2 och C3 (Betong 1) samt mellan C1 

och C2 (Betong 2), dessutom en betongkulvert öster om C2 (Betong 4). 

Totalhalter och laktester har utförts på laboratoriet Synlab AB. Resultatet av 

utförda analyser visar på låg halt av utlakade ämnen och att betong kan 

återanvändas inom området för utfyllnad som komplement till externa 

massor. På grund av omfattande oljeförorening på betongen från C3 
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skickades den till RGS Nordic AB, men i övrigt har betongen återanvänts 

inom området. Samtliga analysprotokoll bifogas i Bilaga 3.     

Nedan visas några fotobilder på kraschad betong.  

 

    
14. Betong från rivet fundament mellan C2 och C3. (”Betong 1”).   

 
15. Betong från riven mur (”Betong 3”). 

2.4 YTVATTEN 

I samband med rengöring av berg inom C1 och till viss del inom C3 uppkom 

spolvatten som samlades upp i tankbil som fick sedimentera och därefter 

utfördes kontroll av oljeindex på två nivåer i tankbilen; ett mitt i vattenmassan 

(C1_C3_Mellan) och ett i botten (C1_C3_Botten). Utförd kontroll påvisade 

förhöjd halt av oljeindex i ett prov (C1_C3_Botten) vilket medförde att 4 m3 

oljeförorenat vatten samlades upp och skickades till extern mottagare. 

Analysprotokollen bifogas i Bilaga 3. 
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2.5 GRUNDVATTEN 

Uppföljande provtagning av grundvatten utfördes ca en vecka efter utförd 

efterbehandling av området. Resultatet visade på låga halter av organiska 

ämnen medan metallhalterna, liksom vid tidigare undersökning, ligger inom 

spannet låga till måttliga halter. En sammanställning av analysresultaten 

redovisas i Bilaga 2 och analysprotokollen i Bilaga 3.  

2.6 MASSHANTERING 

Jorden har hanterats efter utförd klassificering. Nedan redovisas en 

sammanställning över borttransporterade jordmassor, betong och oljeblandat 

vatten från efterbehandlingen. Mottagningsdokumentation redovisas i  

Bilaga 4. 

Mottagare Klassificering 

Vikt (ton) 

 KM MKM FA < FA Oklassat  

RGS Nordic      

- Jord 61,9 1 074,92  2 011,9   

- Betong    228,3 10,3 

Fortum 

- Jord 

 

 

  

35,33 

  

Tekniska verken  

- Oljeblandat 

vatten 

   

13,7  

  

 

2.7 ÅTERSTÄLLNING 

Återställning av området har utförts med externa anläggningsmassor från kv. 

Märket, jungfrulig åkermark, på Händelö. De externa massorna består främst 

av morän med inslag av lera. Storleken på moränen ligger på ca 0-90 mm 

med litet inslag av större stenar. Stenar över 500 mm har dock i så stor 

utsträckning som möjligt sorterats ut på plats innan transport till kv. 

Cisternen. 

Återställningsarbetet utfördes av PEAB AB. Externa massor kontrollerades 

kontinuerligt veckovis av miljökontrollant, från v. 46 2020 till och med v. 6 

2021. Kontrollen utfördes genom okulär kontroll, med PID-instrument samt 

med labanalyser. Kontroll med PID-instrument har utförts av totalt 21 st prov. 

Resultatet från PID-analyserna har legat inom intervallet 0,3-1,6 ppm. 

Samtliga analyser på laboratorium (12 st) visar på halter understigande KM 

och MRR. En sammanställning av resultatet från utförda laboratorieanalyser 

av externa massor bifogas i Bilaga 5. Samtliga analysprotokoll redovisas i 

Bilaga 3. 

Bilden nedan visar vy fotograferad från den södra delen av fastigheten mot 

norr när de sista externa massorna fylls på i det nordvästra hörnet.  
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16. I det närmaste ett återställt område 2021-02-10. 

3 SLUTSATS  

Förorenad jord med halter överstigande det mätbara åtgärdsmålet (MKM) 

har grävts ur och transporterats till godkända mottagare. Även en mindre 

mängd förekommande massor med föroreningshalter mellan KM och MKM 

har transporterats bort.   

Efterbehandlingen och miljökontrollen har i stort utförts i enlighet med 

tidigare upprättad anmälan med tillhörande handlingsplan. Vid jämförelse 

mot anmälan om efterbehandling har en karta över det åtgärdade området 

samt inmätning av den åtgärdade ytan med koordinater (koordinatsystem 

SWEREF 99 TM) i digitalt redigerbara filer inte upprättats. 

Tack vare god och kontinuerlig kommunikation mellan beställare, 

entreprenörer och miljökontrollant upplever WSP att efterbehandlingen 

kunnat utföras på ett kontrollerat och säkert sätt.      

Med stöd av den kontroll och de analyser som utförts inom ramen för 

efterbehandlingen samt efterföljande återställningsarbete, kan det 

konstateras att kvarlämnade massor och tillförda externa massor med god 

marginal understiger åtgärdsmålet MKM för områden under de tidigare 

cisternerna.   

 

WSP Sverige AB 
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