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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Gasverksområdet ligger i stadsdelen Inre hamnen i centrala Norrköping. Området Inre 

hamnen ingår i en stor satsning av Norrköpings kommun där en ny central stadsdel med 

bland annat boende ska växa fram och ersätta det som idag är ett småskaligt industri- 

och hamnområde. 

Inom gasverksområdet finns omfattande föroreningar från tidigare gasverksverksamhet 

samt varvsverksamhet som funnits på platsen. Dessutom är området utfyllt med 

förorenade fyllnadsmassor.  

Norrköpings kommun har genom åren låtit genomföra ett flertal miljötekniska 

markundersökningar och utredningar av det gamla gasverksområdet. För att få underlag 

inför den kommande efterbehandlingen av området har Sweco fått i uppdrag att utföra 

åtgärdsförberedande undersökningar, vilka har utförts i form av geofysik, en 

rutnätsprovtagning och försök med Archaea.  

I föreliggande rapport redovisas resultatet av den rutnätsprovtagning som genomfördes i 

november 2015. Rapporten har karaktären av en teknisk rapport där undersökningens 

utförande och resultat presenteras. Tolkningar av resultaten i förhållande till 

åtgärdsbehov och åtgärdsmål utförs inte inom ramarna för denna rapport. Detta 

presenteras istället i en åtgärdsutredning.  

Resultatet av utförda geofysiska undersökningar som föregått rutnätsprovtagningen och 

samtolkningar av de båda undersökningarna redovisas som bilagor till denna rapport.  

1.2 Organisation 

Beställare Norrköpings Kommun, Mark- och exploateringsenheten 

Projektansvarig Elke Myrhede 

Konsult Sweco Environment AB, Norrköping/Nyköping Miljö 

Uppdragsledare Yvonne Stiglund 

Fältpersonal Ingrid Franzén (fältsamordnare), Erika Einarsson,  

Siri Axelson, Louise Jemander, Anna Paulsson 

 

Handläggare 

Granskare 

Anna Paulsson, Ingrid Franzén 

Anna Munktell Flarup 

Underkonsulter Sweco Civil Linköping (skruvprovtagning och utsättning) 

Bredaryds Brunnsborrning AB (Sonic Geo Drill) 

NCC (grävning) 
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2 Beskrivning av området 

2.1 Lokalisering och markanvändning 

Gasverksområdet är en del av stadsdelen Inre hamnen i Norrköping. Gasverksområdet 

området omfattar fastigheterna Skeppsdockan 1, 3 och 5 samt delar av fastigheten 

Saltängen 1:1 (kajen, Saltängsgatan, Jungfrugatan och Brännerigatan). I figur 1 nedan 

ses avgränsningen av området.  

 

Figur 1 Avgränsningen av området där rutnätsprovtagning har genomförts 

Fastigheten Skeppsdockan 1 består till stor del av öppna ytor med gräs och grusade 

körytor. Gräsytorna används delvis som upplag. På fastigheten finns flera av gasverkets 

byggnader från 1920-1940 talet kvar. Platsen där de runda gasklockorna låg kan avläsas 

på marken. På Skeppsdockan 3 har E.ON en oljeeldad hetvattencentral. Denna 

uppfördes år 1969. På fastigheten ligger också det gamla gasmästarkontoret från 1862. 

På fastigheten Skeppsdockan 5 finns en större relativt ny uppförd lagerbyggnad med 

tillhörande kontor i vilken TidningsRetur AB har verksamhet för insamling och sortering av 

tidningar.  

2.2 Förorenande verksamheter 

Det aktuella området var ursprungligen ett låglänt deltalandskap med strandängar, som 

när det först togs i anspråk nyttjades som betes- och ängsmarker. Från 1700-talet och 

fram till 1900-talet bedrevs ett skeppsvarv på området. Varvsverksamheten var tidvis 

omfattande. I mitten på 1800-talet byggdes här en skeppsdocka.  

Det första gasverket anlades år 1851. Gasverket byggdes ut i flera etapper innan det 

lades ned i slutet av 1980-talet. Under 1920-talet skedde en nybyggnation av hela 

gasverket. Ett nytt gasverk samt ett kokssorteringsverk byggdes öster om den första 

generationens gasverk. Troligtvis användes rivningsmassorna för igenfyllnad av 

skeppsdockan. Under andra världskriget togs en anläggning för utvinning av råbensol 

(bensen) i drift vid gasverket. Råbensolen avlägsnades från gasen med lätt mineralolja. 
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Vid gasframställningen erhölls biprodukterna koks och tjära. I början av 1950-talet 

utvidgades gasverket genom tillbyggnad med två kammarugnar. Vidare rustades 

kolhanteringen upp genom modernisering av kollossningsbanor från hamnen och en ny 

kolberedningsanläggning. I slutet av 1950-talet beslutades att de gamla 

produktionsmetoderna skulle överges och att ett nytt gasverk, där gas framställdes 

genom förgasning av lätta oljeprodukter (gasnafta), skulle byggas. Gastillverkning från kol 

upphörde i mitten av 1960-talet och det nya spaltgasverket som togs i drift var i bruk fram 

till år 1988.  

Under 1990-talet skedde utfyllnad av bassängerna för de före detta gasklockorna. 

Utfyllnad av den mindre gasklockan skedde med kolbottenaska och kolbottenslagg från 

Händelöverket och tegelrester från spaltgasverket innan ytan asfalterades. Uppgifter 

saknas om vad som skett vid den större gasklockan. 

3 Tidigare utförda undersökningar och utredningar 

Nedan följer en förteckning över tidigare utförda undersökningar utifrån årtal samt en 

kortare sammanfattning för var och en. 

2003, WSP, Översiktlig miljöteknisk utredning, Kv. Skeppsdockan 

Undersökningen omfattade 10 provgropar där 38 jordprover analyserades samt 

installation av 6 grundvattenrör med tillhörande analys. Utförda analyser visade att 

området är förorenat av främst organiska föroreningar, såsom PAH och bensen. Viss 

blyförorening påträffades också. Analys av grundvattnet visade på förhöjda halter av 

bensen, naftalen och PAH. Förhöjda halter av bly förekom också (WSP 2003). 

2004, WSP, Undersökning av schaktmassor, Kv. Skeppsdockan 2.  

Undersökningen utfördes i samband med att en returpapperscentral byggdes till på 

fastigheten Skeppsdockan 2 (numera Skeppsdockan 5). Prover togs på schaktmassor 

samt i schaktbotten i 14 plintgropar. Proverna analyserades i fält med 

röntgenfluorescensdetektor (XRF) samt fotojonisationsdetektor (PID). Tre prover 

analyserades på laboratorium (WSP 2004). 

2006, WSP, Översiktlig miljöteknisk undersökning, Kv. Skeppsdockan 

Undersökningen omfattade 4 provgropar, provtagning i 8 punkter med borrbandvagn 

samt installation av 6 grundvattenrör. Det undersökta området bestod av delar av gamla 

gasverket, delar av det gamla varvet och skeppsdockan samt delar av befintliga 

kolupplag. Den översiktliga miljötekniska markundersökningen visade att det förekommer 

höga halter av metaller och organiska föroreningar i både mark och grundvatten inom 

fastigheten. Föroreningar påträffades över hela området och utmed hela den undersökta 

profilen (WSP 2006). 

2009, WSP, Miljöteknisk och hydrogeologisk undersökning, Kv. Skeppsdockan 

Syftet med undersökningen var att ge en noggrannare bild av föroreningssituationen 

samt att undersöka de hydrogeologiska förhållandena inom kvarteret Skeppsdockan. 

Undersökningen omfattade provtagning av jord i 44 provpunkter, installation av 8 st. 

grundvattenrör, provtagning av ytvatten i Motala ström i två punkter, sedimentprovtagning 
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i Motala ström i 2 provpunkter samt laktest av jord i 8 provpunkter. Resultaten från 

undersökningen visade på kraftigt förhöjda halter av metaller samt organiska föroreningar 

i marken. Bly uppmättes i halter över riktvärdet för MKM i 19 av 66 punkter. Organiska 

föreningar uppmättes i halter över riktvärdet för MKM i 24 av 34 punkter. Höga halter 

organiska föreningar påträffades framförallt i den mittersta och västra delen av kvarteret 

Skeppsdockan medan höga halter av bly påträffades i den mittersta och östra delen av 

området. Utförda analyser av grundvatten visade på höga halter av metaller och 

organiska föroreningar. Markens hydrauliska kapacitet uppskattades med hjälp av slug-

test i fem grundvattenrör (WSP 2009).  

2013, Sweco, Sedimentundersökning i Norrköpings hamn 

En sedimentundersökning utförd 2013 visade förhöjda halter av koppar, zink och 

tributyltenn (TBT) i en punkt nedströms gasverksområdet, vilka överskred norska och 

kanadensiska riktvärden. Generellt var sedimenten i Norrköpings hamn även förorenade 

med kvicksilver och PAH (Sweco 2013). 

 

2014 och 2015, Sweco, Kompletterande undersökningar av mark och grundvatten 

Under 2014 och 2015 utfördes kompletterande undersökningar av mark och grundvatten 

inom området Inre hamnen. Undersökningarna inom gasverksområdet var en del i detta 

uppdrag. Det primära syftet med de provtagningar och undersökningar som utfördes var 

att komplettera tidigare undersökningar för att få ett bättre underlag till genomförandet av 

en förnyad riskbedömning, riskvärdering och upprättande av åtgärdsförslag i samband 

med att hela området Inre hamnen exploateras och omvandlas till bland annat 

bostadsområde. Utredningarna syftade även till att utreda grundvattnets flödesriktning 

och därigenom föroreningarnas möjliga spridningsväg genom grundvattnet samt utreda 

hur grundvattenytan fluktuerar i området i förhållande till havsvattenståndet i Motala ström 

samt nederbörd. Undersökningarna omfattade jordprovtagning i 46 provpunkter inom 

gasverksområdet samt och installation av grundvattenrör, provtagning av grundvatten och 

mätningar av grundvattennivåer. Fem laktest utfördes varav ett laktest utfördes på jord 

från gasverket. Hur undersökningar har utförts redovisas utförligt i en teknisk rapport 

(Sweco 2015a). Efter detta har kontinuerlig övervakning av grundvattennivåer fortsatt. 

2015, Sweco, Byggnadsinventering och provtagning i och under byggnader 

Inventering av byggnader inom fastigheten Skeppsdockan 1 med avseende på 

föroreningar i byggnadsmaterial har utförts inkluderande provtagning av betongkärnor, 

provtagning av jord och grundvatten under bottenplattor samt mätning av porgas (Sweco 

2015b).  

2015, Sweco, Spridningsberäkningar för flyktiga organiska ämnen inför en 

schaktsanering. 

Emissionsmätningar har utförts på jordprover från gasverksområdet. Dessa har legat till 

grund för spridningsberäkningar av flyktiga organiska ämnen i luft. Rapporten utreder 

spridning av luftburna föroreningar vid en senarelagd schaktsanering av fastigheten 

Skeppsdockan 3 med ett fullt utvecklat bostadsområde i Inre hamnen och på det övriga 

gasverksområdet (Sweco 2015c).  
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4 Uppdrag och syfte 

Det övergripande syftet med rutnätsprovtagningen var att skaffa detaljerad kunskap om 

föroreningssituationen inom gasverksområdet. 

De specifika syftena med rutnätsprovtagningen är följande:  

 Avgränsa föroreningsutbredningen horisontellt och vertikalt inom området.  

 Avgränsa rena områden i vilka efterbehandling inte är nödvändig. 

 Beräkna föroreningsmängder samt volymer av förorenade massor.  

 Få underlag för klassning av schaktmassor.  

 Definiera och avgränsa hotspots.  

 Ta ut jordprov för Archaea test off-site. 

 Erhålla underlag om föroreningssituationen inför test med Archaea on-site.  

5 Genomförande av rutnätsprovtagning  

5.1 Provtagningsplan 

Inför undersökningen togs en provtagningsplan fram som beskriver provtagningsstrategi, 

omfattning och utförande (Sweco 2015d). Denna provtagningsplan har följts i den mån 

det har varit möjligt.  

5.2 Omfattning 

Placeringen av provtagningspunkter bygger på ett rutnät indelat i rutor 20 x 20 m som 

upprättades över området. Området består av cirka 100 rutor. Provpunkter sattes ut i 

hörnen samt på mitten av varje ruta. Denna provtagningsstrategi har valts för att ge en 

jämn fördelning av punkter över hela området. Punkter som sammanföll med tidigare 

provtagna punkter och där analysdata finns för jorddjup från flera djupnivåer provtogs 

dock inte igen. På grund av tidsbrist vid fältarbetet behövde vissa provpunkter strykas – i 

första hand valdes då rutornas mittpunkter i kajen bort. Totalt har provtagning utförts i 138 

provpunkter. Totalt har 769 prover analyserats. 

De punkter i vilka provtagning har utförts visas i bilaga 1.  

5.3 Utsättning och inmätning 

Innan fältarbetet påbörjades genomfördes utsättning av ledningar och provpunkter. Alla 

provpunkter mättes in och vägdes av med decimeternoggrannhet med GPS. 

(Koordinatsystem: Sweref 99 16 30, Höjdsystem: RH 2000). I de fall ledningar 

sammanföll med placeringen av provpunkter har punkten flyttats maximalt 2 meter 

alternativt strukits. Om provpunkter flyttades har en anteckning gjorts om antal meter och 

riktning som punkten flyttats. Koordinater till provpunkter anges i bilaga 2.  
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5.4 Provtagning av jord 

Provtagningen med borrbandvagn har genomförts under perioden 16 till 27 november 

2015. Provtagning skedde med två parallella borrbandvagnar; en med skruvborr och en 

med Sonic Drilling. Ca 70 punkter har provtagits med hjälp av skruvborr och ca 70 med 

Sonic Drilling. 

Sonic Drilling innebär att ett rör drivs ner i marken med hjälp av högfrekvent vibrering. 

Röret sätts i svängning med hög vibrationsfrekvens som orsakar att jordpartiklar närmast 

röret förlorar sin struktur. Istället för att uppträda som en fast massa börjar jordpartiklarna 

”flyta” vilket gör att friktionen mellan röret och den omgivande jorden minskar och gör att 

röret kan tränga ner i marken. Så fort vibrationerna stängs av återgår jorden till sitt 

normala fasta tillstånd. Röret kan även roteras och tryckas ner vilket innebär att borrning 

genom sten och betong kan ske utan större svårigheter. Antingen borrar maskinen 

genom stenen eller så trycks stenen undan av vibrationerna och borren tar sig djupare 

ner. Tekniken fungerar så att ett långt rör med tillhörande borrhuvud drivs ner i marken 2 

meter åt gången. Jordprovet trycks/vibreras in i röret. När röret dras upp sitter provet kvar 

inne i röret. Provet trycks därefter ut till en plastpåse som försluts och läggs upp på en 

provtagningsbänk i avvaktan på provtagning och fotografering. Tekniken gör det möjligt 

att lätt kunna se jordlagerföljder och kunna få relativt ostörda prover utan kontaminering 

av ovanliggande lager. 

Provtagning med Sonic Drilling skedde i områden där fyllningen förväntades vara djupare 

än 2,5 meter eller där jord med kraftig förorening förväntades. I kajen borrades 

uteslutande med Sonic Drilling då tidigare provtagningar visat att det är svårt att borra 

med skruvborr där. Provtagning med skruvborr skedde i de punkter där det förväntades 

vara grundare fyllning (< 2,5 meter) och där provtagning i huvudsak kunde ske ovanför 

grundvattenytan. För att minimera risken för kontaminering av ovanliggande jordlager har 

en tvåmetersskruv använts.  

   

Figur 2 Till vänster: Provtagning av jord från Sonic Drilling. Till höger: Skruvprovtagning.  
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I Saltängsgatan har provtagning utförts med grävmaskin i en punkt. Ytterligare fyra 

punkter var planerade i Saltängsgatan men grävningarna fick avbrytas på grund av tjäle.  

I varje provtagningspunkt togs samlingsprov från varje halv meter ner till en halv meter i 

naturlig jord. I de fall förorening misstänkts ha påverkat naturlig mark togs prover ner till 

en halv meter ner i opåverkad jord. Asfalt eller grovt bärlager på nivån 0-0,5 undantogs 

från denna provtagning.  

Rengöring av provtagningsutrustningen utfördes mellan varje ny borrning med hjälp av 

varmvatten, tvättsvamp och rengöringsmedel.  

Samtliga jordprover togs i glasburk med skruvlock som tillhandahölls av laboratoriet. På 

provetiketterna stod projektnamn, datum, provtagare, provpunkt och djupnivå. 

En läsplatta användes i fält för att föra fältanteckningar i ArcGIS. Noteringar gjordes för 

att beskriva jordarter samt utbredning av fyllnadsmaterial. 

5.5 Osäkerheter vid provtagning 

Vid provtagning med Sonic Drilling har det stundtals funnits tveksamhet om det faktiska 

provtagningsdjupet inom varje två-meters intervall. När ett prov lagts upp på 

provtagningsbrädan har provet ibland varit betydligt kortare än de två meter som provet 

motsvarar. I vissa fall har delar av provet saknats vilket har berott på att partier med grovt 

material vibrerats undan från provtagaren – vilket djup som saknats har ibland varit okänt. 

I andra fall har prover med lera komprimerats då de tryckts in i provtagaren. Motsatsen 

har också förekommit då lerprover har blivit utdragna och längre än det faktiska 

provtagningsintervallet. Dessa avvikelser har hanterats i fält – genom kommunikation 

med borrbandvagnsförarna har uppdelningen av jordprover i olika djupnivåer anpassats 

efter det mest troliga provtagningsdjupet. 

En osäkerhet vid skruvprovtagning har varit det ibland stora provtagningsdjupet. 

Skruvborrningar var i första hand planerade i områden där det förväntades finnas 

grundare fyllning (<2,5 meter). Vid borrningar med skruvborr har det i vissa fall visat sig 

vara större fyllnadsdjup än vad som var förväntat. Vid borrningar under grundvattenytan 

och i punkter med kraftiga föroreningar kan materialet på skruven ha kontaminerats av 

ovanliggande jordlager. Detta har hanterats genom att kommentarer om detta har gjorts i 

fältanteckningarna.  

5.6 Anpassning av provtagning utifrån den geofysiska undersökningen  

Inför rutnätsprovtagningen utfördes en geofysisk undersökning inom utvalda delar av 

gasverksområdet. När tolkningen av resultatet blivit klart fördes informationen om 

strukturer i marken in som ett skikt till ArcGis som sedan kunde ses i den läsplatta som 

var med i fält. Då dockans utbredning stämde väl överens med tidigare tolkningar 

påverkade detta inte placeringen av planerade provpunkter i dockan. Däremot flyttades 

borrpunkter vid misstänkta tjärgropar för att inte skada dessa inför en efterbehandling av 

området. Det samlade resultatet av den geofysiska undersökningen redovisas i ett PM 

som finns som bilaga 4 till denna rapport.  
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5.7 Mätning med PID 

Fotojonisationsdetektor (PID) har använts i fält med syfte att undersöka halter av flyktiga 

ämnen som emitterar till luft. När ett borrhål varit färdigborrat har PIDens prob förts ner i 

borrhålet och det högsta detekterade mätvärdet har antecknas. Syftet med denna 

mätning har varit att efteråt kunna jämföra halterna av flyktiga organiska ämnen i luft i 

varje borrhål med de analyserade värdena från jordproven. Mätningarna har endast 

utförts i 42 av 136 borrhål. Anledningen till detta var att mätningarna var tidskrävande och 

flera provtagare var ute samtidigt och samsades om samma PID. De borrhål där man 

genom luktintryck vid fältarbetet känt att det funnits flyktiga organiska kolväten 

prioriterades för mätningarna. 

5.8 Uttag av prover för Archaea test 

För att utföra test off-site i laboratorieskala med Archaea har sex jordprov á 10-20 kg 

tagits ut. Initialt togs jordproven ut med hjälp av Sonic Drilling. Då nya jordprov behövde 

tas ut i senare skede utfördes detta med grävmaskin. Prov har tagits i plasthinkar och 

skickats till Nordic Biotec. Provtagningspunkter för uttag av Archaeaprov anges i tabell 1.  

Tabell 1: Provtagningspunkter för uttag av jord till test med Archaea. 

  Provpunkt Djup Provtagnings metod 

Prov 1 
G15-048 0,5-2 m 

Sonic drilling 
G15-076 0-2 m 

Prov 2 G15-045 1-2 m Sonic drilling 

Prov 3 G15-100 1,5-2 m Sonic drilling 

Prov 4 G15-048 0-1,3 m Grävmaskin 

Prov 5 G15-119 0,5-1 m Grävmaskin 

Prov 6 G15-119 1-2 m Grävmaskin 

5.9 Laboratorieanalyser 

Antalet jordprover som har analyserats uppgår till 769 st.  Samtliga prover har 

analyserats som enskilda prover. Följande analyser har utförts: 

 Samtliga prover analyserades med avseende på metaller (10 + Hg) samt 

organiska ämnen (alifater, aromater, BTEX och PAH).  

 Analys av cyanid-total och cyanid-fri gjordes i de prover där blåa jordprov 

påträffades samt i anslutning till de två punkter där höga halter av cyanider 

detekterats i tidigare undersökningar. Laboratoriet analyserar i första hand 

cyanid–total och om detekterbara halter finns analyseras även cyanid i fri fas. 

 På ett urval av prover har kompletterande laboratorieanalyser utförts med 

avseende på TOC, TIC, Kol C och pH.  

 Laktest har utförts på ett samlingsprov bestående av tre jordprover.  

 Fyra asfaltsprover har analyserats med avseende på PAH-16. 

  



  

   

 
 

11(35) 
 

TEKNISK RAPPORT 

2016-04-18 

 

ÅTGÄRDSFÖRBEREDANDE MARKTEKNISK UNDERSÖKNING MED SYSTEMATISK PROVTAGNING AV JORD 

INOM GASVERKSOMRÅDET (FASTIGHETERNA SKEPPSDOCKAN 1, 3 OCH 5 SAMT DELAR AV SALTÄNGEN 

1:1), INRE HAMNEN I NORRKÖPING. 

 

 

 

 

 

 

6 Bedömningsgrunder för jord 

6.1 Platsspecifika riktvärden 

Platsspecifika riktvärden har tagits fram för området Inre Hamnen i vilket 

gasverksområdet ingår (Kemakta Konsult och Sweco 2015). Riktvärdena ska kunna 

användas för att ta fram mätbara åtgärdsmål som räknas från blivande markyta och som 

tar hänsyn till olika typer av huskonstruktioner, hus med platta på marknivå, hus med 

något nedgrävd platta samt hus med källare. De platsspecifika riktvärdena redovisas i 

tabell 2. 

Tabell 2. Platsspecifika riktvärden Inre hamnen. 

  

Byggnader Parkmark Gatumark Bygg&park KM MKM 

0 – 1 m 1 – 2 m 0 – 1 m 1 – 2 m 0 – 1 m > 1 m > 2 m   

Arsenik 10 30 10 20 40 100 100 10 25 

Bly  80 400 100 200 400 2000 2000 50 400 

Kadmium 3 15 1,2 4 20 25 25 0,5 15 

Kobolt  20 50 20 20 35 50 50 15 35 

Koppar  80 400 80 80 200 1000 1000 80 200 

Kvicksilver  1,2 2,5 1,5 5 10 40 12 0,25 2,5 

Zink  250 1000 250 250 500 2500 2500 250 500 

Cyanid total 30 120 30 30 120 120 120 30 120 

Cyanid fri 1 1,5 0,7 0,7 1,5 1,5 1,5 0,4 1,5 

Fenol 20 20 10 8 25 20 15 1,2 4 

PAH L 3 15 3 3 15 80 80 3 15 

PAH M 4 5 10 10 40 60 25 3 20 

PAH H 2,5 12 2,5 2,5 10 50 35 1 10 

Bensen 0,06 0,07 0,6 3 0,6 1,0 0,35 0,012 0,040 

Toluen 6 7 10 10 50 70 35 10 40 

Etylbensen 10 40 10 10 50 180 120 10 50 

Xylen 6 6 10 10 50 100 30 10 50 

Alifat >C8-C10 10 10 80 100 70 120 40 20 120 

Alifat >C10-C12 70 80 100 100 500 1000 400 100 500 

Alifat >C12-C16 100 400 100 100 500 1000 1000 100 500 

Alifat >C16-C35 100 500 100 100 1000 1000 1000 100 1000 

Aromat >C8-C10 10 35 10 10 50 250 180 10 50 

Aromat >C10-C16 3 15 3 3 15 80 80 3 15 

Aromat >C16-C35 10 50 10 10 40 80 40 10 30 
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I arbetet med hanteringen av analysresultaten från genomförd rutnätsprovtagning har 

behovet av ytterligare riskbedömning identifierats. Ett arbete pågår därför med 

riskbedömning för de områden som ska bli kanaler och där bad kommer att möjliggöras. 

Vidare pågår ett arbete med riskbedömning av bensen på mycket stora djup. Detta arbete 

kommer att resultera i ytterligare platsspecifika riktvärden vilket kommer att påverka 

åtgärdsbehovet.  

6.2 Generella riktvärden och haltgränser för farligt avfall 

Vid bedömning och sammanställning av analysresultaten för jord används även generella 

riktvärden för förorenad mark framtagna av Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2009). 

Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark är utarbetade för två typer av 

markanvändning: 

 KM, Känslig markanvändning, där markkvaliteten inte begränsar val av 

markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas 

permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt 

grundvatten och ytvatten skyddas. 

 MKM, Mindre känslig markanvändning, där markkvaliteten begränsar val av 

markanvändning till exempelvis kontor, industrier eller vägar. De exponerade 

grupperna antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid 

samt barn och äldre som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar 

för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till 

exempel kan vegetation etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på 

ett avstånd av cirka 200 meter från området och ytvatten skyddas.  

Syftet med jämförelsen av halter i jord inom gasverksområdet mot generella riktvärden är 

att kunna avfallsklassa schaktmassor. Samma jämförelse görs därför även mot Avfall 

Sveriges (Avfall Sverige 2007) rekommenderade haltgränser för förorenade massor som 

farligt avfall. 

7 Resultat  

7.1 Jord 

Halter i analyserade prover har jämförts med bedömningsgrunder för känslig 

markanvändning, mindre känslig markanvändning samt Avfalls Sveriges 

rekommenderade haltgränser för farligt avfall, se bilaga 3. Klassningen är främst 

tillämpbar inför beslut om hur schaktmassor ska omhändertas. Jämförelsen ger också en 

övergripande bild av föroreningssituationen på området. 

I figurerna 3-7 nedan visas maxhalter av PAH-M, PAH-H, bensen, bly och cyanid oavsett 

djup. I figurerna jämförs även halterna mot platsspecifika riktvärden (PRV). Figurerna har 

tagits fram i GIS-programmet ArcMap 10.3.1.  

Analysresultat från jordprovtagning samt fältanteckningar visas i bilaga 3.  
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Figur 3 Maximal halt av PAH-M i respektive provpunkt inom undersökningsområdet. 

 

Figur 4 Maximal halt av PAH-H i respektive provpunkt inom undersökningsområdet. 
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Figur 5 Maximal halt av bensen i respektive provpunkt inom undersökningsområdet. 

 

Figur 6 Maximal halt av bly i respektive provpunkt inom undersökningsområdet. 
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Figur 7 Maximal halt av cyanid i respektive provpunkt inom undersökningsområdet. 

De styrande föroreningarna inom gasverksområdet är PAH-M, PAH-H, bensen och i 

enstaka fall bly. I figur 8 och 9 nedan visas en karta med haltfördelningen av PAH H 

respektive bensen i djupled. Varje sfär/kula i figuren motsvarar 0,5 meter. Bensen är den 

styrande föroreningen på djupet, se figur 9.    
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Figur 8. Djupkarta som visar haltfördelningen av PAH H i djupled.  

 

Figur 9. Djupkarta som visar haltfördelningen av bensen i djupled.  
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I figurerna 10-11 nedan visas föroreningssituationen för PAH-H i ytlig jord för 

markanvändningarna bostad och gata. Bakgrundsbilden är en strukturplan som är 

framtagen av Norrköpings kommun och som visar ett förslag på framtida utformning av 

gasverksområdet. 

Figur 10 Halter av PAH-H i borrpunkter i ytlig jord (nivå 0-0,5 och 0,5-1 m under 
markytan, refererat till nuvarande markyta) jämfört med PRV för bostad. 
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Figur 11 Halter av PAH-H i borrpunkter i borrpunkter i ytlig jord (nivå 0-1 och 1-2 m under 
markytan, refererat till nuvarande markyta) jämfört med PRV för gata. 

7.2 Asfalt 

Fyra prover på asfalt har tagits och analyserats med avseende på PAH-16, se tabell 2. 

Endast inom ett mindre område inne på gasverstomten bedömdes asfalt av äldre slag 

finnas – denna asfalt utgörs av en äldre väg som till stor del är överväxt av gräs och 

mossa. Ett prov togs på denna asfalt. Övriga tre prover togs på vad som bedömdes vara 

nyare asfalt; inne på E.ONs område (Skeppsdockan 3), på kajen och på Tidningsreturs 

område (Skeppsdockan 5). Nedan visas totalhalten av PAH-16 från genomförda 

provtagningar från de fyra asfaltsproverna. Gränsen för när asfalt klassificeras som 

tjärasfalt ligger vid en summahalt PAH på 70 mg/kg TS (Vägverket, 2004). Av jämförelsen 

kan ses att ett asfaltsprov (från den äldre asfaltsvägen inne på gasverkstomten) kan 

betraktas som tjärasfalt. 
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Tabell 3. Halter (ppm) av PAH-16 i asfalt.  

Provpunkt Plats Halt PAH-16 (mg/kg TS) Bedömning 

G15-036 Skeppsdockan 3 2,2  

G15-068 Skeppsdockan 1 192 Tjärasfalt 

G15-153 Saltängen 1:1 (kajen) 3,0  

G15-183 Skeppsdockan 5 43  

7.3 Laktester 

Laktest har utförts på ett samlingsprov bestående av följande tre jordprov.  

 G15-080, djupnivå 1-1,5 meter, Fyll/(st)grSa  

 G15-130, djupnivå 0-0,5 meter, Fyll/saGr  

 G15-122, djupnivå 1-1,5 meter , Fyll/grSa 
 

Proverna valdes ut då de har höga halter av framför allt bly och koppar (över 

rekommenderade haltgränser för farligt avfall). Totalkoncentrationer av metaller i 

samlingsprovet visas i tabell 4.  

Tabell 4. Totalkoncentrationer av metaller i samlingsprovets fastfas.  

Ämne  Enhet Fastfas halt 

Antimon mg/kg TS 4,3 

Arsenik mg/kg TS 11 

Barium mg/kg TS 630 

Bly mg/kg TS 580 

Kadmium mg/kg TS 4,7 

Koppar mg/kg TS 98 

Krom mg/kg TS 58 

Kvicksilver mg/kg TS 0,66 

Molybden mg/kg TS <21 

Nickel mg/kg TS 21 

Zink mg/kg TS 960 

 

Laktestet har utförts genom ett tvåstegs skakförsök där lakvattnet har analyserats med 

avseende på metaller. Laktester har utförts för att utvärdera jordmaterialets 

utlakningsegenskaper på kort (L/S=2) och lång sikt (L/S=10). I tabell 5 visas en 

sammanställning av analysresultat från utfört laktest jämfört med gränsvärden för 

utlakning enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering (NFS 2004:10).  
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Tabell 5. Resultat från laktester utförts som tvåstegs skaktestjämfört med 
Naturvårdsverkets gränsvärden för utlakning enligt NFS 2004:10. 

Ämne  Enhet L/S=2 L/S=10 
Inert avfall 

L/S 10 
IFA  

L/S 10 
FA 

L/S 10 

Antimon mg/kg TS 0,01 0,034  0,06  0,7  5 

Arsenik mg/kg TS <0,010 <0,050 0,5 2 25 

Barium mg/kg TS <0,70 <2,0 20 100 300 

Bly mg/kg TS 0,025 0,5 0,5 10 50 

Kadmium mg/kg TS <0,0030 <0,0040 0,04 1 5 

Koppar mg/kg TS <0,090 0,26 2 50 100 

Krom mg/kg TS <0,020 <0,050 0,5 10 70 

Kvicksilver mg/kg TS <0,00026 <0,0013 0,01 0,2 2 

Molybden mg/kg TS <0,030 0,076 0,5 10 30 

Nickel mg/kg TS <0,020 <0,040 0,4 10 40 

Selen mg/kg TS 0,0069 0,018 0,1 0,5 7 

Zink mg/kg TS 0,32 0,57 4 50 200 

Klorid mg/kg TS 71 72 800 15000 25000 

Fluorid mg/kg TS 0,32 2,3 10 150 500 

Sulfat mg/kg TS 510 580 1000 20000 50000 

DOC mg/kg TS 67 170 500 800 1000 

pH mg/kg TS 7,9 8       

Konduktivitet mS/m 75 14       

TS för lösta ämnen mg/kg TS 1300 1800  4000 60000  100000  

 

Resultatet visar på en låg lakbarhet. För metallerna bly, koppar och molybden ökar andel 

lakbar mäng med tiden. För övriga metaller är de mätbara halterna under laboratoriets 

rapporteringsgräns både vid L/S=2 och L/S=10. Det är enbart bly som ligger i nivå för 

gränsen för inert avfall, för övriga parametrar underskrids gränsvärdena för inert avfall. I 

tabell 6 redovisas en jämförelse mellan totalhalt och lakbarhet. För bly och koppar lakar 

ca 0,1-0,3 % av metallerna ut på lång sikt.  

Tabell 6. Jämförelse mellan totalhalt och L/S=10. 

Ämne  Enhet 
Fastfas 
halt 

L/S=10 
% lakning 
på lång 
sikt 

Bly mg/kg TS 580 0,5 0,1% 

Koppar mg/kg TS 98 0,26 0,3% 

Molybden mg/kg TS <21 0,076 <0,4% 

Zink mg/kg TS 960 0,018 0,0% 

7.4 Kol C, TOC, TIC, pH 

Ett urval av jordprov av såväl fyllning som naturlig mark som underlagrar fyllningen har 

analyserat utifrån halten av totalt kol (Kol C), totalt organiskt kol (TOC), totalt oorganiskt 

kol (TIC) och pH. Analysresultaten visas i tabell 7 nedan.  
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Tabell 7. Analysresultat för pH, totalt kol (Kol C), totalt organiskt kol (TOC), totalt 
oorganiskt kol (TIC) i analyserade jordprov. 

Jordlager  Antal prov   pH Kol C TIC TOC 

Fyll /st, gr, sa, le 19 

MEDEL 8,4 5,1 0,4 5,2 

MEDIAN 8,6 2,4 0,5 2,5 

MAX 10,3 21,3 0,6 20,9 

MIN 6,1 0,2 0,1 0,2 

Fyll /Let 4 

MEDEL 7,1 3,6 < 0,1 3,5 

MEDIAN 7,1 3,3 0,0 3,2 

MAX 8,2 6,5 0,0 6,4 

MIN 6,0 1,4 0,0 1,3 

Fyll/kol 2 

MEDEL 7,2 27,0 < 0,1 26,9 

MEDIAN 7,2 27,0 0,0 26,9 

MAX 7,5 35,5 0,0 35,4 

MIN 6,9 18,4 0,0 18,3 

Naturligt/ Le 3 

MEDEL 5,1 1,5 < 0,1 1,4 

MEDIAN 5,0 1,5 0,0 1,4 

MAX 5,7 1,5 0,0 1,4 

MIN 4,6 1,4 0,0 1,3 

 

I Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering (NFS 2004:10) finns gränsvärden för den 

totala halten av organiskt kol (TOC) vid deponering av avfall. Enligt föreskrifterna får den 

organiska halten inte överstiga 3 % för inert avfall, 5 % för icke farligt avfall och 6 % för 

farligt avfall. Utifrån medelhalter och medianhalt klarar generellt proven gränsen för farligt 

avfall, dock inte prov innehållande stor andel kol. Liten andel av kolförekomsten i 

jordproven består av oorganiskt kol.  

Fyllningens pH är neutralt till något högt medan pH värdena är lägre i den naturliga leran.  

7.5 PID 

I figur 12 och 13 nedan visas halter i ppm i de borrhål där mätningarna har utförts 

tillsammans med haltgränser för bensen (figur 12) och haltgränser för PAH-M (figur 13) i 

respektive borrhål. Av figurerna kan ses att höga halter av flyktiga organiska kolväten i 

luft korrelerar relativt väl med höga halter av bensen i analyserade jordprov.  
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Figur 12 Halter av flyktiga organiska kolväten (ppm) mätta med PID och haltgränser för 
bensen i analyserade jordprov. 

 

Figur 13 Halter av flyktiga organiska kolväten (ppm) mätta med PID och haltgränser för 
PAH-M i analyserade jordprov. 
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7.6 Fyllnadsdjup och nivå för lera 

Det undersökta området är utfyllt med fyllnadsmassor i en mäktighet som varierar mellan 

1-8 meter. Fyllnadens mäktighet inom området har tolkats utifrån fältanteckningar från 

utförda marktekniska undersökningar. Underlaget bygger på såväl nyligen som tidigare 

utförda undersökningar. I figur 14 nedan visas nivåerna på fyllnadens mäktighet med 

hjälp av isolinjer. Det som visas är alltså djupet på fyllningen över området relativt 

markytan.  

 

Figur 14 Fyllnadens mäktighet inom området. Isolinjerna avser djupet på befintlig fyllning 
relativt befintlig markyta. 

Genom tolkning av fältanteckningar har även nivån för leran inom området kunna 

sammanställas. I figur 15 visas hur nivån för överkanten på lera varierar inom området. 

Nivåerna avser djup under nuvarande markyta. Syftet med att ta fram dessa två figurer 

var att få en övergripande bild av fyllningens utbredning inom området samt att ta reda på 

vilken nivå lera påträffats. Detta då leran i de flesta fall fungerar som en naturlig barriär 

mot föroreningar som påträffats i fyllningen.  
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Figur 15 Bilden visar överkant på leran inom området relativt markytan.  

7.7 Resultat i utvalda delområden  

I styckena nedan redovisas ett samlat resultat utifrån iakttagelser i fält vid 

rutnätsprovtagningen, resultat från analyserade jordprov samt de geofysiska 

undersökningarna för några representativa delområden. I figur 16 visas de delområden 

som avses. Övriga områden är också delvis förorenade men nedanstående områden 

beskrivs särskilt då föroreningen dels går att koppla till punktkällor och dels har en 

särskild naturlig avgränsning (dockan och kajen).  
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Figur 16 Områden för vilka resultat redovisas i styckena 7.7.1 till 7.7.6.   

7.7.1 Dockan 

Skeppsdockans lokalisering har tidigare tolkats utifrån kartunderlag. För att klarlägga 

skeppsdockans verkliga utbredning inför rutnätsprovtagningen genomfördes geofysiska 

mätningar av området för dockan. De geofysiska mätningarna har visat att läget för den 

numera igenfyllda skeppsdockan är jämförbar med tidigare uppskattat läge. Dockan 

bedöms vara grundare norrut än vad den är nära kajen. Dockans kanter bedöms vara 

brant sluttande.  

I skeppsdockan har åtta borrpunkter utförts. Borrning har utförts uteslutande med Sonic 

Drilling. Borrningarna visar på ett fyllnadsdjup som varierar mellan 3,5 till 8 meter. 

Fyllningen som är heterogen består av sten, grus, sand, lera och gyttja med omfattande 

mängder tegelrester, kol, slagg och aska. Stundtals förekommer tjära i fri fas samt 

blåaktig jord som bedömdes vara förorenad med cyanid. Proverna luktar stundtals 

mycket kraftigt av oljekolväten. I flera punkter, i nivåer från 3,5 och ner till 8 meters djup, 

hittas ett lager träplankor med en mäktighet om cirka 30 cm (se figur 17 nedan). Detta 

bedöms vara den träkonstruktion som är skeppsdockans botten.  
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Figur 17 Träkonstruktion i nivån 5,5 meter under markytan i provpunkten G15-052. 

Analyserna visar att massorna i skeppsdockan har halter av PAH-H och PAH-M som 

flerfalt överstiger riktvärdena för MKM samt även de platsspecifika riktvärdena för alla 

typer av markanvändning. Även bensen, aromater C10-C16, aromater C16-C35, 

kvicksilver och bly förekommer i höga halter (över MKM) i flera prov.  

Nivån för naturlig mark inom dockans område varierar mellan 4 och 8 meter. I sex 

provpunkter togs prov på den naturliga marken – ett av dessa jordprov (i nivån 6-7 meter) 

uppvisar en halt av PAH-H över de platsspecifika riktvärdena för samtliga 

markanvändningsområden. Övriga prov på naturlig mark uppvisar inga nämnvärda 

föroreningar (halterna understiger riktvärdena för KM).   

7.7.2 Område med misstänkta tjärgropar öster om E.ON  

Studier av historiska kartor har visat att det funnits tjärgropar och tjärcisterner i området 

öster om E.ONs byggnad. För att undersöka om dessa strukturer finns kvar i marken har 

rutnätsprovtagningen i detta område föregåtts av geofysisk undersökning med 

metalldetektor. I figur 18 visad de områden där metalldetektoranomalier detekterats med 

röda fält, områdena sammanfaller till viss del med de områden som tolkats in från gamla 

kartor (bruna områden).  
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Figur 18 Bruna markeringar är ungefärliga lägen för tjärgropar tolkade från historiska 
kartor. Röda markeringar är metalldetektoranomalier som sannolikt är kvarvarande 
tjärkammare (det långsmala området längst i öster är troligtvis dagvattensystem). 

Provborrningar inom området med misstänkta tjärgropar visar på fyllning ner till cirka 4,5 

meter. Fyllningen luktar kraftig av oljekolväten och är till färgen svart och mörkt grå. Blåa 

partier med cyanidföroreningar syns också. I figur 19 visas delar av en jordprofil i en 

borrpunkt inom området.   

Inom området påträffas mycket höga halter av bland annat PAH, bensen samt cyanid. Då 

provborrningar påvisat tjära i fri fas samt att det redan efter 1 meter blev borrstopp 

(provpunkt G15-061) är det rimligt att påstå att anomalierna på den östra sidan om E.ONs  

byggnad beror på förekomst av tjärgropar. 
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Figur 19 Delar av jordprofilen i punkten G15-088. Bilderna visar en mörkt grå till svart 
fyllning med ett parti av blå jord. 

7.7.3 Område med misstänkt gasklocka eller tjärgropar  

Inom det gräsområde som idag är en liten park på fastigheten Skeppsdockan 1 har 

provtagningen föregåtts av geofysiks undersökning då det finns misstankar om att det på 

platsen kan ha funnits en gasklocka eller liknande. Denna ses som en rund byggnad i en 

historisk karta från 1879 (se figur 20 nedan). De geofysiska undersökningarna inom 

parkområdet visar ett flertal sänkor samt att det finns sluttande strukturer i cirka 5 meter 

som därefter planar ut. Anomalierna kan vara rester av en gasklocka. Ett annat alternativ 

är att sänkorna visar kvarvarande tjärgropar eller ansamlingar av tjära. Enligt kartan från 

1879 fanns det ytterligare en rund byggnad i den del som idag är E.ONs område på 

Skeppsdockan 5.  

G15-088; 0,80 -1,05 m 

G15-088; 2,40 -2,70 m 
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Figur 20 Område med misstänka gasklocka eller tjärgropar. 

Borrningar i detta område har visat på kraftigt förorenad fyllnad ner till 6,5 meter. I 

fyllnaden förekommer tjära i fri fas och i några punkter syns blåfärgad cyanidförorenad 

jord. Under fyllnaden påträffas i några punkter samma typ av träbotten som påträffats i 

dockan. Vidare påträffas också tegelväggar och grunder från gamla byggnader. 

Tegelstrukturer, träbotten och synlig tjär- och cyanidförorenad jord återfinns på båda sidor 

om staketet mellan Skeppsdockan 3 och Skeppsdockan 1, se figurerna 21-23. 

 

Figur 21 Genomborrad tegelvägg i punkten G15-049, nivå 1,0-2,0 meter. 

 

Figur 22 Tjära i fri fas i punkten G15-048, nivå 2,5-3,0 meter.  



   

 
 

 

30(35) 
 
TEKNISK RAPPORT 

2016-04-18 

 

ÅTGÄRDSFÖRBEREDANDE MARKTEKNISK UNDERSÖKNING 

MED SYSTEMATISK PROVTAGNING AV JORD INOM 

GASVERKSOMRÅDET (FASTIGHETERNA SKEPPSDOCKAN 1, 

3 OCH 5 SAMT DELAR AV SALTÄNGEN 1:1), INRE HAMNEN I 

NORRKÖPING. 

 

 

 

 

 

 

Figur 23 Träplankor i punkten G15-036, nivå 4,0-4,5 meter.  

Fyllnaden inom det aktuella området är till stor del att betrakta som farligt avfall med 

avseende på PAH. Jorden har också mycket höga halter av bensen samt i några punkter 

mycket höga halter av cyanid. Även den naturliga leran som underlagrar fyllningen är 

påverkad av bensen från överliggande föroreningar ner till minst 7 meters djup. 

Föroreningen i den naturliga leran har inte kunnat avgränsas på djupet.  

7.7.4 Den mindre gasklockan 

Platsen där den tidigare mindre gasklockan låg kan idag ses som en rund asfalterad yta 

med en stensatt grund, se figur 24 nedan.  

  

Figur 24 Till vänster - nuvarande vy över den mindre gasklockan, till höger – rivning av 
gasklockan i början av 1990-talet.  

Enligt handlingar från stadsarkivet är klockan 5,7 meter djup och utfylld med 

kolbottenaska, kolbottenslagg och tegelrester från spaltgasverket. I gasklockan har tre 

borrpunkter utförts i denna rutnätsprovtagning. I fyllnadsmaterialet är bensen den 

styrande föroreningen med halter som i flertalet jordprover överstiger riktvärdet för MKM. 

Föroreningarna är dock kraftigast i fyllningen under klockans botten där bensenhalterna 

är extremt höga (maxvärde 120 mg/kgTS jämfört med riktvärdet för MKM som är 0,04 

mg/kgTS). Även den naturliga leran som underlagrar klockans botten är starkt påverkad 
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av bensen från överliggande föroreningar. Föroreningen i den naturliga leran har 

påträffats ner till 8 meter under nuvarande markyta och har inte kunnat avgränsas på 

djupet. 

Höga halter bensen förekommer även i fyllningen och i den naturliga marken i 

omkringliggande provpunkter utanför klockan. I omkringliggande punkter har borrning 

dock inte utförts djupare än 3,5-4,0 meter. Inte heller här har bensenens utbredning på 

djupet kunnat avgränsas.  

7.7.5 Den större gasklockan 

Platsen där den tidigare större gasklockan låg är idag en grusad yta som används för 

vändplats för fordon, se figur 25 nedan.  

 

Figur 25 Platsen för den större gasklockan 

Utförda borrningar visar att fyllnadens mäktighet är cirka 2,5 meter. Fyllnaden består av 

grus, lera, sand, sten, aska, slagg. Fyllningen är i flera punkter indränkt i bensin och 

lukten är extremt kraftig. Fyllnaden är i flera punkter att betrakta som farligt avfall med 

avseende på PAH. Fyllnaden har också höga halter av bensen. Fyllnaden underlagras av 

gyttja och lera som är förorenad av bensen åtminstone ner till nivån 3,5 meter under 

nuvarande markyta. Bensenens utbredning på djupet har inte kunnat avgränsas. 

Provborrningar visar också att bensenföroreningen har runnit på leran och spridit sig som 

en plym ut i kajen söder om området där gasklockan en gång har legat, se figur 28.  

I en provpunkt inom detta område har grävningar utförts för att ta ut jordprov till försök 

med Archea. Provgropen grävdes i kanten till gasklockan. Här kunde ses att 

metallväggarna till gasklockan finns kvar och att stora mängder metallskrot finns i marken 

(se figur 26). Dessa metallväggar är synliga i markytan inom ett större område. 

Metallskrotet bidrar till att marken är underminerad. I botten på gropen, i nivån 2 meter 

kändes en stark lukt av oljekolväten och jorden som grävdes upp var oljig.  
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Figur 26 Kvarvarande metallskrot från den större gasklockan i punkt G15-119.  

7.7.6 Kajen 

I kajen har 37 borrpunkter utförts. I kajen varierar fyllnadsmäktigheten mellan 1 och 4,5 

meter (med undantag från den del som varit docka där fyllnadsdjupet är 8 meter). 

Generellt ligger fyllnadsdjupet runt 2 meter. Fyllningen i borrpunkterna har i flera punkter 

liknade jordprofil där det under asfalten följer ett bärlager med en mäktighet om cirka 0,5 

meter. Detta bärlager består av ett lager ”nyare” fyllning bestående av grå stening grusig 

sand som följs av ett lager brun sand. Under detta bärlager följer en blandad fyll 

bestående av mörkgrå stenig grusig sand med inslag av svart material, tegelrester och 

trärester. Fyllningen underlagras av naturlig lera. I figur 27 nedan ses en profil av det 

översta 2-meters provet i en borrpunkt i kajen.  
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Figur 27 Borrprofil av det första 2-meters provet i punkt G15-175 

 

Bärlagret i nivån 0-0,5 meter har, med undantag från några få punkter ett lågt 

föroreningsinnehåll där halten av PAH-H ligger mellan de platsspecifika riktvärdena för 

gatumark och byggnader/parkmark. Föroreningar över platsspecifika riktvärden är 

generellt begränsade till fyllningen i nivån 0,5-2 meter. På djup större än 2 meter 

understiger samtliga halter, förutom bensen, de platsspecifika riktvärdena. I kajen 

påträffas bensenhalter över de platsspecifika riktvärdena inom ett begränsat område 

(G15-158 och G15-168) på ett djup mellan 2-4,5 meter under markytan. Denna 

bensenförorening har spridit sig som en plym från området vid de före detta gasklockorna 

och ut mot Motala ström, se figur 28.  

 

G15-175; 0-0,75 m 

G15-175; 0,7-1,4 m 

G15-175; 1,4-1,75 m 

1,7 m 
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Figur 28. Karta över haltvariationen av bensen i marken. Maxhalten i varje punkt har 
använts för att interpolera fram en trolig utbredning av bensen. Gula områden motsvarar 
halter över platsspecifikt riktvärde för bostad. 

7.8 Samtolkning 

En samtolkning har utförts utifrån resultaten från den geofysiska undersökningen, 

rutnätsprovtagningen samt historiska kartor. Denna samtolkning redovisas i bilaga 5.  

8 Uppfyllelse av uppdragets syfte  

Det övergripande syftet med rutnätsprovtagningen var att skaffa detaljerad kunskap om 

föroreningssituationen inom gasverksområdet. Detta bedöms vara uppfyllt. Resultatet av 

undersökning bidrar till en förbättrad uppskattning av saneringsbehovet inför den 

planerade exploateringen av området och kommer att ligga till grund som underlag inför 

den kommande efterbehandlingen. 

Föroreningsutbredningen horisontellt och vertikalt inom området presenteras i 

föreliggande rapport. Hotspots är i det närmaste avgränsade, viss osäkerhet råder 

angående utbredning av bensen på djupet inom några områden. Rena områden, i vilka 

efterbehandling inte är nödvändig, visas som gröna punkter i figurerna i denna rapport. 

Resultaten som presenteras i denna rapport kommer att ligga till grund för klassning av 

rutor som underlag till saneringsentreprenaden samt beräkning av föroreningsmängder 

samt volymer av förorenade massor.   

Jordprov för Archaea test off-site har tagits ut och resultaten av testet kommer att 

presenteras i en separat rapport.  
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