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Sammanfattning 
Det övergripande syftet med detta examensarbete är att utreda begreppet miljöskuld och 

vad det innebär för ett företag. Arbetet har utförts på uppdrag av Tekniska verken, 

division Energi. Man vill nu att förorenade områden skall inventeras och sammanställas. 

Vidare skall en hållbar riskbedömning och ansvarsutredning utföras på de aktuella 

områdena. Slutligen skall prioriterade områden lyftas fram och åtgärdsförslag 

presenteras. 

 

Miljöskuldsbegreppet presenterades 1992 av Arne Jarnelöv. Miljöskuld är återställning- 

och/eller reparationskostnader för miljöskador. I den ursprungliga innebörden av 

begreppet beaktade man inte vem som åstadkommit miljöskadan utan man betraktade 

miljöskulder som en mänsklighetens skuld som vi hade till nästa generation. För ett 

företag betyder en miljöskuld att man har ett juridiskt ansvar enligt miljölagstiftning. 

Det innebär även att åtgärdskostnaden skall bokföras som en skuld. Miljöskulden kan 

även ha betydelse i ett företags hållbarhetsarbete. Förorenade områden kan innebära att 

företaget ses som utövare av miljöfarlig verksamhet. 

 

Inventeringen och sammanställningen visar att division Energi har två fastigheter med 

stor föroreningsproblematik. Det är Kraftvärmeverkets fastighet som har en central 

placering i Linköping. Det andra området är en gammal deponi belägen i norra utkanten 

av Linköping. Vid kraftvärmeverkets fastighet drev man gasverk under 60 år som har 

bidragit till omfattande föroreningar. På området har kreosotimpregnerade elstolpar 

lagrats på två olika platser. Troligtvis kan det finnas kvar stora mängder 

kreosotföroreningar under den asfalterade bränsleplanen. 30-50 m under fastigheten 

ligger ett 90 000 m³ stort bergrum som använts för lagring av högsvavlig tjockolja. 

Sedan början av 1990- talet används inte bergrummet men uppskattningsvis finns över 

2 000 m³ olja kvar på vattenytan eller i bergsprickor. Bergrummet är oinklätt vilket 

betyder att oljan förvarades direkt mot berget på en vattenbädd. Vattenytan hålls idag 

nedsänkt för att förhindra att oljeföroreningar sprids. Att avveckla och sanera bergrum 

är komplicerat och kan ta lång tid. Bolaget måste lämna fastigheten inom de närmsta 30 

åren vilket betyder att man behöver en åtgärdsplan för olika föroreningssituationer. 

 

Kallerstadsdeponin är en deponi som drevs från 1955 till 1973. Under de första åren 

deponerades stora mängder hushålls och industriavfall. 1958 byggdes sopförbränning på 

Kraftvärmeverkets fastighet och deponeringen begränsades till sådant som inte brann. 

Deponin ligger i en gammal lertäkt vilket minskar risk för spridning. Deponin var i 

kommunal ägo och drift fram till 1961. Tekniska verken övertog sedan ägande och drift. 

Det är i första hand den som deponerat avfallet som är ansvarig och i andra hand är det 

markägaren. 

 

På flera av vattenkraftstationerna har sediment och mark förorenats av andra 

verksamheter. Vid några fastigheter har oljeläckage skett vilka har sanerats till idag 

godkända nivåer. 

 

Det är av stor vikt för företag att få en samlad bild av sina miljöskulder då de förutom 

den ekonomiska belastningen även kan betyda att man vid exempelvis grävningsarbeten 

i förorenad mark ses som utövare av miljöfarlig verksamhet. I förlängningen bör 



grävningsrutiner upprättas för alla förorenade fastigheter inom division Energi. 

Sanering av bergrum kan ta lång tid. En förundersökning bör därför inledas så snart som 

möjligt. En grävningsrutin bör upprättas för KV1- fastighten för att minska risken för 

spridning av föroreningar. Vid Kallerstaddeponin bör dialog föras mellan kommun och 

Tekniska verken och ansvarförhållandet mellan parterna avgöras.



 

Abstract 

This thesis was commissioned by Tekniska verken, Energy Division with the overall 

aim to investigate the concept of environmental debt and what it means for a business. 

Furthermore, a sustainable risk and responsibility investigation shall be carried out on 

the concerned areas. Finally, the priority areas shall be highlighted and proposed actions 

presented. 

 

The Swedish Environmental debt concept was presented in 1992 by Arne Jarnelöv. 

Environmental debt is defined as restoration costs for environmental damage. In the 

early days the concept did not take into account who was responsible, but the 

environmental debts was regarded as a humanity debt to future generations. For a 

company an environmental debt means that you are legally responsible for the debt 

under the Swedish environmental law. It also means that the remedy cost is to be 

accounted for. Environmental liabilities can be a significant problem in a company's 

sustainability efforts and contaminated areas can also lead to the company gaining a 

reputation for undertaking of environmentally hazardous activities. The responsibility 

for deposited waste is primarily with the depositor and secondly with the landowner. 

 

The inventory and compilation show that the Energy division has two properties with 

major pollution problems. 

 

At the KV1 site a gas works was operating for 60 years contributing to widespread 

pollution. Impregnated poles were also stored at two different locations at the site. 

Finally, 30-50 m below the KV1 site is a 90 000 m³ large cavern used during the cold 

war for emergency storage of high-sulfur thick oil. The oil storage ended in the 

beginning of the 1990s but an estimated 2 000 m³ of oil is left on the surface and in 

cracks in the rock face. The cavern is not clad which means that the oil was stored on a 

water bed directly against the rock wall. Today the water surface is kept at a lower level 

to prevent spreading of oil pollution. Remediating caverns is complicated and cost a lot 

of time. The company has to leave the site within the next 30 years, which makes a plan 

of action for different pollution situations crucial. 

 

The Kallerstad landfill is the next prioritized site. It was in operation from 1955 to 1973.  

Large amounts of household and industrial waste was deposited in the early years. In 

1958 the first waste incineration power plant was built at the KV1 site and the deposit 

was limited to none combustible waste. The landfill is located in an old mud pit which 

reduces the risk of spreading. The landfill was in municipal ownership and operation 

until 1961 when Tekniska Verken took sole ownership and operation. 

 

On some of the hydropower stations other activities has been contaminating sediment 

and soil. On a few properties there have been oil leaks which have been remedied to 

currently approved levels. 

 

It is of great importance for business enterprises to obtain an overall picture of their 

environmental debts as they beside the financial burden might potentially need 

environmentally hazardous activities to remedy. All contaminated properties within the 

Energy division should have excavation procedures in place. As remediation of oil 

caverns is a time consuming activity a preliminary investigation into the KV1 site 



 

cavern should be initiated as soon as possible. An excavation procedure should be 

established for the KV1 site. A dialogue to determine the responsibility relationship 

between the municipality and Tekniska Verken should be established about the 

Kallerstad landfill.
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1 Inledning 
Under åren har människors sätt att verka och leva gett upphov till olika former av 

skador på mark, luft och vatten. Olika verksamheter har gett upphov till utsläpp av 

miljöfarliga ämnen som skadar miljön och ger upphov till fara för djur och människor. 

Enligt Svensk lagstiftning, miljöbalken 10 kap, är det den som gett upphov till 

miljöskadorna som i första hand bär ansvaret för att reparera och återställa dem (SFS, 

1998). Kostnader för återställande och reparation av miljöskador kallas ”Miljöskulder” 

och dessa skulder kan uppgå till avsevärda belopp. För att företag som genom sin 

verksamhet kan ha gett upphov till miljöskador ska kunna verka på ett långsiktigt, 

ansvarsfullt och hållbart sätt i framtiden behöver kunskapen om eventuella miljöskulder 

öka. En del av miljöskadorna uppkom innan den moderna miljölagstiftningen trädde i 

kraft. I och med att verksamheter har köpts och sålts genom åren kan det ibland vara 

svårt att avgöra vem som är juridiskt och ekonomiskt ansvarig för återställningen 

(Ljungdahl, 1999). 

1.1 Bakgrund 
Tekniska verken i Linköping AB (publ) (nedan kallat Tekniska verken eller TVAB) ägs 

av Linköpings kommun. TVAB är uppbyggt av flera divisioner och dotterbolag. 

Verksamhet bedrivs inom en rad samhällsnära områden som fjärrvärme, fjärrkyla, 

elproduktion, vatten och avlopp, avfallshantering, gatubelysning, biogas, bredband och 

IT. Företaget har en stark miljöprofil och jobbar ständigt med att verksamheten ska 

skapa långsiktiga och hållbara lösningar för framtiden. TVAB är certifierade enligt 

miljöledningssystemet ISO14001:2004 samt ledningssystem för kvalitet ISO9001 och 

arbetsmiljö OHSAS 18001. Division Energi är en del av moderbolaget Tekniska verken 

och inom divisionen bedrivs verksamhet som vattenkraftverk, kraftvärmeverk, 

avfallshantering och deponi (Tekniska verken, 2011). 

 

Genom att driva verksamhet inom området energi och avfall har det genom åren 

uppstått miljöskador och förorenade områden. Till exempel vid kraftvärmeverken har 

det vid olika tidsperioder lagrats och använts olika bränslen som till exempel olja och 

avfall. Aska från förbränning har hanterats. Det finns kända förorenade områden som 

till exempel ett bergrum där tjockolja Eo5 lagrats direkt mot berget (AB Skånska 

cementgjuteriet, 1974). Det finns ett stort antal hetvattencentraler, stationära och 

mobila, där petroleumprodukter och biobränslen används som bränsle (Tekniska verken, 

2011). Vid några av dessa centraler har oljeläckage skett och sanering har utförts (Sita 

allren AB Miljöteknik, 2009). På avfallsområdet sker mottagning, mellanlagring, 

behandling samt deponering. Inom detta område finns även gamla deponier som var i 

drift under tiden innan dagens moderna miljölagar och förordningar antogs (Axelström, 

et al., 2008). Inom divisionen drivs 38 vattenkraftsstationer (Tekniska verken, 2011). 

Inom några av dessa fastigheter har det tidigare bedrivits annan verksamhet, vilket kan 

ha gett upphov till att olika föroreningar spridits till mark och vattendrag (Länsstyrelsen, 

2011). Sammantaget finns en mängd potentiellt förorenade områden i Tekniska verkens 

ägande. 

 

Division Energi vill nu öka kunskapen om vilka områden som berörs och hur divisionen 

på ett hållbart sätt skall arbeta vidare med åtgärder för att minska miljöbelastningen. Det 
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finns ett behov att inventera och sammanställa divisionens miljöskulder och öka 

kunskapen om vad de kan innebära för miljö, ekonomi och samhälle i framtiden. 

Divisionen vill även få vägledning om hur prioritering av områden skall ske för att 

åtgärder skall sättas in på ett hållbart sätt.
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2 Syfte 
Det övergripande syftet med detta examensarbete är att 

1. Utreda begreppet miljöskuld. Både generellt och vad förorenade områden 

innebär för ett företag ekonomiskt och ansvarsmässigt. 

Examensarbetet utförs på uppdrag av Tekniska verken, division Energi och dess syfte är 

även att 

2. Inventera och sammanställa förorenade områden inom division Energi. 

3. Genom att ansätta ett hållbarhetsperspektiv, prioritera och riskbedöma 

förorenade områden. 

4. Ge förslag på åtgärd för prioriterade områden. 

2.1 Avgränsningar 
Utredningen kommer bara behandla verksamheter/områden där TVAB, Division Energi 

är/kan vara juridiskt ansvarig. Utredningen kommer inte innefatta provtagning. 

Utredningen kommer inte heller innefatta miljöskulder som härstammar från utsläpp till 

luft. 

2.2 Läsanvisningar 
Kapitel 3 Beskrivning av metoden som använts i arbetet, hur urvalsprocess av 

verksamheter gått till, vilka källor som använts och andra tillämpade metoder.  

Kapitel 4 Utredning av begreppet miljöskulder, ekonomisk innebörd för företag och den 

lagstiftning som är förknippat med förorenade områden. 

Kapitel 5 Presentation av resultat. Kapitlet inleds med en redogörelse för 

sammanställningen av Tekniska verkens miljöskulder. Sedan följer en redogörelse för 

två områden som bedömts som prioriterade att undersöka närmare. 

Kapitel 6 Diskussion av resultatet av inventeringen. 

Kapitel 7 Slutsatser av arbetet 

Kapitel 8 Rekommendationer inför framtida arbete inom området
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3 Metod 
För att uppnå syftet med detta arbete har tillvägagångsätt enligt Figur 1 följts.  

Litteraturstudier har varit grunden för att kunna besvara delsyften 1-4 som beskrivs i 

kap 2. När den första grundläggande inventeringen utförts gjordes en första bedömning 

och prioritering. De prioriterade verksamheterna färgkodades och blev föremål för en 

fördjupad inventering, vidare litteraturstudier och ett studiebesök. Resultaten användes 

för en fördjupad bedömning. Avslutningsvis förs en diskussion av resultaten utifrån 

arbetets syfte. 

 
Figur 1. Metod som använts i arbetet med att behandla de fyra olika delsyftena. 
 

Huvudsakliga källor i arbetet har varit 

 Naturvårdsverkets rapporter inom kunskapsprogrammet ”Hållbar sanering”. 

 MIFO- inventeringar utförda av Länsstyrelser för att identifiera och prioritera 

förorenade områden (se bilaga 6). 

 Tekniska verkens interna dokument. 

 Intervjuer med nuvarande och gamla medarbetare inom Tekniska verken. 

 Ett studiebesök vid en bergrumssanering. 

3.1 Litteraturstudier 
Under utredningens gång genomfördes en litteraturstudie omfattande fyra delar (Figur 

1). Del 1 behandlar begrepp som ”miljöskulder”, ”förorenade områden” och relevanta 

lagar och ekonomiska begrepp. Denna studie återfinns i kap 1. Litteraturstudie del 2 och 

3 behandlar olika metoder som används vid inventering och riskbedömning av 

förorenade områden. Metoderna som studerats har alla utarbetats på uppdrag av 

Naturvårdsverket och har använts som inspiration vid utvecklingen av metoder som 

används i detta arbete. Den fjärde och sista delen i studien behandlar olika föroreningar, 

förorenade områden och åtgärdsmetoder. Litteraturstudien utfördes genom sökning i 

bibliotekskataloger, artikeldatabaser, Naturvårdsverkets publikationer och Internet. 
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3.2 Val av verksamheter och utformning av sammanställningen 
Som utgångspunkt vid sammanställningen av verksamheter med miljöskulder har en 

lista med alla verksamheter inom Division Energi använts (Tekniska verken, 2011). Vid 

olika tidpunkter av utredningen har verksamheter (Figur 2) valts bort eller blivit föremål 

för vidare utredning och analys. 

 

 
Figur 2. Urvalsprocessen av verksamheter vid olika tidpunkter av utredningen  

 

Den första delen av urvalsprocessen (Figur 2) utfördes i samråd med Magnus Hammar 

och Katarina Ingvarsson på TVAB. Verksamheter inom Energiåtervinning avfördes från 

vidare utredning. Detta med motivering att marken har tidigare använts som 

jordbruksmark och att det därför inte är troligt att gamla miljöskulder förekommer. 

Vidare följer dagens verksamheter gällande miljölagstiftning. Inom området Kraft och 

Värme (EK) avfördes 21 kylanläggningar, 6 markvärmecentraler, ledningsnät för 

fjärrkyla, fjärrvärme, gas och ånga. Motivering till detta är att det inte hanteras 

miljöfarliga bränslen eller kemikalier i dessa verksamheter och det är mindre troligt att 

miljöskulder då har förekommit. Vika deponi i Katrineholm och träbränslelagret på 

Kallerstad avfärdades med motivering att det inte ha bedrivits miljöfarlig verksamhet på 

fastigheterna tidigare och nu följer man gällande förordningar och lagar. 
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68 stycken verksamheter valdes ut för vidare inventering och riskbedömning (Figur 2). 

Då vattenkraft använts som drivkälla inom industri i flera århundraden är det troligt att 

man kan finna föroreningar runt vattendragen. 38 vattenkraftstationer undersöktes i och 

med detta närmare. Vidare undersöktes värmekraftverk, panncentraler och 

hetvattencentraler. De valdes ut då det hanteras oljor och/eller kemikalier vid drift. 

Oljedepån i Pampushamnen, Norrköping, valdes ut då miljöfarliga bränslen hanterats 

eller historisk verksamhet med miljöbelastning kan ha förekommit. 

 

Efter arkivstudierna utfördes en enklare riskbedömning. Två av fastigheterna bedömdes 

innebära allvarlig eller mycket allvarlig risknivå. Dessa valdes ut och blev föremål för 

fördjupad inventering och riskbedömning. 

 

Verksamheter som inte berörts vid den första inventeringsomgången har tagits bort ur 

sammanställningen. Detta säger inte att det inte kan finns föroreningar utan bara att det 

inte framkommit några vid den första inventeringen. 

 

Anläggningar/enheter och misstänkta/konstaterade föroreningar har sammanställts i en 

sammanställningstabell (se bilaga 7). När relevant information har framkommit under 

utredningstiden har denna förts in i tabellen. Informationen i tabellen kompletteras med 

en mer utförlig beskrivning av verksamheten och dess föroreningar (se bilaga 1 och 3). 

När verksamheterna bedömts och prioriterats förs det in i sammanställningen med 

färgkodning beroende på prioritet. 

3.3 Insamling av material till sammanställningen 
För att samla in relevanta dokument om divisionens verksamheter har två omgångar 

med arkivsök genomförts. Vid den första inventeringen har sökningar i interna och 

externa arkiv och databaser utförts. Vid sökningar av interna dokument har många 

tänkbara synonymer och variationer av händelse/ord som till exempel oljeutsläpp, 

oljedräll och oljeläckage använts för att täcka in fler dokument. Interna dokument har 

eftersökts i: 

 Företagets arkivsystem Winess4. Här arkiveras handlingar från och med år 

2000. 

 Centuri - Företagets verksamhetsdokument. 

 Mappar på gemensamma servrar. Dokument som medarbetare sparat. 

 

Då ny information framkommit har nya sökord använts. 

 

Som underlag till sammanställningen har olika tidigare utredningar och databaser 

använts. Dessa är: 

 MIFO- utredningar (metodik för inventering av förorenade områden). 

Länsstyrelserna har påbörjat identifieringsarbetet enligt MIFO på ett flertal av 

divisionens fastigheter under de senaste åren. En mer utförlig beskrivning av 

MIFO återfinns i bilaga 6. För att finna de objekt som varit/är aktuella för 

utredning har kontakt tagits med Länsstyrelserna. För att ta del av information 

om ett område hos Länsstyrelsen behövs en fastighetsbeteckning för området. 

 PCB- inventeringar. 2007 kom en förordning 2007:19 (SFS, 2007) som 

innebär att företag måste kontrollera och inventera förekomst av PCB i 
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fastigheter. På uppdrag av TVAB utförde Envima AB 2008 inventeringar av 

Division Energis fastigheter där PCB kunde finnas. 

 Deponiinventeringar. Under åren 1983-1986 lät Linköpings kommun utföra en 

inventering och provtagning av gamla deponier i kommunen. 2007-2008 

utfördes en andra deponiinventering i Linköping kommun. 

 Miljörapporter. Där anläggningar/verksamheter är tillståndspliktiga hos 

Länsstyrelsen skrivs en miljörapport varje år. I de fall då en verksamhet är 

anmälningspliktig hos kommun och om kommunen önskar skrivs istället en 

årsrapport. 

 Övriga rapporter och dokument. Övriga dokument som har legat till grund för 

sammanställningen är dokument kopplade till tillstånd gällande divisionens 

verksamheter, anmälning om avvikelser mm till kommun och Länsstyrelser, 

beslut, meddelanden och rapporter rörande verksamheten. 

 Bilddatabasen ”Bild i Linköping”. Eftersökningar har även gjorts i Linköpings 

Stadsbiblioteks fotodatabas ”Bild i Linköping”. Här har bilder samlats vilka 

skildrar Linköping genom tiden. 

Begränsningar i sökningar efter dokument 
Det är inte självklart vilket ämnesord som skall eftersökas då det beror på vad personen 

som diariefört materialet har lagt in för beskrivning. Olika medarbetare använder även 

olika ord på samma händelse. Till exempel utsläpp av olja kan även benämnas oljedräll 

eller oljeläckage. Det är möjligt att dokument kan ha missats genom att sökning inte 

skett på de ord som arkiveraren skrivit. 

 

Genom åren har många förändringar skett i Tekniska verken koncernens organisation. 

Det som idag tillhör organisationen Division Energi har under åren legat spridda inom 

Tekniska Verken och dess dotterbolag. En del av arkiven har ibland följt med till den 

nya organisationen och ibland inte. Arkiven har varit utspridda på de olika 

verksamheterna och fysisk flytt av arkiv har medfört att materialet har rörts om och den 

ursprungliga ordningen ändrats vilket ger svårigheter att hitta eftersökta dokument. Det 

har även försvunnit material från arkiven vid flytt och det kan ha slängts av platsbrist 

eller att medarbetare lånat materialet och inte återlämnat det. Mycket material vid 

produktionsanläggningar har inte arkiverats utan samlats i pärmar på medarbetares 

kontor. När en ny medarbetare tagit över ansvaret har inte alltid materialet sparats utan 

rensats ut. 

 

Mellan 1993 och 2000 diariefördes dokument i databasen ÄSS. Vid övergång till 

Winess4 flyttades innehållet från Äss. Detta material är inte sökbart på samma sätt som 

det som diariefört efter 2000. Försök att finna någon som kan berätta om det går att söka 

i detta material har misslyckats. Fram till 1993 diariefördes dokumenten för hand i 

böcker vilket medför att mer kunskap om det eftersökta dokumentet fordras, som till 

exempel om det är ett beslut, hur organisationen såg ut och vid vilken tidpunkt det 

tagits. Mycket av det gamla arkivmaterialet finns kvar men en del har försvunnit. Det 

har påbörjats ett arbete med en gemensam arkivplan inom koncernen. Arkivplanen skall 

bland annat ange hur länge ett visst dokument skall sparas och när det skall rensas ut. 
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3.4 Metod vid prioritetsbedömning ur ett hållbarhetsperspektiv 
Dokumentation angående de fastigheter/områden som misstänks vara förorenade 

samlades in och noterades. Vidare har juridiska och ekonomiska konsekvenser för 

berörda områden utretts. I de fall där division Energi inte ansetts som ansvarig enligt 

miljöbalken har verksamheten inte utretts vidare. 

 

Utifrån den funna informationen har riskbedömning utförts vid två tillfällen där faktorer 

inom ekologi/miljö, ekonomi och sociokultur använts. Faktorer och hur de kan värderas 

kan ses i bilaga 5. Vid bedömning av arkivmaterial som samlats in under ett tidigt skede 

av inventeringen, hölls analysen kort för att bli tidseffektiv. Arkivmaterialet var inte 

heltäckande vilket medförde att inte alla faktorer kunde bedömas vid alla fastigheter. 

Analysen bedömdes ändå ge en tillräckligt bra riskvärdering för att skilja ut 

högriskobjekt att prioritera. 

3.5 Fördjupade studier 
När den första riskvärderingen och prioritetsbedömningen gjorts genomfördes en 

djupare inventering av tre utvalda förorenade områden på två olika fastigheter. För att få 

mer och djupare kunskaper om verksamheterna som bedrivits, dess föroreningar och 

vilka konsekvenser verksamheterna har haft, genomfördes ytterligare litteraturstudier, 

intervjuer, platsbesök, besök på Tekniska Verkens museum och studiebesök. När det 

framkom ny information som inte täckts vid de första arkivsökningarna gjordes 

fördjupade sökningar i arkiv och databaser. 

Intervjuer 
Intervjuer har genomförts med personal från aktuella verksamheter, personer som har 

arbetat inom verksamheten samt personer inom olika myndigheter och företag som 

fallen berörs av. Pensionärerna på Tekniska Verkens museum har varit en viktig källa 

till information och många av dessa personer har jobbat stora delar eller hela sitt 

yrkesliv på ”Verket”. I många fall har kontakterna med berörda personer blivit 

återkommande och i ett fall har ett gemensamt platsbesök gjorts. 

Studiebesök 
Inför riskanalysen av bergrummet på KV1 gjordes ett studiebesök. Besöket syftade till 

att få djupare förståelse för vilka konsekvenser ett förorenat bergrum kan ha och vilka 

åtgärder som kan och bör sättas in. Studiebesöket genomfördes på Kvarnholmen i 

Stockholm där olja tidigare förvarats i bergrum och där sanering nu sker. 

3.6 Hållbar riskbedömning 
Efter den fördjupade inventeringen/studien utfördes en andra bedömning av 

verksamheterna. Den andra analysen var mer djupgående och utfördes bara på de objekt 

som prioriterats. Vid analys och bedömning har inspiration hämtats från 

Naturvårdsverkets rapport ”Grovanalys för riskvärdering av förorenade områden i ett 

tidigt skede – GRAF” (Naturvårdsverket, 2009). 

Beskrivning av GRAF 
Undersökningar, provtagning och åtgärder av förorenade områden är förknippade med 

höga kostnader. Åtgärdskostnaderna måste även vara rimliga till den nyttan för 

ekologi/miljö, ekonomi och sociokultur åtgärden ger. För att kunna prioritera vilka 

objekt och i vilken ordning de skall åtgärdas bör en riskvärdering av förorenade 
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områden göras. GRAF -metodiken ger handledning hur en hållbar riskvärdering utförs 

(Naturvårdsverket, 2009). 

 
Figur 3. Hållbar riskbedömning av förorenade områden. Hänsyn tas till aspekter 
inom Ekologi/Miljö, ekonomi och sociokultur (Naturvårdsverket, 2006). 

 

GRAF är en metod som kan ge en kostnadseffektiv, snabb och tvärvetenskaplig 

miljöriskvärdering av förorenade områden. Målet är att effektivisera riskidentifiering 

och indikera om vidare utredning, provtagning eller annan åtgärd skall göras. Metoden 

är utarbetad i uppdrag av Naturvårdsverket inom programmet hållbar sanering. Hänsyn 

tas till ekologiska, ekonomiska och sociokulturella aspekter (Figur 3) och det är en 

grupp av experter inom dessa olika områden som utför analysen. Faktorerna som 

konsekvensbedöms vid analystillfället är 

 Föroreningens farlighet, exponeringsgrad och spridningsförutsättningar. 

 Pågående/nuvarande värde, potentiellt värde och skyddsvärde. 

 Oro, beteendeförändringar och delaktighet. 

Gruppen träffas under ett tillfälle och utför en analys där de identifierar möjliga risker 

inom ekologi, sociokultur och ekonomi. För varje risk bedöms konsekvens och 

osäkerhetsgrad och bedömningarna sammanställs i riskmatrisform. Prioritering av 

områden sker beroende på matrisens utfall och gruppen föreslår åtgärder och 

rekommendationer. Efter sammanställning och granskning påbörjas arbetet med vald 

åtgärd som till exempel kan vara en komplett MIFO- undersökning (se bilaga 6). 

Sammansättningen av gruppen är avgörande för hur bra värdering och prioriteringar av 

åtgärder blir på olika förorenade områden. Om gruppen saknar fakta om något de 

behandlar i riskvärderingen får analysen utföras utan denna information 

(Naturvårdsverket, 2009). 

Riskanalysmetod i detta arbete 
Vid riskanalys enligt GRAF utförs analyser och bedömningar av en grupp med olika 

kompetensområden. I detta arbete utförs analysen av en enskild individ. Faktorer som 

bedöms är samma som dem i GRAF. I de fall där det finns en riskanalys enligt MIFO- 

metodiken utförd av ett objekt används den som del i riskvärderingen av området. Detta 

för att spara tid och för att ge en säkrare bedömning. 

 

Faktorerna har bedömts beroende på vilken konsekvens föroreningen riskerar att ge 

inom områdena ekologi/miljö, ekonomi och sociokultur. Tabellerna som har använts vid 

bedömningen finns i bilaga 4. 
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Bedömningsmatris 
Alla objekt som finns i sammanställningen har bedömts utifrån den konsekvens 

miljöföroreningen har mot vilken grad av osäkerhet det finns i den bedömningen som 

gjorts (se Tabell 1). Liten osäkerhet i bedömningen föreligger då kända fakta använts. 

Måttlig osäkerhet i bedömningen gäller då fakta och indikationer använts. Stor 

osäkerhet i bedömningen fås då faktaunderlaget varit bristfälligt. Mycket stor osäkerhet 

fås då bedömning utförts på antaganden på dåligt grundad information. Osäkerheten i 

bedömningen vägs mot vilken konsekvens det förorenade området har på bedömda 

aspekter. 

 
Tabell 1. Riskbedömningsmatris. Osäkerheten i bedömningen vägs mot vilken 
konsekvens det förorenade området har på bedömda aspekter.  

 
 

Bedömning av objekt att prioritera 
Färgkodningen i Tabell 1. Riskbedömningsmatris. och Tabell 2. Riskvärdering och 

prioritering ger prioriteringsstatus för området. Röd prioriteras högst och åtgärder bör 

vidtas snarast. Åtgärder kan till exempel vara utförliga riskanalyser, förstudie inför 

åtgärd, åtgärdsplan och åtgärd. Objekt som markeras med orange bör utredas vidare för 

att minska osäkerheten då konsekvenserna av föroreningen kan vara stora. Detta kan 

vara provtagning och ytterligare inventering. Gult indikerar att konsekvenserna av 

föroreningen är små eller måttliga och att åtgärd inte är nödvändig. Men då osäkerheten 

är stor bör åtgärder tas för att minska osäkerheten. När föroreningen har en liten 

konsekvens och osäkerheten i bedömningen är liten markeras det med grönt och 

bedömningen är att avvakta vidare åtgärder.  
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Tabell 2. Riskvärdering och prioritering. Område med röd färgmarkering 
prioriteras högst.  

1. tolerant risknivå Avvakta 
2 Viss risknivå Kan bli aktuellt med åtgärder för att minska osäkerhet 
3. Allvarlig risknivå Vidare utredning krävs för att minska osäkerhet 

4. Mycket allvarlig risknivå Åtgärder nu 
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4 Relevanta begrepp och lagar 

4.1 Miljöskuldsbegreppets ursprung 
Begreppet Miljöskuld introducerades 1992 i en rapport av Jernelöv (1992). Rapporten 

heter Miljöskulden – en rapport om hur miljöskulden utvecklas om vi ingenting gör. 

Rapportens definition av miljöskuld lyder 

 

”återställandekostnad för miljöskador som är tekniskt- ekonomiskt 

återställbara samt storleken av det kapital som erfordras för att betala 

återkommande reparationskostnader.” 

 

Syftet med rapporten var att belysa hur Sveriges miljöskuld kommer utvecklas om vi 

inte åtgärdar mer än vad vi har beslutat om i nuläget. Jernelöv (1992) diskuterar hur 

kostnader för miljöskulder av olika art kan beräknas, hur Sveriges miljöskuld beräknas 

och hur den kommer öka. I den ursprungliga innebörden är miljöskulden 

mänsklighetens skuld och kan ses som resursöverföring mellan generationer (Jernelöv, 

et al., 1998). 

 

Jernelövs metodik att beräkna miljöskulder var främst utformat för kommuner. 

Miljöskuld på kommunal och nationell nivå innebär det långsiktiga potentiella 

återställningsbehovet för hela kommunen oberoende på vem som skall betala för 

återställande. Beräkningen är en indikation på vad vår generation lämnar efter sig till 

framtida generationer. Miljöskuld behandlar miljöskador som kan återställas och 

exkluderar miljöskador som är irreversibla (t ex att en djurart har blivit utrotad) 

(Ljungdahl, 1999). Miljöskulden är enligt Jernelövs definition en kostnad för en speciell 

och konkret åtgärd, vilket gör att det är lätt att beräkna den genom ett anbudsförfarande 

(Jernelöv, et al., 1998). 

4.2 Miljöskuld - betydelse och innebörd för företag 
Miljöskuldsbegreppet har olika innebörd beroende på vem som får frågan. Om 

begreppet ses ur ett samhällsperspektiv som Jernelöv gjorde i den ursprungliga 

definitionen menas ofta de potentiella åtgärder/resurser som behövs för att återställa 

naturen på kommunal eller nationell nivå. Vem som skall bekosta återställningen 

diskuteras inte utan återställningen ses som en kostnad för hela samhället oberoende av 

vem som är juridiskt ansvarig (Ljungdahl, 1999). Denna metodik är begränsat 

tillämpbar på företag när det gäller det juridiska miljöansvar samt osäkerhet med 

avseende på lämpliga miljöåtgärder. Det är inte heller tydligt till vilken nivå som 

återställandet skall ske (Brännlund, et al., 1998). 

 

På företagsnivå har miljöskulder en annan innebörd och begreppet innebär 

osäkerhetsfaktorer som (Bergström, et al., 2002) 

 Ekonomisk osäkerhet – det kan vara svårt att beräkna skuldbeloppet om utgiften 

ligger långt fram i tiden. 

 Teknologisk osäkerhet – teknisk utveckling gör att olika åtgärder kommer att 

vara olika genomförbara och kostsamma. 

 Juridisk osäkerhet – vem som är rättsligt ansvarig för skulden kan vara oklart. 
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 Politisk osäkerhet – samhällets utveckling, folklig opinion och politik utövar 

olika tryck på miljöpåverkande företag att anpassa sin verksamhet mot att bli 

mer miljövänliga. 

 Ekologisk osäkerhet – det finns osäkerhet om vad naturen klarar av och vad som 

är giftigt. Denna osäkerhet försvårar bedömningen av grad av återställning som 

krävs och därmed utgifterna. 

 

Inom företag är miljöskuld synonymt med förorenade områden och i miljöbalkens 10 

kap anges att reglerna kan tillämpas på mark, vattendrag, byggnader och anläggningar 

där det finns risk för människors hälsa och miljön (Naturvårdsverket, 2003). 

4.3 Juridiskt ansvar 
I Jernelövs ursprungliga innebörd av begreppet miljöskuld finns ingen juridisk 

parameter och ingen individ eller grupp som står i skuld till någon annan. Miljöskulden 

kan likafullt ses som en pensionsskuld som överföras från en generation till nästa. 

(Jernelöv, et al., 1998). För ett företag har miljöskuldsbegreppet däremot en juridisk 

parameter om företaget är ansvarig eller inte för den uppkomna miljöskulden. De 

miljöförpliktelser/miljöskulder som är lättast att utskilja och beräkna är de som ryms 

inom gällande miljölagstiftning (Ljungdahl, 1999). 

 

Miljöbalken (MB) trädde i kraft 1999 och syftar till att främja en hållbar utveckling. 

MB består av sju avdelningar innehållande 32 kapitel och omkring 500 paragrafer. Till 

stöd för bestämmelserna i MB har det meddelats en lång rad föreskrifter och 

förordningar. Reglerna gäller parallellt med annan lagstiftning och överallt om inte 

annat föreskrivs (Lagtexten AB, 2010). 

 

Miljöbalkens innehåll rörande förorenade områden 
Det juridiska ansvaret för ett förorenat område beskrivs särskilt i MB kap 10 (SFS, 

1998). Ansvaret för utredning och efterbehandling av förorenade områden på två 

grupper, verksamhetsutövare – ”första ansvarskretsen” och markägare – ”andra 

ansvarskretsen”. I första hand är det den som har bedrivit den verksamhet som har 

orsakat föroreningen som skall betala. Omfattningen av detta ansvar avgörs efter en 

skälighetsprövning. 

 

Reglerna tillämpas på verksamheter som fortsatt efter 1969 då miljölagen (ML) trädde i 

kraft. Om inte ansvarig/ansvariga från första ansvarskretsen finns eller om denne/de inte 

kan betala, kan miljömyndigheten enligt 3§ vända sig till den som äger/har ägt 

fastigheten förutsatt att denne kände till/borde ha känt till föroreningen. Fastigheten 

måste ha förvärvats efter den 31 december 1998. Omfattningen av åtgärder avgörs även 

här av en skälighetsprövning. Om en fastighet ökar i värde efter en sanering kan 

fastighetsägaren bli ålagd att betala saneringskostnader i storleksordning av 

värdeökningen fastän denne inte är ansvarig för miljöskadan. 

 

I MB 10 kap. 5§ anges vem som är ansvarig för undersökningen av det förorenade 

området. Ansvaret ser i stort sett ut som ansvaret för efterbehandlingsarbetet. Vid 

oklarhet om ett område är förorenat kan miljömyndigheten med stöd av de allmänna 

hänsynsreglerna i 26 kap förelägga verksamhetsutövaren att lämna upplysningar och 
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handlingar eller att utföra undersökning. Regler berörande arbete med förorenade 

områden beskrivs även i andra delar av MB (Naturvårdsverket, 2003). 

  

Det framgår av 9 kap. 1§ att miljöfarlig verksamhet föreligger när det finns risk för 

utsläpp som kan vara en olägenhet för människa och miljö (Lagtexten AB, 2010). Enligt 

praxis sedan 1970- talet, är det den som passivt förvarar avfall och kemikalier som ses 

som bedrivande av miljöfarlig verksamhet. I dessa förvaringsfall skall enligt 2 kap. 3§ 

preventiva åtgärder utföras under period det finns risk för spridning från förvaring. Det 

har ingen betydelse om när den faktiska verksamheten bedrevs eller när fastigheten 

förvärvats. Rimlighetsbedömning enligt 2 kap. 7§ avgör det slutliga ansvaret för 

efterbehandling. 

 

Den som vill gräva, bygga och vidta andra åtgärder i ett förorenat område där 

föroreningar riskerar att bli exponerade eller spridas ses som utövare av miljöfarlig 

verksamhet enligt definitionen av miljöfarlig verksamhet. Krav kan då ställas att 

försiktighetsåtgärder som inte är orimliga skall vidtas. I exponeringssituationer gäller 

upplysningsplikten enligt 10 kap. 9§. Upplysningsplikten innebär att om en förorening 

påträffas som kan innebära fara för människors hälsa och miljön på sin mark måste detta 

anmälas till tillsynsmyndighet omedelbart (Naturvårdsverket, 2003). 

4.4 Ekonomi och miljöskuld 
Ur en företagsekonomisk synvinkel innebär en miljöskuld något som måste tas hänsyn 

till i bokföringen. Miljöpåverkan från ett företags verksamhet genererar miljöutgifter. 

En del av utgifterna har företaget i nutid och en del kommer komma i framtiden (se 

Figur 4). Ljungdahl beskrev miljöutgift som 

”utgifter för åtgärder avsedda att förhindra, minska eller reparera skador på miljön 

eller bevara naturresurser” (Ljungdahl, 1999). 

När utgifterna förväntas komma i framtiden är det en ”förpliktelse” vilken kan utryckas 

som troliga skyldigheter som tillfogats genom den gångna verksamheten. Miljöskuld är 

en förpliktad miljöutgift i form av miljöåtgärd som troligen kommer att genomföras i 

framtiden. 

 

Det kan även finnas förpliktelser i form av framtida miljörisker där miljöskadan är 

konstaterad men där osäkerheten är stor om förpliktelsen behöver infrias eller inte. Det 

kan vara en framtida händelse t ex en rättstvist där skuldförhållandet avgörs, en så 

kallad ”eventualförpliktelse”, och där både tidpunkt och belopp blir osäkert. Hur detta 

bokförs beror på hur troligt det är att förpliktelsen måste infrias eller inte. 

 

Förutom juridisk osäkerhet finns även teknologisk, ekologisk och politisk osäkerhet 

som kan avgöra omfattningen av miljöförpliktelsen/miljöskulden. Exempel på 

osäkerhetsfaktorer kan vara 

 Om åtgärden ligger långt fram i tiden kan det även vara svårt att bestämma 

beloppet. 

 Om vi har en miljöskada som är orsakad av en verksamhet men där en sanering 

genomförd med dagens möjliga tekniker anses innebära en större miljöpåverkan 

än att låta det vara. Beslut har därför tagits att föroreningen inte skall åtgärdas 
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men i framtiden kan t ex ny teknologi/metoder innebära att återställningsåtgärder 

blir möjliga/måste genomföras (Ljungdahl, 1999). 

Exempel på när utgifterna kommer idag är t ex miljöinvesteringar där kostnaden tas 

i framtiden via avskrivningar. Utgift idag och kostnad idag är t ex löpande 

underhåll. 

 
Figur 4. Samband mellan företagets miljöutgifter och miljöskuld er. Miljöskulden 
bokförs som en kostnad idag men den fakti ska utgiften för miljöskulden 
kommer i framtiden (Bergström, et al., 2002). 

4.5 Miljöskuld och hållbar utveckling 
Miljöbalkens målsättning enligt 1 kap. 1§ är att ”främja en hållbar utveckling som 

innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam miljö” 

(Lagtexten AB, 2010). Enligt Jernelöv är miljöskulder något som måste betalas innan 

man kan närma sig en hållbarbar utveckling (Ljungdahl, 1999). Riksdagen har antagit 

16 miljökvalitetsmål som måste uppfyllas för att det skall vara möjligt att kunna nå en 

hållbar utveckling (Lagtexten AB, 2010). Vid arbetet med förorenade områden är det 

miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” och två av dess delmål som är aktuella. Delmålen är 

(Naturvårdsverket, 2011) 

1. Efterbehandling av förorenade områden (2005-2010) som innebär att alla 

förorenade områden som innebär akut risk för människors hälsa eller inom snar 

framtid hotar betydelsefulla vattendrag och naturområden skall vara utredda 

eller åtgärdade 2010. 

2. Efterbehandling av förorenade områden (2005-2010/2050) vilket säger att vi 

skall ha utrett och åtgärdat förorenade områden i en takt att vi i huvudsak har 

löst miljöproblemet år 2050. 

För varje miljökvalitetsmål finns av regeringen en utsedd tillsynsmyndighet. 

Länsstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar regionalt. Kommunerna 

skall utveckla och förverkliga miljövårdsarbetet tillsammans med samhällets aktörer 

(Lagtexten AB, 2010).

Miljöutgift 

Utgift idag 

Kostnad 
imorgon 

Miljöinvestering 

är förutbetald och 
skrivs av 

Kostnad 
idag 

Utgift imorgon 

förpliktelse 

Trolig 

Miljöskuld 

Kostnad idag 

Ej trolig 

Framtida Miljörisk 
kan bli kostnad 

imorgon 
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5 Inventering och riskbedömning 
Vid den inledande inventeringen identifierades ett flertal fastigheter där det fanns 

miljöskulder i form av föroreningar från både nuvarande och tidigare verksamhet. 

Fastigheterna genomgick sedan en urvalsprocess där arkivmaterial och annat 

källmaterial blev underlag för en förenklad riskbedömning. Beroende på vilka risker 

som förknippas med det förorenade området genomgick det en mer fördjupad utredning 

eller inte. Hänsyn har här även tagits till vilket juridiskt ansvar division Energi har att 

åtgärda aktuella föroreningar. 

Identifierade områden med hög risk 
Verksamheterna som bedömts som högriskområden (markerade med rött och orange i 

Tabell 3) har studerats närmare och en mer utförlig riskbedömning har genomförts. 

Resultatet av den fördjupade inventeringen och riskbedömningen presenteras i 

kommande avsnitt. Deponin vid Kallerstad kan innebära stora risker och har granskas 

vidare i kapitel 5.3. Kraftvärmeverket, KV1- området, utmärkte sig genom att det 

förekommit flera miljöfarliga verksamheter på området under de senaste 100 åren. Av 

de gamla verksamheter som funnits på denna fastighet var det bergrumsanläggningen 

och två upplagsplatser av kreosotimpregnerade elstolpar som visade sig vara mest 

prioriterade. Dessa områden beskrivs vidare i kapitel 5.2 Resterande misstänkta 

föroreningar på KV1-området är presenterade i Bilaga 1. 

Identifierade förorenade områden med lägre risk 
De flesta av de identifierade verksamheterna bedömdes innebära låg risk och har inte 

genomgått en fördjupad utredning utan sammanfattats kort i bilaga 5. 

 

Verksamheter som bedöms innebära låg risk är bland annat flera vattenkraftverk där det 

tidigare bedrivits annan verksamhet än den som drivs nu och där mark och sediment kan 

ha blivit förorenat av den tidigare verksamheten. Andra gamla förorenande 

verksamheter som förekommit vid vattenkraftverk är olika former av metallbearbetning. 

Om man skall utföra mark eller sedimentarbeten bör försiktighet iakttas så att inte 

föroreningar sprids. 

 

En lagringsplats för kreosotimpregnerade elstolpar har genomgått sanering och ett 

område förorenat av transformatorolja har sanerats. Tre av de mobila 

hetvattencentralerna har haft oljeutsläpp. Den förorenade marken har sanerats till idag 

godkänd nivå och ärendena avslutats av tillsynsmyndighet. Man har även haft två 

upplag av stenkol som har avvecklats och avslutats. Företagets byggnader har 

genomgått en PCB- inventering under 2007/2008 där alla aktuella byggnader hade låga 

eller inga halter av PCB. 

 

Områden som är gulmarkerade bedöms innebära förhöjd risk, då bedömningen grundar 

sig på bristfällig information, och är till exempel misstänkta deponier. Deponering har 

identifierats vid tre av vattenkraftstationerna. Man tror att det är gamla 

avstjälpningsplatser för bland annat avfall från hushåll i området. De övertäcktes mellan 

60- och 90-talet. 
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Panncentralen, PC Öster, i Katrineholm ligger i ett gammalt industriområde där 

föroreningar har påträffats i direkt anslutning till fastigheten. Försiktighet bör därför 

iakttas vid grävningsarbeten. 

 

Om en annan aktör än TVAB har gett upphov till en förorening på division Energis 

fastighet men dess verksamhet har upphört före 1969, är en rimlig bedömning att 

division Energi inte är ansvarig för att återställa området. Det är ändå viktigt att kunskap 

om dessa föroreningar finns inom företaget inför exempelvis grävningsarbeten. Detta 

för att undvika att personal exponeras för föroreningar eller att föroreningar sprids då 

detta räknas som utövande av miljöfarlig verksamhet. 

5.1 Sammanställning av inventeringen 
Resultatet av inventeringen och riskbedömning har sammanställts i en tabell med korta 

beskrivningar. Denna tabell kan ses i sin helhet i bilaga 7. Tabellen har A3-format för 

att all nödvändig information skall få plats. Den skall ge en snabb överblick av vilka 

föroreningar som hittats, var de finns och ge en kort förklaring av föroreningen. Tabell 3 

visar en förenklad version av sammanställningstabellen i bilaga 7. I den förenklade 

tabellen har förklaring av föroreningen ersatts med ett kryss. Färgkodning anger 

värderad risk av förorening och prioritet av kommande åtgärder. 

 
Tabell 3. Förenklad presentation av fastigheter med misstänkta föroreningar. 
Fastigheter med misstänkta/konstaterade föroreningar listas i första kolumnen. 
Aktuella föroreningar är listade i översta raden. Förekomst av föroreningen är 
markerad med ett kryss. Färgmarkeringar visar vilken risk föroreningen utgör 
för division Energi. 

 
 

 Föroreningsmisstanke                                          

                                       

Verksamhet 

PCB- utredning Övriga markföroreningar Stoplupplag kreosot Deponi Olja och diesel
Utfyllnad av Slagg- eller 

kolbottenaska 

Kvicksilver 

Betning av säd

KV1, Kraftvärmeverket x x x x x x

Katrineholm, PC Väster x x

Katrineholm, PC Öster x

Kollager Vännevads grustag  

(Vingåker)

x

Åtvidaberg x

MPC 4 Kärnabrunn, Malmslätt x x

Vikingsta (MPC) x

Ekängen (MPC) x

Bruksfallet vattenkraftstation x x x

Forsa vattenkraftsstation x x

Forsaström övre och nedre x x

Nybble Söderköping x

Viggeby vattenkraftstation x

Motala vattenkraftstation x x

Odensfors vattenkraftstation x x

Hovetorp vattenkraftstation x

Malfors vattenkraftsstation x x

Tyrisfors vattenkraftstation x

Svartåfors vattenkraftstation x

Kallerstaddeponin (1955-1973) x

Knivinge kollager x
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5.2 Kraftvärmeverkets fastighet 
Kraftvärmeverket (KV1) ligger centralt placerat i Linköping norr om järnvägsstationen 

och väst om Stångån. KV1- området består av två fastigheter, Generalen 9 och 11. Vid 

Generalen 9 ligger förutom KV1 även en hetvattencentral och en fjärrkylacentral. Vid 

Generalen 11 finns bland annat en ackumulatortank för hetvatten, lagerytor för kol, 

flisat returträ och övrig förekommande lagring. Området kring Stångån har ett stort 

skyddsvärde och tomten har ett attraktivt läge. Linköpings kommun har planer för en ny 

statsdel och att tomten skall användas till bostadsbebyggelse. Planerna ligger ca 20 år 

fram i tiden (Linköpings kommun, 2010). 

 

På Kraftvärmeverkets tomt har det pågått många olika verksamheter som bidragit till 

föroreningar i marken. KV1 har funnits på platsen sedan 1964 och dessförinnan låg ett 

gasverk på platsen. Gasverket drevs under drygt 60 år och föroreningar och förorenade 

grunder har konstaterats (se Bilaga 1). Det har drivits olika verksamheter såsom ett 

sockerbruk, en ångcentral, ett sågverk, en sopförbränningsanläggning, en kvarn och 

några andra mindre verksamheter. Olja har lagrats i cisterner ovan jord och lagring av 

kol har förekommit i olika former i över 100 år och lagring av kreosotimpregnerat virke 

har skett under ett 40-tal år. Stolparna var nyimpregnerade och förvarades där för att 

droppa av. Det har uppförts en historisk fastighetsritning (se Figur i Bilaga 1) över 

Generalen 9 och 11, där verksamheternas byggnader och lagring är sammanställt 

(Walsö, muntligen, 2011). Två av de förorenade områdena på KV1 har inte utretts 

tidigare och analyseras och diskuteras nedan 

Bergrummet 
Bergrummet började byggas 1972 vilket var under ”Kalla krigets dagar” och kommunen 

var då ålagd att kunna klara värme och kraftförsörjning ifall det blev krig. Bergrummet 

var färdigt och godkänt 1974 och var av anläggningstyp C för lagring av tjockolja (AB 

Skånska cementgjuteriet, 1972) och godkänd som en skyddad oljeanläggning (ÖEF, 

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, 1974). 

Läge och verksamhet 
Bergrummet ligger på nivån 30 till 50 m under markytan och användes vid 

beredskapslagring av tjockolja under perioden 1974 till 1990. Bergrummet är 240 m 

långt, 18 m brett och ca 21 m högt. Med en lagringsvolym på ca 90 000 m³ (AB 

Skånska cementgjuteriet, 1974). Mellan markytan och bergrummet går ett schakt genom 

vilket pumpar och rörledningar är nedhängda. Schaktet utgörs i markplan av 2 stycken 

stålrör med diameter 1,4 m (första 12 m) som är fastgjutna i berget. I schaktet sitter en 

betongpropp/stötvågsbarriär med genomföringar. Det finns minst en manhålslucka 0,7 

m i diameter i stötvågsbarriären. Från stötvågsbarriären är schaktet sedan utsprängt i 

berget ytterligare 18 m ned till bergrummets topp. Schaktet är 3 x 2,5 m stort (AB 

Skånska cementgjuteriet, 1972). I botten av denna ända av bergrummet finns det en 

rektangulär fördjupning, pumpgrop, som är ca 6 m djup och med sidor uppskattningsvis 

ca 3x4 m. Längst ned i denna fördjupning sitter läckvattenpumpen (AB Skånska 

cementgjuteriet, 1974). 

 

Bergrummet är oinklätt och oljan lagrades på fast vattenbädd på ca 52 m djup under 

markytan (AB Skånska cementgjuteriet, 1974). Bergrummets golv är utjämnat med 

betong vilket även sprutats in i sprickor för att minska inläckage av grundvatten 
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(Tekniska verken, 1972). Enligt en rapport från VIAK (1975) anger att inläckaget av 

vatten initialt var ca 7 m³/h och har sedan legat på ca 5 till 12 m³/h. Innläckage följer 

kurvan för grundvattennivån vilket betyder att inläckaget är stort då grundvattnet är 

högre. I rapporten konstaterades att grundvattennivån inte påverkats nämnvärt av 

bergrummet (VIAK, 1975). Om vattenbädden i bergrummet hålls nedsänkt sker inget 

utläckage. Idag har vattenbädden släppts upp till ca 50 % av lagringskapaciteten. 

Innläckaget av vatten är då ca 10 000- 15 000 m³/år (30 m³/dygn) och utpumpning sker 

regelbundet enligt rutin (Tekniska verken, 2009). 

 

I den norra änden av bergrummet ansluter en vägtunnel som är ca 350 m lång, ca 5 m 

bred och 4 m hög. Öppningen till vägtunneln ”förskärmning” på marknivå är idag 

igenfylld och finns på en fastighet som inte ägs av TV (Larsson, et al., 2009). Vägen 

användes för att frakta bort bortsprängd granit. Öppningen mot bergrummet förseglades 

med betong (AB Skånska cementgjuteriet, 1972). 

 

1991 tömdes bergrummet på olja och oljepumparna togs upp (Fransson, muntligen, 

2011). Värmesystemen till bäddvattenvärmning finns kvar men har inte använts sedan 

1991och det är tveksamt vilket skick de är i (Walsö, muntligen, 2011). Enligt gällande 

lagar och förordningar är verksamheten fortfarande pågående (Naturvårdsverket, 2011).  

Föroreningssituation 
Enligt ett dokument som bifogades bränsleredovisningen 1991 var differensen på vad 

som pumpat i och ur genom åren 2 141,1 m³ olja. Slutsatser som drogs av detta var 

bland annat att olja satt fast på väggarna och i sprickor, det hade avdunstat, olja låg kvar 

på vattenbädden att det kunde bero på felmätningar vid i och urpumpning (Tekniska 

verken, 1991). Eldningsolja Eo5 (tjockolja) har hög farlighet för människa och miljö 

och är cancerframkallande, mutagent och giftigt för reproduktionen. Egenskaper hos 

tjockolja kan ge allvarliga konsekvenser vid exponering och kan ge bestående skador 

redan vid små doser.  

Riskbedömning av bergrummet ur ett hållbarhetsperspektiv 
Ett oljeförorenat bergrum är komplext där olja kan ha trängt långt in i bergets sprickor. 

Kunskap om nedbrytning av olja och hur kvarvarande olja skulle kunna förflytta sig i 

berget är bristfällig. Olika berg har olika kvalité. Sprickbildningen i detta berg är 

omfattande och visar på att berget inte vara av god kvalitet som lämpade sig för denna 

form av lagring. 

 

Det har inte gjorts någon riskanalys på bergrummet tidigare. Om bergrummet tillåts att 

vattenfyllas finns risk för att oljan trycks med grundvattenströmmen i riktning mot 

Stångån som ligger mindre än 100 m från bergrummet. Det finns gott om 

dokumentation och ritningar på bergrummet. Osäkerheten är däremot mycket stor i hur 

mycket olja som finns i sprickbildning och om denna olja skulle kunna tryckas ut i 

omgivningen av grundvattenströmmen.  

 

Det nuvarande ekonomiska värdet av bergrummet är litet och det har inte använts på 20 

år. KV1 området är däremot ett mycket attraktivt med mycket stor potential och 

kommer förmodligen användas av allmänheten till stor del i framtiden. Bergrummet 

skulle efter sanering kunna användas till alternativ verksamhet. Bergrummet har därför 
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högt potentiellt värde. Området runt Stångån har stort miljömässigt skyddsvärde. 

Osäkerheten i denna bedömning kan anses liten. 

 

Sociokulturella faktorer som oro, behov av delaktighet och beteendeförändringar kan 

inte bedömas i nuläget. Man kan dock misstänka att bergrumsanläggningen kan bli en 

källa till oro hos befolkningen om information runt bergrummet, dess eventuella 

miljöeffekter inte förmedlas på ett genomtänkt sätt. Hur en slutgiltig avveckling av 

bergrummet går till kan även ha en effekt på om människor vill bosätta sig i området 

eller inte. Att göra en riskbedömning med dessa faktorer kan ändå bli aktuellt sett ur ett 

framtida perspektiv, vid planering av bostadsbebyggelse. Om inte bergrummet avslutas 

på ett tryggt sätt bedöms det kunna ge stora konsekvenser på de sociokulturella 

faktorerna. 

 

De ekologiska konsekvenserna av oljan i bergrummet kan bli stor och osäkerheten i 

bedömningen kan anses som måttlig. De ekonomiska konsekvenserna ses med stor 

säkerhet som stora. De sociokulturella konsekvenserna är i dagsläget små men kan i 

framtiden bli stora. Osäkerheten i den bedömningen är stor. Samlas alla faktorer blir, 

trots osäkerhet i en del faktorers bedömningar, den totala bedömningen, med god 

säkerhet, att oljan i bergrummet kan utgöra en stor risk. 

Lagring av elstolpar 
Lagring av kreosotimpregnerade elstolpar har skett på två olika platser inom 

Kraftvärmeverkets fastighet. Stockarna kom med järnväg och lastades av bredvid spåret. 

Läge och verksamhet 
Den första upplagsplatsen låg längst den kil som begränsades av Sockerbruksgatan, 

järnvägsspåret och ett boningshus som då låg på platsen (se figur i bilaga 1). 

Upplagsplatsen var inte stort och kan ses på en bild från Linköpings biblioteks 

bilddatabas (Linköpings kommun, 2011). Stolparna var enligt uppgift relativt torra när 

de lastades av. Idag är ytan delvis asfalterad och delvis bevuxen med gräs och träd. 

Platsen användes från 1940- talet fram till 1960-talet då stolplagringen flyttades till 

sockerbruksområdet (Pettersson, muntligen, 2011). 

 

Mellan 1960-tal och 1980-tal lagrades kreosotimpregnerade elstolpar framför det gamla 

sockerbruket där det tidigare legat en sockerbetsbassäng. stolparna var mellan 9 och 15 

m långa. De låg travade mot en sockerbetsbassängs betongvägg i tre rader av olika 

längd. Lagret var ca 50x100 m långt och hade en ungefärlig plats 50 m norr om Gula 

huset och ca 50 m från Oskarsgatan. Under stolplagret var det vanlig mark (Skeck, 

2011). Normalt sett kom stolparna från Norrland och var då relativt torra. Efter stormar i 

slutet av 60-talet och början av 70- talet var det många stolpar som behövde bytas ut. 

Runt 1975 blev det brist på stolpar av kärnvirke från Norrland och stolpar togs från 

andra delar av Sverige där stolparna inte var av kärnvirke (Eskilsson, muntligen, 2011). 

Stolpen var mycket blöt när den kom till platsen och de fick ligga och droppa av och 

torka innan den hanterades. Platsen är nu asfalterad men det är inte troligt att det 

avlägsnades några förorenade massor innan asfaltering. Det stora upplagsområdet 

används idag som lagringsyta för kol, grot och flis (Walsö, muntligen, 2011) 
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Föroreningssituation 
Vid det mindre stolupplaget kan föroreningssituationen möjligt vara förhöjd, då det 

troliga är, att förorenade massor inte avlägsnats innan ytan anlades. Vid den större 

upplagsplatsen är föroreningssituationen troligen mer omfattande. Att låta stolparna 

ligga och droppa av och torka var en skyddsåtgärd för arbetarna då det upptäckts att 

kreosoten var cancerframkallande (Skeck, 2011). Kreosoten är förutom 

cancerframkallande även bioackumulerande, långlivat och toxiskt. Den är vattenlöslig 

och kan därför transporteras vidare till och sedan med grundvattenströmmen mot 

Stångån. Vid undersökning av ett annat stolpupplag i närheten upptäcktes att kreosot 

transporterats ned i lerlagret. Misstankar fanns om att det var kombinationen av kreosot 

och tallolja som resulterade i att kreosot kunde förflytta sig genom leran (Eskilsson, 

muntligen, 2011). 

Verksamhetsutövare 
Verksamhetsutövare och de som var ansvariga för upplagen är idag en annan del av TV 

koncernen. Vid tidpunkten för lagringen tillhörde man samma organisation. 

Riskbedömning av lagringsplatserna ur ett hållbarhetsperspektiv 
Misstankar finns att kreosot kan tränga in i lerlager. Föroreningssituationen av kreosot 

kan vara omfattande men asfalten bidrar troligtvis till att kreosoten inte förflyttar sig. 

Området runt Stångån har stort skyddsvärde och marken har ett högt potentiellt värde. 

De sociokulturella faktorerna oro, beteendeförändring och känsla av delaktighet har 

varit svårbedömt då inte allmänheten har tillgång till området och tas därför inte med i 

denna bedömning. Riskbedömningen kan därför inte bestämmas sett ur ett 

hållbarhetsperspektiv som önskats. 

 

Den slutliga bedömningen blir att föroreningen kan ha stor konsekvens för miljö och 

ekonomi. Osäkerheten är stor då underlag för områdets exakta läge är bristfälligt. 

5.3 Kallerstadsdeponins fastighet 
Deponin vid Kallerstad öppnades 1955 av Renhållningsverket då det blev ett akut behov 

av ny deponi när deponin vid Lindvallen stängdes. Det akuta behovet av 

avstjälpningsplats för avfall berodde på att igångsättningen av Elverkets 

sopförbränningsanläggning ”Sopan” hade försenats (Tekniska verken, 1984). Under 

åren 1955-58 har troligtvis alla hushållsopor från Linköping deponerades på Kallerstad. 

Ingen dokumentation har hittats på vad som deponerats och när, men hushållssopor 

kördes till Kallerstad innan sopförbränningen vid ”Sopan” kom igång. Efter 1958 

kördes hushållsavfallet till Kallerstad endast i de fall då inte ”Sopan” klarade av att ta 

emot, till exempel vid revision. (Haag, muntligen, 2011). Däremot har ingen slagg från 

Sopan deponerats (Haag, muntligen, 2011). 

Läge och verksamhet 
Deponin är belägen längst med Ekängsvägen vid Kallerstadsrondellen. Området ligger i 

en lertäkt till det tegelbruk som tidigare fanns i området. Deponin delas i två delar av 

vägen in till reningsverkets område. Area för deponin är ca 120 000 m² och deponerad 

volym ca 600 000 m³. Utmed vägen går en kulverterad bäck som rinner ut i Stångån 

(Axelström, et al., 2008). 
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Kallerstad var i drift till början av 1970 talet då Gärstad avfallsanläggning öppnades 

(Tekniska verken, 1984). I deponiinventeringen (Axelström, et al., 2008) anges året för 

deponislut till 1965. Innan Sopan kom igång 1958 brändes soporna på Kallerstad 

(Tekniska Verken, 1992) men fortsättningsvis deponerades mest industriavfall och 

material som inte var brännbart. Vid revisionsstopp av Sopan deponerades 

hushållsavfall vid Kallerstad (Figur 5) (Pettersson, muntligen, 2011). 

Verksamhetsutövare och ägarförhållande 
1960 övertog Linköpings Elverk renhållning och avfallshanteringen i Linköpings stad 

(Linköpings statsfullmäktige, 1959). Aktiebolaget Linköpings elverk ombildades 1961 

till Linköpings Tekniska verk (Tekniska verken, 1984). Den 27 september 1961 övertog 

TV över fastigheten från Linköpings stad (Linköpings rådhusrätt, 1961). En liten del av 

deponin närmast Kallerstadsrondellen ligger på Linköpings Kommuns mark 

(Linköpings kommun, 2010). 

 
 

 
Figur 5. Kallerstadsdeponin före 1958 (Tekniska verken, 1984)  

Föroreningssituation 
På deponin har troligtvis olika former av farligt avfall deponerats. Det kan vara 

bekämpningsmedel och andra miljöfarliga kemikalier (Axelström, et al., 2008).  

Att få klarhet i sammansättningen av föroreningar är troligtvis svårt utan utförlig 

provtagning då dokumentation inte finns och de som jobbade vid deponin troligtvis inte 

lever idag. Men det finns inget som antyder att föroreningarna som eventuellt lakas ut 

från Kallerstadsdeponin skiljer sig från dem som lakas ur andra gamla deponier från 

denna tid. Exempel på föroreningar som kan finnas är tungmetaller, lösningsmedel, 
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kolväten och fenoler (Axelström, et al., 2008). Mängden av dessa ämnen är sannolikt 

stora och ämnenas farlighet är stora (se Tabell) 

Riskbedömning av Kallerstadsdeponin ur ett hållbarhetsperspektiv 
Under 2007 till 2008 gav Linköpings kommun Johan Helldén AB i uppdrag att 

inventera och riskklassa gamla deponier i kommunen. Riskklassningen utfördes enligt 

MIFO- modellen och slutsatsen blev att deponin vid Kallerstad innebär en ”stor risk” 

för människa och miljö. Spridning av föroreningar från deponin kan inte uteslutas 

(Axelström, et al., 2008). I riskklassningen har hänsyn tagits till miljöfaktorer som 

föroreningars farlighet, föroreningsnivån, spridningsförutsättningar, miljöns känslighet 

och områdets ekonomiska skyddsvärde. Riskklassningen enligt MIFO kompletteras här 

med att bedöma faktorer som nutida värde, potentiellt värde, allmänhetens oro och 

beteendeförändringar. 

 

Det nutida värdet av själva deponin är litet då området är outnyttjat och inte heller 

intressant i industriändamål eller för rekreation. Deponin ligger i direkt anslutning till 

reningsverket som det inte finns några planer på att flytta. Det nutida värdet på marken 

runtomkring samt Stångån är måttligt då det används till industriändamål och i liten 

utsträckning till fritidsändamål. Deponin har måttlig konsekvens på det nutida värdet av 

omkringliggande område. Det potentiella värdet på själva deponin kommer förbli liten 

efter att eventuell lakning åtgärdats. Men staden växer och visioner finns om stråket 

längst med Stångån ut mot sjön Roxen. Det antas att det kommer finnas intresse av att 

exploatera området längre nedströms Stångån. Det är dock inte troligt att reningsverket 

kommer flyttas vilket medför att rekreation troligtvis inte kommer vara intressant vid 

deponins omedelbara närhet. Om eventuell lakning från deponin åtgärdas kan värdet på 

omkringliggande områden och Stångån höjas. Den negativa effekten från deponin kan 

ge stor konsekvens för det potentiella värdet. Deponin kommer kunna påverka i vilken 

utsträckning området kring Stångån kommer användas av allmänheten till rekreation 

 

Människors oro angående deponins existens och dess eventuella effekter på 

omgivningen är troligtvis inte stor idag men om det visar sig att urlakning sker till 

Stångåns vatten kan människor känna stor oro inför detta och kräva att åtgärder skall 

sättas in. I ett framtida perspektiv då bostäder kommer närmare och människor kommer 

röra sig mer i området runt Stångån, kommer oron troligtvis öka och till följd av detta 

krav på en ökad kontroll av eventuell urlakning. Konsekvensen att människor ändrar sitt 

beteende på grund av deponin ses som små i dagsläget, men om det visar sig att deponin 

läcker ut föroreningar till Stångån och att det kanske gjort det under lång tid kan 

människor ändra sitt beteende då det gäller rekreation. Främst fiske men även andra 

vattennära aktiviteter och undviker området då riskerna upplevs som för stora. 

Konsekvensen på människors förändrade beteende av en eventuellt läckande deponi ses 

som måttliga.  

 

Osäkerheten i den ekologiska bedömningen är stora. Det saknas information om vad om 

deponerats och när. Vid deponiinventeringen Axelström et. Al. (2008) görs en god 

gissning av vad som deponerats grundat på vilken tidpunkt deponin användes. 

Osäkerhet i bedömningen av ekonomiska och sociokulturella faktorer är stora då 

faktaunderlaget varit litet bristfälligt och många bedömningar gjorts på basis av 

personliga erfarenheter. Den samlade bedömningen är att föroreningarna i deponin har 
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stor konsekvens på olika faktorerna men osäkerheten är stor då faktaunderlaget varit 

bristfälligt. I riskmatrisen se (se Tabell 1) motsvaras det av orange färgmarkering där 

provtagning och vidare utredning kan vara aktuell för att kunna sätta in lämpliga 

åtgärder.
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6 Diskussion 

6.1 Miljöskuldsbegreppets innebörd 
Att använda miljöskuldsbegreppet i den ursprungliga formen är inte tillämpbart på ett 

företags förorenade områden. Detta då man inte tar hänsyn till det juridiska ansvaret att 

återställa området (Ljungdahl, 1999). Alla förorenade områden inom företagets 

fastigheter är miljöskulder, men inte nödvändigtvis skulder för företaget. Om inte det är 

företagets skulder så är det samhällets skulder, som skall finansieras av de allmänna 

medlen. 

Ansvar 
Vem som skall stå för miljöskulden är i vissa fall svårt att avgöra då det beror på många 

olika faktorer som ägande, drift och tidpunkt (SFS, 1998). Ansvarsfrågan får i många 

fall lämnas vidare till rättsväsendet att avgöra. 

Åtgärder 
Om det av olika skäl inte är aktuellt med sanering bör rutiner finnas inom företaget som 

säkerställer att inte människor exponeras för föroreningar eller att inte föroreningar 

sprids. Detta bland annat för att det innebär utövande av miljöfarlig verksamhet, då man 

gräver i ett förorenat område (Naturvårdsverket, 2003). 

 

Oavsett vem som skall stå för skulderna är det viktigt att höja medvetenheten om 

miljöskulderna hos företag. Det blir allt mer viktigt för företag att visa att man tar 

ansvar för miljön och att man jobbar mot en hållbar utveckling. Förorenade områden 

kan innebära höga kostnader i form av provtagning och sanering. Det är därför viktigt 

att i varje fall av förorenat område värdera risker ur ett hållbarhetsperspektiv och 

utarbeta en handlingsplan för området. 

 

Riskvärdering av olika områden bör uppdateras regelbundet då förutsättningar kan 

förändras. Ny information kan framkomma eller ny saneringsteknik bli tillgänglig vilket 

gör att åtgärd kan blir aktuell. Ny kunskap om föroreningars egenskaper och farlighet 

kan medföra att andra villkor kommer att bli aktuella. Detaljplanering av områden kan 

ändras och innebära att sanering blir mer kostsam. 

6.2 Inventering och sammanställning 
Inom Tekniska Verken har produktionsanläggningar drivits i mer än 100 år och har 

genom sin verksamhet bidragit till miljöskador. Idag läggs stort fokus på miljöarbetet 

inom företaget med täta kontakter med tillsynsmyndigheter för att ständigt minska 

miljöpåverkan från verksamheterna. Ett led i detta miljöarbete är att inventera och 

sammanställa gamla miljöskulder, så man kan sätta in rätt åtgärder på rätt plats och att 

de inte skall falla i glömska. 

Ansvar 
Vid några av vattenkraftstationerna finns det gamla övertäckta deponier som idag är 

svåra att urskilja. Det är troligtvis avfall från hushåll och i viss utsträckning även 

tidigare verksamhet. Någon verksamhetsutövare finns därmed inte och TVAB kan 

därför bli ansvarig för åtgärder. 
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Kända förorenade områden som exempelvis oljeläckage och lagringsverksamhet är 

åtgärdade i den utsträckningen att de inte innebär någon förhöjd risk längre. En del 

fastigheter är förorenade från annan verksamhet, som pågått tidigare eller runtomkring 

fastigheten. I många av dessa fall kommer troligtvis inte TV bli saneringsansvariga men 

måste ändå ha kännedom om föroreningar, då man vid grävningsarbeten kan bli utövare 

av farlig verksamhet. Ett område kan inte avfärdas helt då lagstiftningen kan ändras, 

markanvändningen vid områden kan förändras och förut okända effekter av ett ämne 

kan bli känt, vilket gör en ny sanering nödvändig 

Åtgärder 
Smådeponierna vid vattenkraftstationerna har inte blivit föremål för tidigare 

undersökning och inte heller om de påverkar omgivningen. Osäkerheten i bedömningar 

av deponiernas eventuella konsekvenser har varit stora, vilket gör att det behövs vidare 

utredning för att minska osäkerheten. 

6.3 Kraftvärmeverkets fastighet 
Det framkom tidigt i examensarbetet att KV1- området är ett mycket förorenat område 

med både konstaterade och misstänkta föroreningar. Tiden är en begränsande faktor då 

TVAB måste lämna området om ca 20 år. Bergrummet utmärkte sig genom att en 

sanering av anläggningen kunde vara komplicerad och tidskrävande. Att området 

använts för lagring av olika bränslen är väl känt men att stora lager av 

kreosotimpregnerade elstolpar förekommit kom fram efter samtal med gamla 

linjemontörer. 

Övergripande ansvar för fastigheten 
Vem som är ansvarig för återställning av olika delar av kraftvärmeverkets fastighet 

beror på många olika faktorer. Det beror bland annat på vilken verksamhet och vid 

vilken tidpunkt den förorenande verksamheten pågick. Ansvar för sanering av 

gasverkstomten och andra förorenade delar av fastigheten där den förorenade 

verksamheten avslutats före 1969 ligger hos samhället. Efter att TVAB har lämnat 

området och sanering utförts kommer troligtvis fastigheten öka i värde avsevärt. TVAB 

kommer troligtvis få bekosta merparten av återställningen av hela fastigheten. 

 

För att en grävningsrutin skall kunna täcka hela området bör en riskvärdering utföras 

där alla potentiella föroreningar och olika markarbeten beaktas. 

Övergripande åtgärder för fastigheten 
När inventeringen av gasverkstomten utfördes blev slutsatsen att sanering av området 

kunde utföras den dag då man lämnade fastigheten (Structor, Göteborg miljö AB, 

2010). Man påpekade däremot att grävningsrutiner bör upprättas över området för att 

minska risken för spridning av föroreningar. Grävningsrutiner skulle kunna förhindra att 

föroreningar sprids. Sprids föroreningar kan det betyda att kostnaderna för den 

kommande saneringen blir högre. 

Bergrummet 
Bergrummet har inte använts på 20 år. Sedan dess har vatten pumpats ut regelbundet för 

att hålla en nivå som ger mindre inläckning av grundvatten. Så länge denna rutin 

upprätthålls är det ingen fara att oljerester tränger ut ur bergrummet. Men att fortsätta 
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pumpningen för all framtid är en kostsam lösning i längden då anläggningen måste 

underhållas. Fortsatt pumpning kan även komma i konflikt med framtida 

bostadsbebyggelse och innebära kostnader för ombyggnation. Om inte oljan tas bort ses 

troligtvis bergrummet som en pågående miljöfarlig verksamhet. 

Åtgärder 
Saneringar av bergrum är komplicerade och tillvägagångssättet avgörs från fall till fall 

beroende på vilka förutsättningar som råder och vad bergrummet skall användas till i 

framtiden. Olja har med säkerhet trängt in i sprickor i berget och det finns säkerligen 

stora mängder olja kvar trots att 20 år förlöpt. Det är omöjligt i förväg att veta hur långt 

oljan trängt in eller hur stora mängder. Andra faktorer som har betydelse vid sanering är 

vilken dokumentation som finns och vilket skick utrustningen är i. Det är inte helt 

klarlagt vilken utrustning som fortfarande fungerar. Fungerar värmningsutrustningen till 

bäddvattnet kan oljan värmas upp och bli mer lättflytande. Olja kan rinna ur sprickor 

och blir lättare att pumpa vilket kortar saneringstiden och minskar kostnaderna. De 

drygt 2 200 m³ olja som beräknas finnas kvar i bergrummet bör även det vara 

motiverande att ta upp då det blir en tillgång för företaget. Om saneringen skulle kunna 

utföras via cisterntoppen och kostnaderna bli betydligt lägre då skrotning bara måste ske 

runt cisterntoppen. 

 

Om bergrummet skall användas till alternativa användningsområden där människor 

skall vistas måste orten öppnas upp, tömmas på vatten och skrotas. Väggar och tak 

måste skrotas i bergrummet. Om rummet går att få fritt från olja, vilket är tveksamt, 

måste ca 7 m³/timme vatten pumpas ur bergrummet och ventilationen av rummet blir 

omfattande. Detta är ett orealistiskt alternativ där kostnaderna blir mycket höga och inte 

kan ställas i relation till nyttan det skulle ha idag.  

 

Om det finns alternativa användningsområden för bergrummet skulle det kunna bli en 

tillgång och kostnaden för sanering skulle då bli en miljöinvestering. Alternativa 

användningsområden kan vara värme- eller kyllagring där det i framtiden skulle kunna 

bli kostnadseffektivt att använda bergrummet. Diskussioner i dessa banor har förts inom 

företaget men rummets utformning och storlek ses i dagsläget som lämpligt för denna 

form av lagring. 

 

Vid en sanering är det mycket betydelsefullt att det finns god dokumentation från 

byggnation, drift och lagringsavslut av anläggningen. I detta fall finns bra 

dokumentation från byggnation i form av ritningar och besiktningsprotokoll, medan 

dokumentation från drift och avslut är bristfällig. En del information kan fås från 

årsredovisningar av bränsle, vilka troligtvis finns i Kraftvärmeverkets arkiv. Det är även 

viktigt att ta vara på den kunskap som finns hos de medarbetare som arbetade vid 

anläggningen när den var i drift. Särskilt hos dem som arbetat med bränslehantering och 

underhåll. Många av dessa personer har idag pensionerats. All kunskap som kan fås 

fram runt bergrummet är viktig för att minska antalet okända faktorer och därmed 

minska kostnaden. En del faktorer kan klargörs under en förstudie gjord av personal 

med kunskap om bergrumssanering men en del kan klargöras först under saneringens 

gång. 
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Upplagsplatser för Kreosotimpregnerade elstolpar 

Ansvar 
Ansvar för återställning av mark som blivit förorenad efter kreosotimpregnerat trä kan 

ligga på Utsikt nät då det är den delen av bolaget som höll detta lager. Alternativt ligger 

ansvaret på koncernnivå. 

Åtgärder 
Vid den mindre upplagsplatsen är troligtvis inte föroreningssituationen i sådan 

omfattning att sanering kommer vara aktuell i dagsläget. Vid det större upplaget är 

föroreningsnivån sannolikt mycket större. Området är asfalterat så spridningsrisken 

minskar. Men då spridning inte kan uteslutas bör provtagning ske. Om en provtagning 

visar att föroreningar inte sprids blir sanering troligtvis först bli aktuellt när man lämnar 

området. 

6.4 Kallerstadsdeponins fastighet 
Deponin var i drift från mitten av 50- talet till början av 70-talet vilket gör att det 

troligtvis finns en hög koncentration av farliga kemikalier här (Axelström, et al., 2008). 

Om det konstateras att det lakas ut för höga halter av farliga ämnen kan det innebära 

omfattande åtgärder för att minska miljöbelastningen. 

Ansvar 
Gamla nedlagda deponier kan ses som både pågående miljöfarliga verksamheter och 

som förorenade områden och detta gör att olika parter kan bli ansvariga för åtgärder. 

Linköping kommun och Tekniska verken har varit verksamhetsutövare vid olika 

tidpunkter. Elverket som 1961 ombildades till Tekniska verken, övertog verksamheten 

för renhållning och avfallshanteringen från staden (kommunen) 1960 (Linköpings 

rådhusrätt, 1961). Merparten av det deponerade avfallet har skett före 1969 men 

verksamheten fortsatte till början av 1970. Verksamhetsutövarna har i och med detta ett 

delat ansvar att avhjälpa det negativa bidraget från verksamheten. 

 

En mindre del av deponin ligger på kommunens mark men störst del ligger på Tekniska 

Verkens fastighet. Om deponin inte följer dagens regelverk för en avslutad deponi, ses 

den som en pågående miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Det är i första hand 

den som deponerat avfallet som är ansvarig. Tekniska verken skulle då ha ett delat 

ansvar med Linköpings kommun. I första hand som dem som deponerat och i andra 

hand som fastighetsägare. Man har här ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att 

minska miljöpåverkan från deponin. Miljöbalken säger att kraven på åtgärder skall vara 

skäliga. Kostnad för Tekniska verkens del ligger på division Energi eller alternativt på 

koncernnivå. 

Åtgärder 
Vilka åtgärder som krävs beror på om utläckage sker och på vilket sätt. I ett första skede 

kommer därför provtagning bli aktuellt. Beroende på vad proverna visar kan olika 

åtgärdsalternativ komma ifråga. 
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7 Metoddiskussion 
Att leta uppgifter om förorenade områden i arkiv är tidskrävande och har inte i detta fall 

gett stora resultat. Att prata med gamla och nuvarande medarbetare innan sökningar i 

arkiv har visat sig varit ett mycket mer tidseffektivt tillvägagångssätt. I några fall har det 

visat sig att värdefull information gått förlorad då gamla medarbetare har avlidit och 

deras kunskap inte förts vidare. Att människor som arbetar eller har arbetat inom 

verksamheter har varit en sådan viktig källa kan bero på att alla avvikelser i form av till 

exempel spill inte rapporterades eller arkiverades innan den moderna 

miljölagstiftningen kom till. När plats, händelser, datum om/eller annan relevant 

information har hittats har det ibland kunnat säkerställas med skriftlig källa eller arkiv.  

 

Historiska skrifter ger information om hur verksamheten sett ut, vilka metoder som 

använts och hur det juridiska ansvaret för verksamheten sett ut genom åren. Skrifterna 

ger även en del tips om vilka dokument och avtal som skall eftersökas. Förändringar 

inom organisationen genom åren innebär att man inte kan stirra sig blind på källor inom 

den organisation som finns idag. Det är därför bra att i början på inventeringen ha klart 

för sig hur organisationer sett ut och förändrats genom åren. 

 

Den första bedömningen/analysen utfördes med hjälp av arkivmaterialet som samlats in 

och som ibland var mycket bristfälligt. Det finns en risk att viktig information inte 

framkommit vilket gör att ett område har felbedömts. Riskbedömning av fastigheterna 

har skett av mig enskilt baserat på den information som funnits tillgänglig. 

Bedömningarna blir i många fall subjektiva. Bedömningar i denna studie blir troligtvis 

mer osäkra än bedömningar som utförs av en grupp personer med olika kompetens.
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8 Slutsatser 

Miljöskulders innebörd för ett företag 
I de fall företag har miljöskulder på sin fastighet behöver man ha en handlingsplan för 

hur man skall förhålla sig till dessa. Detta oavsett om man är juridiskt ansvarig för dem 

eller inte. I de fall man har ett juridiskt ansvar och marken är i behov av sanering skall 

kostnaden för detta tas upp i bokföringen. Åtgärd och därmed en utgift kan ske nu eller i 

framtiden beroende på omständigheter som spridningsrisk, farlighet och nuvarande 

verksamhet på platsen. Att tänka långsiktigt är viktigt för att kunna beräkna kostnaden 

av, planera inför och åtgärda ett område på ett hållbart sätt. Genom grävningsarbeten på 

förorenad mark riskeras föroreningar att spridas och blir då utövare av miljöfarlig 

verksamhet. 

Inventering 
Vid inventering av ett företags miljöskulder är det viktigt att ha klart för sig hur 

organisationen inom företaget sett ut historiskt. Synen på och kunskapen om 

föroreningars påverkan på människa och miljö har förändrats genom tiden. Därför finns 

inte alltid föroreningsutsläpp, och deponering av avfall dokumenterat. Det är därför av 

stor vikt att man nu pratar öppet om gamla miljösynder inom företag och att gamla 

medarbetares berättelser dokumenteras. 

Riskbedömning 
För att företaget skall kunna jobba på ett hållbart sätt med att åtgärda sina miljöskulder 

är det av yttersta vikt att förutom miljöaspekter även försöka beakta samhälls- och 

ekonomiska aspekter i riskanalysen. Slutsats från detta arbete är att en person med 

kompetens begränsat till ett av dessa områden, får svårigheter att göra en riskvärdering 

med säkra bedömningar av faktorer från alla discipliner. De faktorer som använts vid 

riskbedömning i detta arbete är kanske inte de som skall beaktas för att kunna ge en bra 

riskvärdering. 

Kraftvärmeveverkets område 
Att avsluta ett bergrum tar lång tid. Den befintliga värmeutrusningen kan vara 

avgörande för hur lång tid arbetet kan ta. Om utrustningen fungerar idag kan den tiden 

förkortas. Om några år kanske den har slutat fungera. Personer som har arbetat vid 

anläggningen då den byggdes, brukades och ställdes av har mycket värdefull 

information att bidra med vid planering av åtgärd. Blir väntan för lång kanske inte dessa 

personer finns att tillgå. Ett sanerat bergrum kan kanske få ett alternativt 

användningsområde och då bli en miljöinvestering där utgiften kan skrivas av. 

 

Kreosotföroreningar finns troligtvis kvar i marken men då ytan är asfalteras innebär 

föroreningen troligtvis ingen stor risk utan kan åtgärdas när området lämnas men för att 

säkerställa detta bör prov tas. För att kunna fastslå det förorenade områdets omfattning 

och beräkna kostnad för sanering måste provtagning först utföras. 
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Kallerstadsdeponin 
Kallerstadsdeponin uppfyller troligtvis inte dagens riktlinjer för en avslutad deponi och 

den klassas då som en pågående miljöfarlig verksamhet. Tekniska verken och 

kommunen har båda varit ansvariga för drift av verksamheten samt att de båda äger var 

sin del av deponin. Vilket respektive parts ansvar är, har denna utredning inte kunnat 

visa.
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9 Rekommendationer 

Utför hållbara riskanalyser av högriskområden 
För att göra en hållbar riskanalys rekommenderas att samla en grupp människor från de 

olika disciplinerna med olika kunskap och erfarenheter. Gruppen bör kunna beakta 

risker med området ur både företagets och samhällets synvinkel. För att minska 

osäkerheten i de bedömningar som gjorts i detta arbete bör riskanalyser utföras av 

expertgrupp på de prioriterade områdena. 

Förslag på åtgärder vid Kraftvärmeverkets fastighet 
En förstudie av bergrummet bör inledas nu där förutsättningar för vidare åtgärder och 

möjligheter utreds. Ett saneringsföretag som är specialiserade på bergrumssanering bör 

anlitas för att utreda och ge förslag på möjliga tillvägagångssätt vid sanering. 

 

Provtagning bör utföras vid upplagsplatserna för kreosotimpregnerade stolpar för att 

kunna säkerställa att föroreningar inte sprids mot Stångån och kunna avgöra 

omfattningen av föroreningar och dess utbredning.  

 

En rutin för grävningsarbeten på hela fastigheten bör upprättas. Rutinen bör förutom 

stolpupplagsplatsen även innefatta de delar av tomten där oljecisterner funnits, panogent 

kvicksilver hanterats och föroreningar från gasverkstiden. 

Förslag till åtgärder vid Kallerstadsdeponin 
Alla åtgärder bör ske i samråd med kommunen då man har ett gemensamt ansvar. 

Ansvarsförhållandet för provtagning och eventuell åtgärd bör avgöras innan man går 

vidare med åtgärder. Inför åtgärd är det värdefullt att ta kontakt med personer som 

jobbat på avfallsanläggningen vid den tidpunkten när den var i drift och när den 

sluttäcktes på 1970-talet. Information om vad som deponerats var och när kan vara 

mycket värdefull vid kommande åtgärder. 

Förslag till åtgärder vid övriga identifierade områden  
Deponierna som finns på vattenkraftstationerna kan innebära en ökad risk beroende på 

vad som deponerats. Här finns behov av mer utredning av vad som deponerats, hur 

spridningsförutsättningar är på platsen. 

 

Upprätta rutiner för grävningsarbeten vid alla fastigheter med misstänkta eller 

konstaterade föroreningar. Detta för att förhindra att människor utsätts för fara och att 

föroreningar riskerar att spridas. I första hand är högriskområdena aktuella. På sikt bör 

det finnas rutiner för alla fastigheter med förorenad mark. 
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Bilagor 

Bilaga 1 KV1 
Kraftvärmeverket KV1 byggdes 1964 för att producera fjärrvärme och el. Från början 

drevs anläggningen med kol och olja. Numera eldas främst returträ, men kol och i sista 

hand olja används under vintersäsong när värmebehovet är större. I figuren nedan har 

gamla byggnader och lager som historiskt funnits på fastigheten samlats. 

 

 
Figur B 1.1. Fastighetskarta över Generalen 9 & 11. Gasverk, sockerbruk, kvarn, 
ångcentral, sopförbränning, upplag av kreosotimpregnerade stolpar  (Skeck, 
2011), oljecisterner och bergrum för beredskapslagring av olja . I övre högra 
hörnet finns byggnader beskrivna (Walsö, muntlieng, 2011). 

Gasverkets historia och ansvarsförhållande 
Linköpings nya gasverk öppnade för verksamhem 1897 och avvecklades 1962 då staden 

gick ifrån stadsgas och elektrifierade hem och gatbelysning. Vid start upptog verket en 

areal på ca 10 000 m². Kapaciteten byggdes ut i etapper med en stor ombyggnation 

under åren 1930 till 1935 expanderade området till ca 30 000 m². I början på 1900-talet 

förgasades ca 1 300 ton råvara/år vilket ökade då staden växte och som mest förgasades 

100 000 ton råvara/år. I processen bildades biprodukter som koks, tjära och 

ammoniumsulfat som var en viktig intäkt (Tekniska Verken, 2006). 

 

1955 beslöt statsfullmäktige att sälja Linköpings gasverk till Linköpings Elverk och 

1955 övertog elverket driften av gasverket. Det beslutades även att avveckla gasverket. 

Avvecklingsperiod gick fortare än det var tänkt, tack vare att hushållen erbjöds att köpa 
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ut gasutrustning till anskaffningsvärdet då de bytte ut till elektriska hushållsmaskiner. 

1960 bestämde statsfullmäktige att elverket fick lov att avveckla i snabbare takt och att 

det skulle vara klart till utgången av 1964 (Linköpings Tekniska Verk, 1961). 

Linköpings Elverk ombildades 1961 till Linköpings Tekniska Verk (Tekniska verken, 

1984).  

Gasverk och dess föroreningar 
Statsgasen användes till en början till gatbelysning men började med tiden användas till 

uppvärmning, spisar, ugnar och kylskåp. För att rörledningen skulle bli kort, byggdes 

gasverk nära statskärnan vilket idag är tomter med ett mycket attraktivt läge. 

Torrdestillation av stenkol var den främsta av produktionsmetoderna (Naturvårdsverket, 

1993). 

Produktion av stadsgas, koks och tjära ur stenkol 
Stenkolen värmdes upp till en temperatur av 1100°C i kammarugnar eller retortrar utan 

tillgång till luft. Gas, tjära och andra restprodukter leddes vidare till reningssteg och 

kvar blev koks och aska. Koks var en viktig inkomstkälla för gasverken och den 

användes bland annat till hushållsuppvärmning. 

 

Het gas från kammarugnar (eller retortrar) kyldes med ammoniakvatten varvid tjära 

fälldes ut. Ammoniakvattnet och tjäran leddes till brunnar under mark där tjära och 

ammoniakvattnet fick stå och separera sig. Det förekom även mer avancerade metoder 

för separeringen som elektrofilter och centrifugering. Ammoniakvattnet recirkulerades i 

processen. Tjäran såldes under namnet ”vägtjära”. Stenkolstjära innehåller stora 

mängder polyaromater (PAH) 

 

Gasen renades i ytterligare steg för att avlägsna cyanid, svavelväten, naftalin och 

råbensol. I det sista steget användes myrmalm uppblandat med växtdelar. Gasen 

passerade myrmalmen där svavelväten och cyanider fastnade. Myrmalmen breddes 

sedan ut i ett regeneratorhus att torka vid vilket rent svavel fälldes ut. Myrmalmen 

kunde återanvändas upp till 15 gånger innan svavelhalten var så hög att den kasserades. 

Reningsmassan hade då en cyanidhalt på 3-6%. Cyanidföreningar ger massan en 

berlinerblå färg och har en karaktäristisk lukt av gasverk. Statsgasen gav upphov till att 

mark runt gasverken förorenades av PAH, cyanid, enkla aromater, sulfider, sulfater, 

klor, kvicksilver, bly, kadmium, och kväveföreningar (Naturvårdsverket, 1993). 

Föroreningar på gasverkstomten består av: 

 Cyanid. Fria cyanider har hög akut toxicitet för människor och djur. Bundna 

cyanider är inte lika toxiska. Cyanider är vattenlösliga och transporteras lätt i 

mark med grundvattnet. Bundna cyanider kan omvandlas till fria cyanider om 

pH ändras kraftigt (Naturvårdsverket, 1993). 

 Arsenik (As) hör till ämnen som ger ökad risk för cancer. Ämnet kan fördela sig 

i nästan hela kroppen men ansamlas främst i naglar, hår och hud. Kronisk 

exponering kan ge nervskador, hudsjukdomar, blodbrist, skador på blodkärl och 

högt blodtryck (Naturvårdsverket, 2008). 

 Barium (Ba) en alkalisk jordartsmetall som lätt bildar salter. Lösliga 

bariumsalter är giftiga redan i små mängder. Bariumnitrat kan användas till 

råttgift. Olösliga bariumsalter kan användas som motgift och används även som 

kontrastmedel vid röntgen (wikipedia, 2011). 
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Problematik inför sanering av gasverkstomter 
Gasverken var i drift under lång tid och byggdes ofta om. Gamla tjärbrunnar under 

marken kan ha grävts över eller glömts bort. Spill av kemikalier i produktion av gas och 

biprodukter förekom. Oanvändbara biprodukter användes som utfyllnadsmaterial och 

dumpning förekom (Naturvårdsverket, 1993). 

Kostnad för sanering av en gasverkstomt i Alingsås 
Alingsås gasverk drevs under 20 år i Hjärtat av staden. Gasverkstomten upptog 1,5 ha 

mark invid Säveån (Naturvårdsverket, 1993). Under 2010- 2011 sanerades tomten. 

Drygt 22 000 ton förorenade massor grävdes upp varav en gammal tjärcistern som 

innehöll tjära. Totalt uppgick saneringskostnaden till 24,3 miljoner kr. Kommunen, som 

var de som också drev gasverket, beviljades ett statligt bidrag från staten om 19.9 

miljoner (Hansson, Muntlig, 2012). På platsen kommer bostäder byggas (Alingsås 

kommun, 2011). 

Utredning av gasverkstomten på Generalen 
2010 utfördes en provtagning på den del av kraftvärmeverkets tomt som användes vid 

gasverkstillverkningen. Förhöjda halter av ämnena PAH- er, arsenik, barium, kadmium, 

bly och cyanid påträffades. Halterna var i relativt låga att vilket indikerar att 

restprodukter transporterats till annan plats (Structor, Göteborg miljö AB, 2010). 

Diskussion och slutsats angående gasverkstomten  
Gasverkstomten är provtagen och marken är konstaterat förorenad men det är inga stora 

mängder. Om de två tjärcisternerna var tömda på tjära och rivna kunde inte denna 

utredning visa på. Fundament och byggnadsrester har påträffats vid grävningsarbeten 

och det verkar som att det inte grävdes upp något som inte var tvunget. Det är därför 

inte troligt att tjärcisternerna rivits utan bara fyllts igen. Gasverket drevs och ägdes av 

Linköpings kommun fram till 1955 då Elverket köpte det. Elverket ombildades sedan 

till Tekniska Verken. Gasverket lades ned 1964. TV är således verksamhetsutövare och 

därmed ansvariga för miljöskulden. Då verksamheten drevs och lades ned före 1969 är 

TV ansvar ringa och bidrag kan troligtvis fås till saneringskostnaden. Om man jämför 

med Alingsås gasverk kan totala kostnaden för sanering uppskattas till drygt 

32 miljoner, bidrag kunna fås på 26 miljoner, vilket ger en utgift för TV på omkring 6 

miljoner. TVAB: s kostnad beror även på hur mycket fastigheten ökar i värde genom att 

den saneras. 

Sockerbruket 
1905 byggdes Linköpings sockerbruk på fastigheten Generalen 9 strategiskt mellan 

järnvägen och Linköpings hamn. Transporten av råvarorna in i fabriken skedde via den 

väl utbyggda smalspåriga järnvägen. Råsockret transporterades sedan via kanalen till 

Lidköping för vidare förädling. 1955 lades verksamheten ned och AB Linköpings 

Elverk köpte fastigheten för 1,6 miljoner (Billesson, et al., 2006). Linköpings Elverk 

startade El och fjärrvärmeproduktion i sockerbrukets gamla ångpannor som fanns i 

lokalerna. Den första fjärrvärmeledningen drogs till Statsdelen Åbylund som då 

byggdes (Pettersson, Muntlig, 2011). 

Linköpings valskvarn 
Sockerbrukets lokaler användes efterföljande år till olika verksamheter. Sockerbrukets 

magasin användes av Linköpings valskvarn 1956 till 1981 (Länsstyrelsen, 2008). 
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Utsäde betades för att förhindra smitta och ohyra (Stensson, 2004). I denna process 

användes 100ton/år metylkvicksilver som är mycket stabil och giftig (Länsstyrelsen, 

2008). Det var känt att medlet var mycket giftigt vilket säkerligen medförde stor 

försiktighet. Medlet fördes över från en behållare till betningsmaskinen genom en slang. 

Det betade utsädet gick direkt ned i säckar. De som jobbade vid maskinerna använde 

handskar och munskydd och om spill skedde var rådet att strö över sågspån som sedan 

skulle avlägsnas (Länsstyrelsen Kronobergs län, 2002). Efter ett ohyreangrepp revs 

sockerbrukets gamla byggnader och kvarnbyggnaden flyttades till Gamla Linköping. 

Idag har fenomenmagasinet sin verksamhet i kvarnbyggnaden. Sockerbrukets kontors- 

och bostadsbyggnad används fortfarande i TVABs verksamhet. 

 

Andra exempel på verksamheter som drevs inom fastigheten Generalen mellan 1956 

och 1987 är mekanisk verkstad, metallgjuteri och Plastindustri (Länsstyrelsen, 2008). 

Var dessa verksamheter låg på fastigheten är okänt men en del låg troligtvis i 

sockerbrukets gamla lokaler. Föroreningar förknippat med ovan verksamhet är 

(Kemikalieinspektionen, 2011) 

 Kvicksilver (Hg) har en mycket akut giftighet. Kvicksilver och 

kvicksilverföreningar har redan vid små halter negativa effekter på nervsystemet 

och dess utveckling, Hjärta och kärlsystem, immunförsvar, reproduktionssystem 

och njurar. Kvicksilver ombildas till metylkvicksilver genom naturliga processer 

och bryts inte ned utan bioackumuleras i näringskedjan. Metylkvicksilver 

passerar hjärnbarriären och genom moderkaka. 

 Kadmium ansamlas i njurarna och kan ge njurskador och försämrad bentäthet. 

Kvinnor med låga järnvärden har ofta förhöjda kadmiumnivåer. 

 Bly kan ge skador på nervsystemet och ge försämrade förutsättningar på 

inlärningsförmåga. Små barn och foster är mycket känsliga för exponering. Ger 

ökad frekvens av hjärt- och kärlsjukdomar och högt blodtryck hos vuxna. 

Diskussion angående betning av säd vid kvarnen 
Kvarnen använde stora mängder av kvicksilverföreningar vid betning av utsäde och det 

kan inte utesluta att spill har förekommit. Var dessa kemikalier lagrats och hur och var 

betningsprocessen utfördes kan vara intressant att kartlägga då det är troligt att 

eventuellt förorenade massor inte tagits omhand efter att verksamheten försvunnit utan 

ligger kvar. Säden betades med metylkvicksilver som är en förorening som inte bryts 

ned i naturen utan är bioackumulerande. Föroreningen är mycket giftig och har redan 

vid små mängder negativa effekter på nervsystemet. Metylkvicksilver stoppas inte av 

moderkakans barriär utan kan ha stora negativa effekter för ett foster. Hanteringen av 

metylkvicksilvret var dock relativt säker och spill förekom sällan, då man var väl 

medveten av föroreningens farlighet (Länsstyrelsen Kronobergs län, 2002). 

Ångcentralen 
1909 byggde Linköpings elektriska kraft- och belysningsaktiebolags en elkraftsstation 

med dieselmotorer. 1921 byggdes detta reservkraftverk ut med en ångcentral som 

eldades med kol (Tinnerstedt, 1912). Föroreningar från eventuellt spill finns troligtvis 

kvar under den asfalterade ytan. Ångcentralens dieseloljecisterner är markerade i (figur 

B 1.6). 
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Sopan 
1948 startade Elverket sopförbränningen ”Sopan” och värme/el - produktion. Elverket 

var pionjärer (jämte Västerås) att använda sopförbränning som energikälla till 

fjärrvärme och elproduktion. Soporna tömdes direkt i ”bunkern” av sopbilarna och 

lagrades inte inom området. I de fall bunkern var full eller vid revision kördes soporna 

till Kallerstadsdeponin (Pettersson, Muntlig, 2011). 

Övrig lagring 
Vid ett flertal ställen på tomten har det lagrats oljeprodukter, gas och kol. Cisterner har 

märkts ut på en den historiska kartan i (Figur ) i den mån man känner till dem. 

Lagringsplatser kan ha förekommit på platser inom området som man idag inte känner 

till. 

Förnicklingsverkstad angränsande till fastigheten 
AB Industricrom fanns på Fabriksgatan 1 1959- 1970 (Länsstyrelsen, 2005) vilket är där 

Norra Stånggågatan sträcker sig idag. Verkstaden släppte ut sitt processvatten ”rakt ut” 

på sidan och nedanför byggnaden (Pettersson, Muntlig, 2011). Vid ett ledningsarbete 

bakom ”Förnicklingsverkstaden” påträffades en kabelbox där metallen hade genomgått 

en ”kemisk reaktion” med den underliggande sanden. Området ligger strax utanför 

Kraftvärmeverkets fastighet men historien är ett tydligt exempel på 

föroreningssituationen i område. 
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Bilaga 2 Fördjupade studier om förorenade områden 
Inför riskanalys, diskussion och åtgärdsförslag av de prioriterade områdena har 

fördjupat teoretiskt underlag om bergrum för oljelagring och äldre deponier inhämtats. 

Intervjuer har genomförts och litteratur har studerats om specifika typer av förorenade 

områden, dess föroreningar och ansvarsförhållanden. 

 

Lagring av tjockolja i bergrum 
Under kalla krigets dagar byggdes det ett stort antal bergrum för beredskapslagring av 

olja runt om i Sverige. I många fall lagrades oljan i ett oinklätt bergrum på en 

vattenbädd (Naturvårdsverket, 2003). Fast vattenbädd (se figur B 2.1) innebär att 

vattennivån hålls på en konstant nivå oberoende av oljenivån. Det är tjockare 

eldningsolja som förvarades på detta sätt då utrymmen där gas kan samlas ger en ökad 

explosionsrisk. Lagring på rörlig vattenbädd (se Figur ) innebär att vattenytan regleras 

då produkt pumpas in och ut. Utrymmet mot taket minimeras för att minska 

explosionsrisken. Bensin och lättflyktiga produkter lagrades på rörlig vattenbädd. 

 
Figur B 2.1. Fast vattenbädd. Vattenbädden hålls konstant. Detta lagringssätt 
används vid tyngre eldningsoljor (Naturvårdsverket, 2003). 
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Figur B 2.2. Rörlig vattenbädd. Vattenbädden varieras när olja pumpas in och ut 
för att det inte skall bli en luftficka vid taket som innebär explosionsrisk  
(Naturvårdsverket, 2003). 

 

Toppen av bergrum avsedda för oljelagring ligger minst 5 m under den naturliga 

grundvattennivån. Anledningen till detta är att trycket från grundvattnet i det omgivande 

berget skall hålla oljan på plats så att den inte tränger ut ur bergrummet. Grundvatten 

läcker ständigt in i bergrummet och får pumpas ut för att hålla rätt nivå på bäddvattnet 

(Naturvårdsverket, 2003). 

 

Åtgärder kan innebära höga kostnader 
Bergrummens tak och väggar kan ha mattats ut under åren, vilket gör att klippblock kan 

lossna. För att kunna vistas i bergrummet måste väggar och tak skrotas. 

Bottensedimentet består av mycket små partiklar som bildats under åren vid 

nedbrytning av oljeprodukter mm. Om bottensedimentet skall avlägsnas måste väggar 

och tak skrotas. Orter som användes vid byggnation plomberades och är idag ofta 

vattenfyllda. Öppningar mot bergrummen plomberades med betong. Att ta denna väg in 

vid sanering ökar kostnader och arbetsrisker avsevärt (Rydh, muntlig, 2011). 
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Olja i bergssprickor 
Vid lagring av tjockolja i oinklädda bergrum har olja spridit sig in i berget. Hur mycket 

och hur långt in är olika från fall till fall. När värmen stängs av stelnar oljan i sprickorna 

och det är inte troligt att den rör sig i någon riktning då dess löslighet i vatten är låg. 

(Rydh, muntlig, 2011). 

 

SGU fick i slutet av 1980-talet ansvaret för att avveckla och sanera statens 

beredskapslager av olja. Erfarenhet från en bergrumsanläggning i Ludvika är att det 

fortsätter att läcka fram olja ur bergssprickor efter 20 år och de ser ingen tidsgräns för 

när pumpning av läckvatten kan avslutas. Vid avvecklingen togs 

uppvärmningsanläggningen bort vilket har medfört att det troligtvis finns stora mängder 

stelnad olja kvar i anläggningen. Om det är möjligt att värma ett bergrum ökar 

möjligheten att få bort oljerester. När det gäller nedbrytning av olja i bergssprickor är 

kunskapsläget idag att en tidsrymd på ca 20 år inte är tillräckligt för att få en fullständig 

nedbrytning (Karlsson, muntlig, 2011). 

 

Nedlagda deponier – Pågående miljöfarliga verksamheter 
Dagens deponier följer deponeringsförordningens föreskrifter om hur bottentätning, 

täckning och lakvattenhantering skall ske. Förordningen trädde i kraft 2001 och gäller 

alla deponier som är i drift idag. Längre tillbaka i tiden var kraven mindre på deponier, 

dess bottentätning och täckning, vilket kan medföra utläckage från gamla deponier av 

miljöfarliga ämnen till mark och grund- och ytvatten. Det kan i sin tur utgöra en 

hälsorisk för djur och människor. Deponierna läcker även deponigas som är en mycket 

potent växthusgas och kan innebära explosions- och kvävningsrisk (Naturvårdsverket, 

2011). 

 

Kommunen är ansvarig för att undersökning och riskbedömning blir utfört på gamla 

deponier inom kommunen. Detta ansvar skall vara beskrivet i den kommunala 

avfallsplanen enligt Naturvårdsverkets föreskrift 2006:6. I de fall där kommunen varit 

verksamhetsutövare skall det vara beskrivet vilka åtgärder som har utförts eller skall 

utföras för att minska riskerna för människor, djur och miljö (Naturvårdsverket, 2006). 

 

Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en vägledning för inventering och 

riskvärdering av gamla deponier (Naturvårdsverket, 2011). Vägledningen skall 

underlätta kommunernas arbete och möjliggöra ett liknande arbetssätt i hela landet. 

Materialet skall fungera som ett komplement till MIFO. 

 

En gammal deponi som inte klarar dagens krav på utsläpp och säkerhet betraktas som 

”förvaring av miljöfarliga ämnen” vilket enligt miljöbalken klassas som ”pågående 

miljöfarlig verksamhet”. Detta beror på att deponin fortfarande läcker farliga ämnen. 

Den som är ansvarig för deponin är även ansvarig enligt Miljöbalken 2 kap. 3§ att 

utföra nödvändiga åtgärder för att minska miljöpåverkan från deponin. Det är i första 

hand den som deponerat avfallet som är ansvarig. I de fall det inte går att hitta denne är 

det markägaren som är ansvarig. Krav på åtgärder skall vara skäliga (Naturvårdsverket, 

2011). 
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Deponiers innehåll och föroreningar 
Deponier har oftast heterogent innehåll. Dokumentationen om vad som deponerats och 

var är oftast bristfällig vid gamla deponier. Provtagning av lakvattnet är nödvändigt för 

att ge nödvändig information (SGI, 2011). 

De föroreningar som läcker ut från äldre deponier är i regel enligt Naturvårdsverket 

(2011), tungmetaller, klorerade och icke klorerade lösningsmedel, klorerade kolväten, 

fenoler, olja, närsalter och metangas. Nedbrytningsprocessen i en deponi beror bland 

annat på sammansättningen av avfallet, tillgång på vatten och luft. Kemiska och 

biologiska nedbrytningsprocesser förändras över tiden. Olika ämnen lakas ut beroende 

på tidpunkt i processen. Kunskaper om vad som deponerats och, under vilka tidpunkter 

avfallet deponerats är viktiga för att bedöma risker och avgöra vilka åtgärder som skall 

sättas in (SGI, 2011). 

 

Naturvårdsverkets Generella riktvärden för förorenad mark 
Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för två olika sorters 

markanvändning. Känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning 

(MKM). Vid KM menas att marken kan användas permanent av alla människor, barn 

som vuxna under en livstid utan risk för negativ påverkan av deras hälsa. KM är t ex ett 

område som är avsett för bostadsbebyggelse. Vid KM avses verksamhet där grund-

/ytvatten och markekosystem är skyddat. Vid MKM avses mark som är begränsat i 

markanvändning som till exempel kontor, industrier och vägar. Det skall inte vara 

någon fara för vuxna människor att vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt 

för barn och äldre att vistas i området tillfälligt. Vid MKM kan djur vistas tillfälligt på 

området, ytvatten skall vara skyddat och grundvatten bortom 200 meter från området 

skall vara skyddat (Naturvårdsverket, 2011). 

 

Föroreningars farlighet 
Fakta om föroreningars farlighet och egenskaper har främst hämtats från 

Kemikalieinspektionens databas PRIO (Kemikalieinspektionen, 2011). Ett förorenat 

område är ofta förorenat med många olika kemikalier med olika farlighet. Bedömningen 

av kemikaliers farlighet grundas på Kemikalieinspektionens föreskrifter och 

klassificeringar (Naturvårdsverket, 2011). Föroreningar vid de prioriterade områdena 

och dess farlighet listas i Tabell B 4.1. Ett urval att några föroreningar och dess farlighet  

och beskrivs kort nedan. 

 Stenkolstjära är klassat som cancerframkallande och mycket farligt enligt 

(Naturvårdsverket, 2011). Tjäran består av olika kemiska ämnen som till 

exempel bensen, fenoler, naftalen, kreosoler och PAH (Naturvårdsverket, 1993). 

 Kreosot är ett produktnamn på mellandestillat av stenkolstjära. Kreosoten är 

bärnstensfärgad och praktiskt taget vattenlöslig och har använts sedan 1800-talet 

för träimpregnering. Ämnet är cancerframkallande, bioackumulerande, långlivat 

och toxiskt (Kemikalieinspektionen, 1994). 

 Eldningsolja (Eo5) kallas även tjockolja och är cancerframkallande, mutagent 

och giftigt för reproduktionen. Eo5 tillhör utfasningsämnen då dess egenskaper 

kan ge allvarliga konsekvenser vid exponering och kan ge bestående skador 

redan vid små doser (Kemikalieinspektionen, 2011). Eo5 är det som återstår av 

råolja efter raffinaderiring och har en stelningstemperatur på 40°C. Svavelhalten 
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är högre än hos andra petroleumprodukter. Innehållet i eldningsolja är Alifater, 

Monoaromater, Diaromater och Polyaromater (Naturvårdsverket, 2003). 

 Enkla aromater är cancerframkallande och kan ge störningar på centrala 

nervsystemet (CNS). Nedbrytningen är långsam och de är vattenlösliga vilket 

gör att de kan förorena grundvatten (Naturvårdsverket, 1993). 

 Fenoler är klassade som cancerframkallande och mutagent (Naturvårdsverket, 

1993). Fenoler har hög farlighet enligt (Naturvårdsverket, 2011). 

 

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är den största gruppen av cancerogena 

ämnen som idag är kända. PAH bildas vid syrefattig förbränning av kol och 

oljeprodukter (kolväten). PAH påverkar DNA- strukturen, är fettlösliga, stabila och 

oftast bioackumulerande. De är svårnedbrutna och kan transporteras långt innan de bryts 

ned. När organismer bryter ned dessa kolväten kan det bildas långt farligare föreningar. 

I vattendrag binds PAH till partiklar i sediment och ackumuleras i vattenlevande växter 

och djur och kolvätena anrikas uppåt (Kemikalieinspektionen, 2011) 
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Bilaga 3 Övriga verksamheter i sammanställningen 

Katrineholms Energi 
Tekniska Verken koncernen köpte Katrineholms energi 2001 och 2008 fusionerades 

bolaget in under Division energi. Inom Katrineholm Energi finns Kraftvärmeverket som 

tidigare benämndes PC Väster samt PC Öster. 

Kraftvärmeverket PC Väster 
Vid kraftvärmeverket (PC Väster) i Katrineholm omvandlas Returträ, GROT, och 

pellets till fjärrvärme och el. Vid kallare väderlek eldas olja som topproduktion. 

Anläggningen ligger i Kerstinsboda industriområde där det tidigare var åkermark. 

Fastigheten ligger inom det yttre skyddsområdet för Katrineholms vattentäckt 

(Axelsson, muntlig, 2010). 1983 gav Länsstyrelsen tillstånd att använda flyg och 

bottenaska från kolpannan till att fylla ut området som idag är bränsleplan (Ragn-Sells, 

2012). Utfyllnaden består av ca 8 500 m³ aska och för att kontrollera utläckning av 

tungmetaller har grundvattenrör placerats i grundvattenriktningen. Prover har tagits 

sedan 2002 och resultatet har redovisats i den årliga miljörapporten. Proverna visar på 

en viss förhöjning av metallhalter i proverna men i de flesta fall inom ramen för vad 

som är godkänt för dricksvatten. Tillstånd har getts från Länsstyrelsen i Sörmland att 

fortsättningsvis få utföra grundvattenmätningarna av tungmetaller och pH en gång 

vartannat år på hösten (Länsstyrelsen, 2011).  

 

Kolbottenaska är restprodukten från eldning med kol och utgörs av rester av oförbränt 

kol och oxider av kisel, aluminium, järn, kalium, kalcium, magnesium och natrium. 

Sammansättningen på kol och förbränningstemperatur är faktorer som påverkar askans 

sammansättning och miljömässiga egenskaper. Kolbottenaska har använts i stor 

utsträckning vid anläggning av vägar och mätningar som gjorts visar at lakbarheten är 

låg. Eventuell framtida försurning av marken kan dock öka urlakningen (Harlén, et al., 

1989). 

PC Öster 
När inte Värmeverket klarar av att försörja staden med fjärrvärme, startar panncentral 

Öster som eldas med olja (Appleby, muntlig, 2011). PC Öster byggdes 1981 och ligger i 

industriområdet Sandbäcken. Sandbäcken är ett område där olika verksamheter lämnat 

förorenad mark efter sig. När det grävde för ny fjärrvärmeledning utanför anläggningens 

tomt, påträffades tunnor och andra förorenade massor. Det har inte legat någon annan 

verksamhet på PC Östers fastighet tidigare (Gustavsson, muntlig, 2011). Det finns inga 

kända markföroreningar inom fastigheten och det har inte tagits några prover (Appleby, 

muntlig, 2011) 

Beredskapslagring av kol vid Vännevads grustag 
Ett beredskapslager av kol har funnits i Vännevads grustag (Gustavsson, muntlig, 

2011). Grustaget ligger i Vingåkers kommun (Eniro, 2011). Vid avveckling användes 

kolet vid kraftvärmeverket (Gustavsson, muntlig, 2011). Platsen är en berg- och 

grustäckt och det avvecklades i mitten av 80-talet och kolet användes vid 

kraftvärmeverket i Katrineholm. 1990 skrapades marken rent från kolrester. Fastigheten 

är privatägd och marken där lagret låg arrenderades. Inga uppgifter om avveckling kan 

hittas i KEABs arkiv (Andersson, muntlig, 2011), Katrineholm kommun eller 
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Länsstyrelsen Sörmlands arkiv (Johansson, Muntlig, 2011). Kontakt har även tagits med 

Vingåkers kommun som inte kunnat finna några uppgifter om detta kolupplag (Lund, 

2011). 

Åtvidaberg 
Panncentralen Facetten är belägen på industriområdet Facetten i Åtvidaberg. 2007 tog 

Tekniska Verken över fjärrvärmeverksamhet och panncentral från Vattenfall och 

Åtvidabergs kommun. Biobränsle och olja används i pannorna (Österberg, 2010). 

Verksamhet som Kopparsmältverk har bedrivits i området sedan mitten av 1700-talet 

och slagg har deponerats inom industriområdet. Under 1930- talet började okontrollerad 

deponering av verksamhetsavfall från verksamheter i området som gränsar till PC 

Facetten. Området mellan grusåsen där facitfabriken låg och kraftverkskanalen fylldes 

successivt upp med främst avfall från Facit- fabriken men även avfall från andra 

verksamheter. Deponeringen på området höll på till 1967. 

2002 sanerades området och totalt togs 823 ton farligt avfall klass1 om hand. Avfallet 

bestod av bland annat cyanider, metaller, lim, färgrester, PAH, tunnor med smörjolja 

och bitumen. 97 00 ton klass 2 avfall togs om hand och deponerades på Korshult 

avfallsanläggning. Området fylldes sedan igen, asfalterades och buskar och träd 

planterades (Åtvidaberg, Kommun, 2005). 

Mobila panncentraler 
Tekniska verken har 10 mobila panncentraler (MPC) inom division Energi. MPC är 

flyttbara och används bland annat som tillfälliga panncentraler vid ombyggnation eller 

för att hålla värmen uppe ute i fjärrvärmenätet vid topplast. 

MPC Kärna brunn 
Den 11 mars 2009 skedde ett läckage av 1-1,5 m³ eldningsolja Eo1 (dieselolja). Den 12 

mars flyttades värmecentralen och oljecisternen och oljeskadad asfalt och jordmassor 

grävdes bort. Det konstaterade att olja hade spridit sig längst en norrgående 

fjärrvärmekulvert väster om där cisternen tidigare stått. Förorenade massor grävdes 

metodiskt bort och prover tagna från de kvarlämnade ytorna visade halter under eller i 

nivå med KM. Riskbedömning utfördes av Statspartner och deras bedömning var att den 

kvarvarande oljemängden inte påverkar markmiljön i någon större utsträckning och på 

sikt kommer oljan skall brytas ned på naturlig väg (Statspartner, 2009). På den 

angränsande kommunägda marken ligger en gammal deponi (Axelström, et al., 2008). 

MPC Vikingstad 
Den 9 november 2006 inträffade ett läckage av 6 m³ EO1 (diesel) från panncentralen i 

Vikingstad. Provtagning av området visade utbredningsområde enligt Figur. Oljan hade 

spridits i befintlig fjärrvärmekulvert samt längs elkablar i marken. Förorenade massor 

grävdes därefter bort med undantag för där det stod byggnader (panncentral, uthus mm) 

och under en ek. Ett dräneringssystem anlades som skulle leda kvarvarande olja till en 

nedgrävd uppsamlingsbrunn. Uppsamlingsbrunnen togs upp efter några veckor och 

eventuell kvarvarande olja går nu till en spillvattensbrunn och reningsverket. I augusti 

2009 flyttades panncentralen och sanering av området under panncentralen 

genomfördes. Den kvarvarande oljan under byggnaderna kommer troligtvis brytas ned 

på naturlig väg (Sita allren AB Miljöteknik, 2009). 
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Figur B 3.1. Det färgade området är det område som sanerats 2006. Det 
streckade områdena är de som är förorenade men ej sanerade. 2006. Pilar visar 
dränering. 

 

Vid återställning av marken invid boningshuset avlägsnades grus. Det visade sig att det 

ersatta gruset hade fel färg. Ägarinnan till huset vill ha samma färg på gruset som det 

var innan och detta grus går inte att få tag i. Nu väntar TV på att ägarinnan skall 

bestämma sig vilket grus hon vill ha och byta ut detta. Det kan fortfarande finnas en 

liten mängd olja kvar under uthus. Om byggnaderna rivs måste kanske förorenade 

massor tas om hand. Kvarvarande miljöskuld beräknas utgöra en liten risk och kostnad 

för division Energi. 

MPC Ekängen 
Den 10 oktober 2003 inträffade ett oljeläckage på ca 200 l eldningsolja (Eo1) vid den 

mobila panncentralen. Panncentralen var belägen på fastigheten Stensäter 1:249 ca 30 m 

från förskolan Soldane, 100 m från Ekängsskolan och 100 m från närmaste bostadshus. 

Ungefär hälften av oljan kunde saneras direkt efter olyckan. Merparten av den 

resterande oljan bedömdes ha spridit sig vidare i kulvertsystemet och sanerades sedan 

vid två senare tidpunkter. Under 2006 genomfördes provtagning och sanering av en 20 

meter lång stäcka utmed fjärrvärmekulverten. En mindre mängd förorening bedömdes 

finnas kvar under panncentralen och beslut togs att det skulle saneras när panncentralen 

skulle flyttas. I juni 2007 inriktades saneringen på platsen där panncentralen var 

placerad vid oljeläckaget. Sanering har genomförts på området innanför och runt 

staketet. Provtagning visar att oljehalterna i marken runt det sanerade området och 

under cisternen är låga och under halter för Naturvårdsverkets riktlinjer för MKA. 

Slutrapport skickades till Linköpings kommun i augusti 2007. I oktober 2007 erhålls en 

bekräftelse på slutrapportering av oljesanering. I svaret omnämns att riktlinjer för KM 

(känslig markanvändning) är uppnådda i alla provpunkter utom ett. Naturlig 
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nedbrytning kommer troligtvis ta hand om det. Kvarvarande oljerester innebär en 

mycket liten risk då marken är till största delen asfalterad (parkering). Risken att 

människor skall komma i kontakt med kvarvarande föroreningar är liten. Om marken i 

framtiden kommer användas till annat ändamål är det troligt att oljeresterna brutits ned 

naturligt. 

Vattenkraftstationer 
Inom TVAB finns 38 vattenkraftstationer varav ett fåtal av dem är samägda med andra 

företag. Den verksamhet som etablerat sig nära vattnet har efterlämnat föroreningar i 

olika utsträckning. I detta arbete har 12 vattenkraftsstationer figurerat på olika sätt. 

Länsstyrelsen i Östergötland håller på med identifiering och inventering av några 

kraftstationer enligt en branschkartläggning (BKL). Identifiering enligt BKL betyder att 

verksamheter inom en viss bransch har identifierats inom området. Olika brancher har 

delats in i olika riskklasser (Naturvårdsverket, 1999). Verksamheter som figurerar är 

exempelvis sågverk där det ibland funnits impregneringsanläggningar. Det har funnits 

järnbruk, smedjor och kvarnar som betat säd där det kan finnas föroreningar kvar i mark 

och sediment. 

 

Vid fastigheterna har de stora markytorna i vissa fall fungerat som lagerplats och deponi 

(Wistrand, 2007). Vattenkraftverksamheten kan ha gett upphov till föroreningar vid 

underhållsarbeten under åren. Kolbottenaska har används vid tätning av utskovsluckor. 

Vid stationerna används kemikalier som oljor, fetter, avfettningsmedel, färg, samt olika 

rengöringsprodukter. Avfall som hanteras på stationerna är t ex grenar, papper och plast 

som fastnar vid rensgallren (Raijcic, 2003). 

Bruksfallet vattenkraftstation i Boxholm 
Bruksfallet vattenkraftstation är samägd med Mjölby- Svartådalen Energiverk AB. 

Bruksfallet ligger i Boxholms bruksområde i vattendraget Svartån. Det har bedrivits 

miljöstörande verksamhet i området i ca 150 år. De kemikalier och andra föroreningar 

som förekommit i processer är bland annat järnmalm, tackor, gjutjärnsskrot, valsoljor, 

Hg- betmedel, lim, lösningsmedel, olja. Påverkan på bottensediment och fauna har 

konstaterats vid provtagning 1983 (Länsstyrelsen, 2004). Tekniska verken tillhör inte 

första ansvarskretsen men om verksamhetsutövare inte kan fastställas kan TV bli 

ansvarig som fastighetsägare. Detta ansvar torde vara ringa (SFS, 1998). 

Forsa vattenkraftstation utanför Katrineholm 
Vid Forsa vattenkraftverk har det funnits bruksverksamhet med spiktillverkning, 

pappersindustri, konstlädertillverkning, karosseri och lackering. Det har även funnits en 

kvarn där säd betats med kvicksilver. Länsstyrelsen har inventerat området men 

förstudie har inte inletts. Området har fått MIFO riskklass 2, stor risk (Länsstyrelsen, 

2011). Tekniska verken är inte ansvarig enligt första ansvarskrets men kan få ta ett visst 

ansvar som fastighetsägare (SFS, 1998). 

Forsaströms övre och nedre vattenkraftstation 
Forsaströms vattenkraftstationer ligger i Åtvidaberg. Vid fastigheterna har det tidigare 

funnits ett tegelbruk som tillverkat tegel och keramik. Det har funnits kvarnverksamhet 

där det kan ha förekommit betning av säd med kvicksilver. Kvarnverksamheten är den 

bransch där den största risken finns för farliga föroreningar. Verksamheterna har bara 
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identifierats enligt BKL, vilket är det första steget vid Länsstyrelsens MIFO- utredning 

(Hultgren, muntlig, 2011). 

Nykvarns vattenkraftstation 
Nykvarns vattenkraftstation är den sista kraftstationen i Motala ström innan den rinner 

ut i Roxen. Kraftstationen togs i drift 1904 och byggdes av var Jonn O Nilson, 

Linköpings Elektriska kraft- och Belysningsaktiebolag. På platsen fanns tidigare 

Nykvarns kronokvarn (Castersson, et al., 1992). Länsstyrelsen har nu identifierat 

platsen enligt BKL och det misstänks att det förekommit betning av säd på platsen 

(Hultgren, muntlig, 2011). 

Viggeby vattenkraftstation i Söderköping 
Viggeby kraftstation är byggd 1949 och är belägen vid Tvärån söder om Söderköping 

(Rajicic, 2003). Vid forsen har det förekommit kvarnverksamhet ”Hälla grophuskvarn” 

där betning av säd kan ha förekommit. Länsstyrelsen har identifierat kvarnen enligt 

BKL men inte inventerad den vidare (Hultgren, muntlig, 2011). 

Motala vattenkraftstation 
Motala Kraftstation invigdes 1922 (Castersson, et al., 1992). Där det är damm idag har 

det historiskt sett funnits en rad gamla verksamheter varav ett järnbruk. På fastigheten 

har det funnits en gammal verkstad som kan ha efterlämnat oljeföroreningar (Torjusen, 

muntlig, 2011). Oljetunnor har påträffats i kanten av dammen (kolla upp referens). 

De nu misstänkta föroreningarna är inte orsakade av Tekniska Verkens verksamhet men 

finns på fastigheten som TV äger vilket kan innebära ett fastighetsägaransvar (SFS, 

1998). 

Odensfors vattenkraftstation 
Odensfors kraftstation ligger i Svartån. Vid fastigheten lagrades nyimpregnerade 

elstolpar på 1970-talet. Stolparna fick ligga där och ”droppa av” innan de användes på 

fältet (Pettersson, 2011). 2009 sanerades marken där stolpupplaget funnits till nivån 

mindre känslig markanvändning, MKM (Statspartner, 2009). På platsen finns även en 

gammal deponi som är övertäckt. Innehållet i deponin är oklart och den avslutades och 

någon gång på 1970-talet (Wistrand, 2007) och täcktes över på 80-talet. Idag syns den 

inte. Deponins är ungefär 30 m i diameter och dess plats är markerad i Figur. 

(Dahlqwist, muntlig, 2011). Ingen annan känd verksamhet finns på platsen förutom att 

det funnits kvarnverksamhet 400 m uppströms där dammen nu ligger (Raijcic, 2003). 

Tekniska verken har ansvar för eventuell deponi då det räknas som pågående miljöfarlig 

verksamhet (SFS, 1998). Marken består troligtvis av morän och finare jordarter vilket 

medför att föroreningar kan färdas långt i mark och grundvatten (Statspartner, 2009). 



 

56 

 

 

 

 
Figur B 3.2. Deponi vid Odensfors som troligtvis består av hushållsavfal l 
(Dahlqwist,Muntlig, 2011) 

 

Malfors vattenkraftstation 
Malfors vattenkraftstation ligger i Motala ström och byggdes 1936. 1877 fanns det två 

kvarnar och en såg vid Malfors och på platsen har tidigare Cloetta haft ett kraftverk. 

Cloettas verk revs i samband med att Malfors vattenkraftverk skulle byggas 

(Castersson, et al., 1992). Jacobslunds verksamhet skall ha lämnat slaggrester på 

området (Wistrand, 2007). Eventuellt finns en deponi av diverse avfall från hushåll 

omkring. Den är övertäckt någon gång på 60-talet. Ungefärlig plats för deponin är 

utritat i Figur. (Dahlqwist, muntlig, 2011). Det är oklart om ovan nämnda slaggrester 

och deponi kan ligga på samma ställe. Tekniska Verken har inte orsakat ovan nämnda 

föroreningar men kan som fastighetsägare ha ett ansvar (SFS, 1998). 
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Figur B 3.3. Ungefärlig plats för en deponi (Dahlqwist, muntlig, 2011) 

 

Tyrisfors vattenkraftstation 
Vid Tyrisfors kraftstation har en undersökning av PCB utförts i byggnaden. PCB har 

endast påträffats i lysrörsarmaturer och i mycket liten mängd (Envima AB, 2008). 

Svartåfors vattenkraftstation 
Vid Svartåfors finns det eventuellt en gammal deponi av verksamhetsavfall (Wistrand, 

2007). Information om deponin är knapp och osäkerhet råder om dess innehåll. Deponin 

består troligtvis av verksamhetsavfall och sopor från hushåll runt omkring. Den är 

övertäckt 1990-talet och syns ej idag. Den skall vara ungefär 30 meter i diameter och dess 

läge är markerat i Figur (Dahlqwist, muntlig, 2011). Som fastighetsägare är TVAB 

ansvarig för deponin som ses som miljöfarlig verksamhet (SFS, 1998). 
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Figur B 3.4. Deponin ligger i hörnet av Svartåfors vattenkraftstations fastighet 
(Dahlqwist,muntlig, 2011) 
 

Nybble vattenkraftstation 
2009 upptäcktes ett läckage av transformatorolja vilken sanerades sommaren 2010. En 

mindre del olja misstänks ha spridit sig under kraftverksbyggnaden och kunde inte 

avlägsnas. I saneringsrapporten (Statspartner, 2010) rekommenderas att 

kontrollprogram uppförs för övervakning av spridning till recipienten Storån. 

Hovetorp 
Små mängder av PCB påträffade i byggnader. Material innehållande PCB skall tas om 

hand vid rivning eller ombyggnation (Envima AB, 2008). 

Knivinge kollager 
1985 köpte TV ett stenkolslager. Kolet låg under vatten i ett kalkbrott i Knivinge, Vreta 

Kloster. Under sommar och hösten 2003 tömde man kollagret på vatten. Ovanpå kolet 

fanns ett lager slam och döda växter. Detta skrapades av och placerades bredvid brottet i 

samråd med brottets ägare. Man tömde sedan kollagret och fick vid tömning upp nästan 

13 200 ton vilket motsvara ca 95 % av den inlagrade mängden kol. Kolet 

transporterades till Kraftvärmeverket i Linköping där det användes som bränsle 

(Tekniska verken, 2003). 
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Bilaga 4. Tabell över föroreningar och dess farlighet 
 
Tabell B 4.1. Ett urval att några föroreningar och dess farlighet 
(Naturvårdsverket, 2011)  
Låg farlighet 

 Måttligt 

hälsoskadl

iga (V) 

Måttlig farlighet 

 Hälsoskadlig 

(Xn) 

 Irriterande 

(Xi) 

 Miljöfarlig 

(-) 

Hög Farlighet 

 Giftigt (T) 

 Frätande 

(C) 

 Miljöfarlig 

(N) 

Mycket hög farlighet 

 Mycket giftigt  

(T+) 

 ämne som ej får 

hanteras. 

Utfasningsämne 

Järn 

Kalcium 

Alifat, kolväten Ammoniak 

Aromat, kolväten 

Fenol 

Petroliumprodukt 

Eldningsolja 

Trätjära 

Bly 

Kadmium 

Kvicksilver 

Bensen 

Cyanid 

Stenkolstjära 

PAH 

PCB 
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Bilaga 5. Bedömningstabeller för hållbar riskanalys 
 
Tabell B 5.1. Bedömningstabell av faktorer inom området miljö och ekologi  
(Naturvårdsverket, 2009)  

 
 

M_f M_exp

Farlighet för 

människa/miljö

Exponering då 

ekosystemet 

tidigare är 

opoverkat av 

föroreningen

Från/till byggnad
I mark och 

grundvatten
Till ytvatten I ytvatten I sediment Genom dammning

Liten farra för 

människor och 

miljö

Människor/ek

osystem 

påverkas i 

mycket liten 

grad.

Tät grund, ex betong 

utan brunnar

Lera, fettlösliga 

ämnen

Avståndtill vattendrag > 

1000m. Plan markyta, 

inga diken,rörgravar 

eller avlopp. 

Lättnedbrytbara ämnen. 

Fettlösliga ämnen

Föroreningar i fast 

form. Stillastående 

vatten, utspädning stor

Accumulationsbott

nar. Livlösa bottnar

Föroreningar ej 

partikelburna.Ytmat

erialet inom 

området består inte 

av finkornigt 

material.

Måttlig fara för 

människa och 

miljö

 

Människor/ek

osystem 

exponeras vid 

enstaka 

tillfällen för 

föroreningen

Grund med avlopp Lerig-siltig morän, 

kompakt torv

Avstånd till vattendrag 

200-1000 m. marken 

lutning>1%. Diken, 

avlopp eller rörgravar

Föroreningar 

partikelbundna. Små 

dikar och bäckar som 

ofta är torra

Accumulationsbott

nar. Levande 

botten

Föroreningar är 

partikelburna.Ytmat

erialet inom 

området kan bestå 

av finkornigt 

material.

Stor fara för 

människor och 

miljö

Människor/ek

osystem 

exponeras 

flera gånger i 

månaden för 

föroreningen

Otät grund, ex asfalt Siltig-sandig morän, 

fyllnadsmassor, 

rörgravar/diken

Avstånd vattendrag 50-

200. Lutning 1-10%. 

Diken, avlopp och 

rörgravar

Föroreningar 

partikelbundna. Små 

dikar och bäckar där 

det oftast rinner 

vatten

Erosionsbottnar. 

Levande botten

Föroreningar är 

partikelburna.Ytmat

erialet inom 

området bestå av 

finkornigt material.

Mycket stor fara 

för männniskor 

och miljö

Människor/ek

osystem 

exponeras 

kontinuerligt 

för 

föroreningen

Otät grund med flera 

avlopp

Sandig-grusig morän, 

fyllnadsmassor, 

rörgravar/diken

Avstånd vattendrag > 

50m. Lutning >10%. 

Diken, avlopp och 

rörgravar

Föroreningar är 

bundna i vatten. 

Kontinuerligt rinnande 

vatten. Ex fors och Å

Mekanisk 

omrörning. 

Levande botten

Föroreningar är 

partikelburna.Ytmat

erialet inom 

området bestå av 

mycket  finkornigt 

material som lätt 

dammar.

M_spr 
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Tabell B 5.2. Bedömningstabell av faktorer inom ekonomi  (Naturvårdsverket, 
2009) 

 
 
Tabell B 5.3. Bedömningstabell av faktorer som oro, beteendeförändringar och 
delaktighet (Naturvårdsverket, 2009)  

 
 

 

E_nuv E_pot E_skydd

1
. L

it
en

Ointressant område. 

Används inte till 

industriändamål/fritids

ändamål

Ointressant område för 

framtida exploatering. 

Används inte i framtiden 

av allmänhet  till 

rekreation trots åtgärd

Orådet är mycket påverkat av 

föroreningen. Förstört 

ekosystem pga annan 

verksamhet som t ex deponi

2
. M

åt
tl

ig

Används till 

industriändamål. 

Används i liten 

utsträckning av 

allmänhet till 

fritidsändamål

Intressant område för 

framtida exploatering. 

Används i liten 

utsträckning i framtiden 

av allmänhet  till 

rekreation efter åtgärd

Ekosystemet är något stört 

eller mycket vanligt i regionen

3
. S

to
r

Attraktivt område med 

potential. Används i 

stor omfattninga av 

allmänhet till 

fritidsändamål

Område attraktivt med 

stor potential. Används i 

framtiden i stor 

utsträckning av 

allmännhet tiill 

Rekreation

Ekosystem som är ovanligt i 

regionen.  Område som har 

stort skyddsvärde. T ex 

strandområde eller 

parkområde i staden

4
. M

yc
ke

t 
st

o
r

Mycket attraktivt 

område med stor 

potential. Används i 

mycket stor omfattning 

av allmänhet till 

fritidsändamål

Område mycket 

attraktivt med mycket 

stor potential. Används i 

framtiden i smycket stor 

utsträckning av 

allmännhet tiill 

Rekreation

Område med mycket stort 

skyddsvärde såsom 

nationalparker, naturreservat, 

marinareservat, 

djurskyddsområden och 

biotopskydd

S_oro S_bet S_del

1
. L

it
en

Ingen oroas

Inga 

beteendeföröndri

ngar

Innevånare känner att de får god information och 

kan påverka i hög grad. Valdeltagande >75%. Inget 

intresse av området

2
. M

åt
tl

ig

Fåtal människor oroas

Fåtal personer 

diskuterar att göra 

ett aktivt val att 

undvika området

Innvånare får information och känner delaktighet. 

Har måttligt intresse av området. Röstdeltagande 

50-75%

3
.

Lokala diskussioner och 

protester

Fåtal personer gör 

ett aktivt val att 

undvika området

Liten spridning av information och liten möjligheta 

att påverka. Visst intresse finns för orådet. 

Röstdeltagande 25-50%

4
. M

yc
ke

t 
st

o
r

Lokala diskussioner och 

protester. Rubriker i 

media. 

Flera personer 

flyttar från 

området. Mindre 

inflyttning.

Dålig spridning av info och ingen möjlighet att 

påverka. Stort intresse finns för området. 

Röstdeltagande <25%
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Bilaga 6. MIFO 
Alltefter det att riksdagen 1999 antog miljökvalitetsmålet ”giftfri miljö” har naturvårdsverket, 

länsstyrelserna och andra berörda aktörer arbetat med att utarbeta metoder att identifiera förorenade 

områden för att kunna nå Giftfri miljös två delmål. (Naturvårdsverket, 2011) En kort redogörelse av olika 

metoder kommer presenteras nedan. 

MIFO - Metodik för inventering av förorenade områden 
MIFO- modellen är utarbetad på uppdrag av naturvårdsverket och den beskriver hur inventeringsarbetet av 

förorenade områden skall gå till. Länsstyrelsen och kommuner ansvarar för inventeringen. Modellen är 

uppdelad i två faser och den ger ett enhetligt och systematiskt sätt att inventera och riskklassa förorenade 

områden. Denna inventering och riskklassning utgör en grund för fortsatta prioriteringar av 

efterbehandlingsåtgärder. Genom att använda metodiken får man en regional och landsomspännande 

översikt på problemen av förorenade områden och får även ett beslutsunderlag för att kunna avgöra om 

restriktioner för olika markanvändning skall införas. MIFO- modellen är indelad i två faser.  

 

MIFO – FAS 1 omfattar en orienterande studie där man samlar in tillgänglig information om objektet. Detta 

görs t ex genom platsbesök, rekognosering och man utför arkivstudier. Informationen som fylls i blanketter 

används till att ställa upp hypoteser om eventuella föroreningar, dess spridning och påverkan på människor 

och miljö. Man gör till sist en första riskklassning vilken ger underlag för vilka områden som man skall gå 

vidare med till fas 2. 

 

I MIFO – FAS 2 så utför man en mer utförlig utredning. Man börjar med ett väl förberett platsbesök för 

rekognosering av området och om det finns otillräckligt kartmaterial upprättar man en geokarta.  

Provtagningsplan upprättas och den anger vilka medier som skall provtas, var proven skall tas och vilka 

analyser som skall göras. Provtagning görs sedan på etablerat sätt och analyser av proverna görs enligt 

bestämda metoder som valts ut. Man sammanställer allt på blanketter som utgör underlag för riskklassning 

och rapportering (Naturvårdsverket, 1999). 
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Bilaga 7. Sammanställningstabell 
Tabell 4. Sammanställning av verksamheter med förorenade områden inom division Energi

 

Anläggningar/Område PCB- utredning Övriga markföroreningar Stoplupplag kreosot Deponi Olja och diesel
Utfyllnad av Slagg- eller 

kolbottenaska 

Kvicksilver Betning 

av säd

KV1, Kraftvärmeverket Låga halter PCB i byggnader 

har konstaterats. Införs i 

rivningsrutin.

Gasverkstomt Undersökt på uppdrag av 

Länsstyrelsen. Rutin för grävningsarbeten bör 

upprättas.

Två stolpupplag har funnits 

inom åren ca 40-tal till 80-

tal.

Bergrum och ev spill på 

mark.

Kan förekomma.Kolbotten-aska. Har förekommit 

Panogen Hg-

betning vid kvarn.

Katrineholm, PC Väster Låga halter PCB i byggnader 

har konstaterats. Införs i 

rivningsrutin.

Bränsleplan utfylld av 

kolbottenaska på 80-talet. 

Provtagning av grundvattnet sker 

på hösten vartannat år.

Katrineholm, PC Öster Industriområde runt fastigheten är förorenat 

från andras verksamh. Typ av föroreningar är 

okänt. Grävningsrutin bör upprättas.

Kollager Vännevads grustag  

(Vingåker)

Avvecklat i mitten av 80-tal. Skrapades rent 

1990. privat mark. Marken består av grus och 

berg. Eventuell korrenpondans mellan KEAB och 

Vingåkers Kommun ellerLänstyrelse ej funnen.

Åtvidaberg Fastigheten är sanerad av Åtvidabergs Kommun.

MPC 4 Kärnabrunn, 

Malmslätt

Fastigheten gränsar till kommunaldeponi. Utsläpp av olja. Sanerad. 

Rapport 2009-05-04.

Vikingsta (MPC) Utsläpp av olja. Sanerad 

2009 under KM-nivå.

Ekängen (MPC) Oljeutsläpp. Sanerad i flera 

etapper.

Bruksfallet 

vattenkraftstation

Gammalt industriområde. Kan 

förekommkemikalieföroreningar i sediment.

Oljeföroreningar i sediment 

kan förekomma pg spill från 

angränsande verksaamhet.

Har funnits en 

kvarn på platsen. 

Ev Hg - 

föroreningar.

Forsa vattenkraftsstation MIFOutredning pågår. Förorening från tidigare 

verksamhet.

Har förekommit 

Panogen Hg-

betning vid kvarn.

Forsaström övre och nedre Forsaströms Tegelbruk. Bransch: Tillverkning av 

tegel och keramik.

Forsaströms kvarn. 

Bransch: betning av 

säd.
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Dr 1318. Tranformatorolja 

finns kvar närmast huset och 

kan ha runnit in under 

huset.

Viggeby vattenkraftstation Hälla grophuskvarn.  

Betning av säd.

Motala vattenkraftstation PCB- utredning  fann ingen 

PCB i byggnader.

Förorening från tidigare verksamhet och Motala 

Verkstad. 

Odensfors 

vattenkraftstation

Stolpupplag Sanerad till 

MKM-nivå.

 Hushåll runt omkring har slängt sitt skräp. 

Övertäckt 80-tal. Syns ej och Ca ø 30m. 

Hovetorp 

vattenkraftstation

Små mängder PCB i 

byggnader.

Malfors vattenkraftsstation slaggrester efter järnverksamhet. 1877 fanns på 

platsen två stycken kvarnar och en såg.

Eventuellt en deponi av diverse avfall från 

hushåll omkring. Övertäckt ca 60-tal. 

Lokalisation på område okänd. Ungefärlig 

plats utritat på karta.

Tyrisfors vattenkraftstation Små mängder PCB i 

byggnader.

Svartåfors 

vattenkraftstation

Deponi av verksamhetsavfall och sopor från 

hushåll runt omkring. Övertäckt 90-tal. Syns 

ej och Ca ø 30m.

Kallerstaddeponin (1955-

1973)

Hushållsavfall deponerades 55-58 sedan 

främst det som inte kunde eldas. Slaggen 

från Sopan deponerades inte på  platsen. 

Knivinge kollager Avvecklat. Kommunicerat med kommun.
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1. Li te n  K o n se kv e n s

2. Måttl ig  ko n se kve n s

3. Sto r K o n se kve n s

4. Mycke t sto r ko n se kve n s

o säke rh e t i  b e d ö m n in ge n

K
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1. Tolerant risknivå Avvakta

2 Viss risknivå Behöver inte åtgärdas. Information att miska osäkerheten kanbli aktuell

3. Allvarlig risknivå Vidare utredning krävs för att minska osäkerhet

4. Mycket allvarlig risknivå Åtgärda nu. Föreslå åtgärder


