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Denna rapport är ett resultat av den inventering 
av förorenade områden som utfördes 2002, 
samt till viss del kompletterades och 
uppdaterades 2004. Inventeringen omfattar 
förorenade markområden från ett 20-tal 
branscher och verksamheter. 
 
Syftet var främst att identifiera och kartlägga 
alla områden där förorenad mark kan finnas. 
Därefter skulle områdena riskklassas i så stor 
utsträckning som möjligt.  
 
Avsikten är att myndigheter och privatpersoner 
lätt ska kunna få information om vilka 
föroreningar som kan finnas på specifika 
platser i kommunen, men även få en översiktlig 
bild av kommunens förorenade områden. 
 
Rapporten har inkluderats i Skara kommuns 
översiktsplan och utgörs av avsnittet 
”Förorenad mark, reningsverk, deponier”. I 
denna rapport är objekten indelade efter 
verksamhet och beskrivs var för sig.  
 
Skara, augusti 2004 
 
 
 
Östen Andersson 
Miljö- och byggnadschef 
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Bakgrund 
I Sverige finns det i dag tusentals förorenade 
markområden och sediment som utgör en källa 
till att föroreningar sprids i vår miljö. Med ett 
förorenat område avses ett område som är så 
förorenat att halterna påtagligt överskrider 
lokal/regional bakgrundshalt. Vissa av dessa 
platser medför redan idag oacceptabla 
miljöeffekter, men framförallt utgör de i många 
fall genom sin föroreningspotential ett 
allvarligt hot mot hälsa och miljö. Framtida 
problem kan framför allt förväntas när det 
gäller stabila eller svårnedbrytbara samt 
ackumulerbara och toxiska ämnen. 
 
Det är viktigt att känna till om ett område kan 
vara förorenat, särskilt vid exploatering av 
mark. Man måste då ta hänsyn till markens 
förorening och behandla den förorenade 
marken på ett miljöriktigt sätt, eventuellt 
saneringsarbete kan då planeras i förväg. I 
vissa fall kan det dock vara klokast att låta 
marken vara, det gäller till exempel då 
föroreningarna är inkapslade i marken på ett 
sådant sätt att spridning inte sker. Det är också 
viktigt att känna till eventuella föroreningar 
beroende på vilken typ av verksamhet man 
planerar på platsen. Ett dagis eller en skola är 
t.ex. mer känsligt för föroreningar i marken än 
vad en fabrik är. 
 

Innan miljöskyddslagen trädde i kraft 1969 
förekom rening av utsläpp till luft och vatten 
endast i begränsad omfattning. Flytande rester 
från olika processer släpptes ut i närmsta 
vattendrag eller infiltrerades direkt i marken. 
Avfall användes ofta för att jämna ut 
nivåskillnader eller utvidga industritomter mot 
intilliggande vattendrag. I andra fall lades 
avfallet på närmaste fria yta utan tätning eller 
täckning. 
 
Miljökvalitetsmål 
Under miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” har 
riksdagen tagit beslut i ett nationellt delmål 
angående förorenade områden. Det lyder: 
”Förorenade områden skall vara identifierade 
och för minst 100 av de områden som är mest 
prioriterade med avseende på riskerna för 
människors hälsa och miljön skall arbetet med 
sanering och efterbehandling ha påbörjats 
senast år 2005. Minst 50 av de områden där 
arbete påbörjats skall dessutom vara 
åtgärdade.” 
 
Miljöbalken  
Miljöbalken och dess bestämmelser om 
förorenade områden trädde i kraft 1999. Regler 
om vem som kan hållas ansvarig för en 
efterbehandling finns i miljöbalkens kapitel 2 
och 10. Verksamhetsutövaren är den som i 
första hand är ansvarig för efterbehandling. 
Preskriptionslagen är inte tillämplig på 

efterbehandlingsansvar utan ansvaret för att 
skadan blir åtgärdad kvarstår till dess att 
skadan eller olägenheten har upphört. Dock 
gäller att om en verksamhet har bedrivits och 
avslutats på platsen före 1juli 1969 har den f.d. 
verksamhetsutövaren inget ansvar, även om 
verksamhetsutövaren finns kvar och bedriver 
liknande verksamhet på annan plats. Om 
verksamheten har fortsatt på platsen efter 1 juli 
1969 men sedan flyttats från/avslutats på 
platsen, gäller ansvaret endast för den del av 
föroreningen som har uppstått efter 1969. Om 
verksamheten fortfarande finns kvar på platsen 
omfattar ansvaret samtliga föroreningar, såväl 
före som efter 1969. Finns det inte någon 
verksamhetsutövare enligt första kretsen 
övergår ansvaret till den som äger fastigheten. 
Vissa undantag finns dock för banker och 
villaägare. En ägare av en bostadsfastighet är 
endast ansvarig om förvärvaren känt till 
föroreningen vid köpet. 
 
Nationella ambitioner enligt riksdagens 
miljökvalitetsmål  
Det finns ungefär 38 000 förorenade områden i 
Sverige, varav cirka 3000 ligger i Västra 
Götaland. Av dessa är ca 1000 objekt 
inventerade och riskklassade enligt MIFO 
(Metodik för inventering av förorenade 
områden) under åren 1996-2000. Övriga objekt 
utgörs av ca 700 deponier (med huvudsakligen 
kommunalt ansvar), 500 bensinstationer (i 
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SPIMFAB´s regi) samt 250 militära objekt 
(försvarets ansvar). Ambitionen är att relativt 
snabbt få en bild av hur allvarligt förorenade 
dessa områden är. Åtgärdsarbeten ska utgå från 
länsstyrelsens prioritering. Saneringen syftar 
till att minska risken för spridning och 
påverkan på människors hälsa och miljön. 
 
I Västra Götaland är ambitionen att förorenade 
områden skall vara identifierade och av 
förorenade områden av riskklass ”mycket stor” 
och ”stor” skall 30% vara översiktligt 
undersökta och 10 procent skall vara åtgärdade 
senast år 2005. 
 
Inventering 
Denna inventering av förorenade områden 
ägde rum sommaren 2002 med syftet att 
kartlägga alla eventuellt förorenade områden i 
Skara kommun. Uppgifter samlades in via kart- 
och arkivstudier, platsbesök och intervjuer, 
samt att information har erhållits från 
historieböcker och invånare i skara. Efter att 
sammanställningen avslutats skickades 
material ut till berörda fastighetsägare, för att 
ge dessa möjlighet att komma med åsikter och 
kommentarer. 
 
Riskklassning 
Objekten riskklassades med hänsyn till hur 
allvarliga effekter på hälsa och miljö som ett 
visst objekt skulle kunna ge upphov till och 

sannolikheten för att denna situation skall 
uppkomma. Hur allvarliga effekter som kan 
uppkomma hänger främst samman med 
föroreningarnas mängd och farlighet men 
också med markanvändningen och 
omgivningens känslighet. Sannolikheten för att 
effekter ska uppkomma beror på 
förutsättningarna för spridning och exponering 
av föroreningarna.  
 
Det finns fyra riskklasser:   
  
Klass  1  Mycket stor risk 
Klass  2  Måttlig/Stor risk 
Klass  3  Liten risk 
Klass  4  Mycket liten risk  
 
De objekt som har riskklassats i denna 
inventering grundar sig i många fall på 
branschkartläggningens (BKL) preliminära 
riskklassning (Naturvårdsverket, rapport 4393). 
Riskklassningen är ett mått på 
föroreningsgraden och hur stor misstanken är 
om förorening. Objekt som placerats i riskklass 
1-2 ska i första hand utredas vidare. Efter detta 
kan ytterligare undersökningar och åtgärder bli 
aktuella.  
 
Sammanfattning 
Denna inventering omfattar förorenade 
markområden från ett 20-tal branscher och 
verksamheter. Totalt ingår 98 objekt, varav 38 

i riskklass 2 och inga i riskklass 1. Kartan på 
följande sida finns i ÖP. Den ger en översiktlig 
bild av var objekten ligger, men särskilt i 
tätorterna är kartans detaljeringsgrad 
otillräcklig. En detaljerad karta över förorenade 
områden i Skara tätort visas sidan därefter. 
 
Kartor 
Till de flesta objekt i denna rapport hör en  
karta. En fylld blå cirkel markerar varje objekt 
(på kartan på följande sida förekommer annan 
märkning) medan ett rödfärgat rutnätet täcker 
det område som misstänks vara förorenat.  
 
Fortsatt arbete  
För att hålla kunskapen och informationen om 
förorenade områden aktuell måste arbetet 
fortgå kontinuerligt. Alla områden som ingår i 
denna inventering är inlagda i databasen 
miljöreda (miljö- och byggnadskontoret, Skara 
kommun). Här kan man få översiktlig 
information om varje objekt genom att söka på 
t.ex. fastighet eller verksamhet. I databasen ska 
förändringar och åtgärder registreras. Samt att 
eventuella nyupptäckta förorenade områden 
ska läggas till. Information om förorenade 
områden i Skara kommun har också förts in i 
den MIFO- databas som Naturvårdsverket 
utarbetat tillsammans med länsstyrelser i 
landet. Även denna ska uppdateras 
kontinuerligt i samband med att ny information 
erhålls. 
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Varje blå punkt markerar ett 
eventuellt förorenat område. 
Numreringen hänvisar till 
objekt i rapporten. 
 



1. GASVERK 

  

Allmänt 
Principen att framställa stadsgas ur stenkol 
demonstrerades första gången i slutet av 1700-
talet i England. Torrdestillation av stenkol var 
den viktigaste produktionsmetoden för 
stadsgas. Förgasning av ved och torvkol 
förekom under första och andra världskriget då 
stenkol inte gick att uppbringa.  
 
Viktigaste föroreningar 
Gasverkens föroreningar kommer framförallt 
från de restprodukter som framställningen gav 
upphov till, vilket delvis beror på att det inte 
fanns någon avsättning för många biprodukter 
under det första halvseklets drift. Förutom spill 
och läckage i produktionen kan föroreningar ha 
tillförts marken genom att avfall, biprodukter 
och reningsmassor deponerats eller använts 
som fyllnadsmassor inom gasverkstomten. Det 
är också vanligt att underjordiska cisterner med 
olja och tjära lämnats kvar. 

 
Miljöeffekter 
De kemikalier som kan förekomma vid 
gasverkstomterna har en bred giftverkan för 
både människa och miljö. För människan är 
den viktigaste exponeringsvägen oral. 
Kemikalier kan tränga upp i byggnader som 
senare uppförs på gasverkstomterna. Flertalet 
av föroreningarna ger luktolägenheter. 
 
Riskklassning 
Branschen som helhet placeras i riskklass 2. 

 
Figur 1.1. Gasverkstomten (1.1) och järnvägsområdet med Stena Scanpaper (2.1), SJ’ s  
verkstäder (2.2) och SJ’ s oljecisterner (2.3). 
 

De vanligaste föroreningarna vid gasverkstomter är: 
 
• PAH (polyaromatiska kolväten) 
• enklare aromatiska kolväten som bensen, toulen och xylen 
• fenoler och kreosoler 
• ringformade kväveföreningar som pyridiner och kinoliner 
• metaller som bly, kvicksilver och  kadmium 
• cyanider 
• ammoniak och ammoniaksalter 
• svavelföreningar 
• syror och baser 

 



1. GASVERK 

  

1.1 Lien 2  
 
Gasverk  
 
Historik 
Gasverket i Skara var i drift mellan 1918 och 
1952. Den totala produktionen uppskattas till 1 
Mm3, vilket är lite jämfört med andra gasverk i 
Sverige (Stockholms totala produktion uppgick 
till 7000 Mm3). Se figur 1.1 för lokalisering av 
gasverket. 
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Marken består av täta jordarter. Avståndet till 
recipienten Afsen är ca 350 m. 
 
Riskklassning 
Riskklass 2, branschtypisk riskklass. 
Undersökning ska ske under våren 2004 och en 
rapport väntas under sommaren 2004.  
 
Källor: Branschkartläggningen. Naturvårdsverket 
Rapport 4100 ”Gasverkstomter i Sverige”. Flygfoto 
från 1949. Miljö- och byggnadskontoret. MIFO - 
databas upprättad av Maria Gustavsson 2000-07-10.  
 
 
 
 
 
 
 



2. JÄRNVÄGSOMRÅDET 

  

För lokalisering av järnvägsområdets olika 
verksamheter se figur 1.1  
 
 

2.1 Lien 6 
 
Stena Scanpaper AB 
 
Historik 
Stena Scanpaper (f.d. IL -returpapper) bedriver 
verksamhet inom fastigheten (se figur 1.1). 
 
Mellan 1978-1989 ägde Skara Kommun 
fastigheten. 1945 uppfördes vagnshall och 
lokverkstad, 1973 upphörde lokverkstad -
verksamheten. 1989 startade returpappers-
hantering. Under tiden fram till 1945 finns inga 
belagda uppgifter om områdets användning. 
Muntliga uppgifter finns om att fastigheten 
skall ha använts av gasverket, liksom att den 
skall ha använts för upplag av impregnerade 
slipers. 
 
Föroreningar 
Föroreningarna kreosot samt diesel har 
konstaterats fläckvis i marken. Figur 2.1.2 
visar en kreosotfläck. Kreosoten förekommer 
fläckvis med en PAH (polyaromatiska 
kolväten) halt som ligger ca 1000 gånger över 
riktvärdet för mindre känslig markanvändning 
(MKM). Vidare har två underjordiska cisterner 
påträffats. 
 

 

Sanering 
I samband med att Stena Scanpaper skulle 
bygga lager under skärmtak samt stödmurar, 
utförde man sanering av marken (2001). Figur 
2.1.1 visar en provtagningsplats. Vid 
saneringen omhändertog man 217,01 ton 
oljeförorenad jord, 106,4 ton massor med höga 
halter av PAH (kreosot), samt oljeförorenat 
vatten med en total volym på 7,5 m3.  
 
De föroreningar med höga koncentrationer som 
lokaliserats var inkapslade i lera. Spridning 
verkar ej ha skett. 

 
Figur 2.1.1. Provtagningsplats vid saneringsarbetet. 
2001-10-18. 
 
Föroreningarnas ursprung 
Den nuvarande markanvändningen bedöms 
inte ge upphov till markföroreningarna. 
Detsamma gäller den verksamhet som har 
bedrivits av IL -returpapper. Den tidigare 

underhållsverkstaden kan ha inrymt 
verksamheter som bidragit till 
föroreningssituationen. Det gäller dels de 
underjordiska cisternerna som kan ha använts 
för byggnadens uppvärmning eller tankning av 
motorvagnarna.  
 
Förekomsten av stenkolstjära (kreosot) bedöms 
inte vara kopplad till vare sig den tidigare 
underhållsverkstaden eller 
returpappershanteringen. Den kan vara ett 
resultat av den upplagring av slipers som enligt 
muntlig uppgift skall ha ägt rum på den 
aktuella fastigheten. Föroreningsförekomsten 
kan även vara resultat t ex av annan 
avfallshantering. 
 

 
Figur 2.1.2. Provtagningsplats. Kreosotfläck. 2001-
10-18. 
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Jordlagerföljden som registrerats är följande. 
Fyllning, grusig ibland med inslag av 
restprodukter, vilken sträcker sig ned till ca 0,5 
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m under markytan. Fyllningen underlagras av 
lera. Avståndet till recipienten Afsen är ca 500 
m. 
 
Riskklassning 
Riskklass 2. Hög farlighet men låga 
spridningsförutsättningar och lågt skyddsvärde. 
 
Källor: Miljö- och byggnadskontoret: Akt ”Lien 6 
Scanpaper AB, Förorenat område 2(2)”, Flygfoto, 
1949.  
 
 
2.2 Lien 5 
 
SJ:s Verkstäder 
 
Historik 
I SJ: s verkstäder utförde man underhåll och 
reparationer av lok och vagnar. Numera är det 
järnvägsmuseum på platsen (se figur 1.1). 
 
Viktigaste föroreningar 
Utsläpp av oljor, fetter, lösningsmedel eller 
färgavfall kan medföra förorening av mark och 
vatten. I de fall grundvatten påverkas av dessa 
oljor och fetter kan miljöeffekter uppkomma. 
Upplag av slipers kan medföra att kreosot och 
arsenik frigörs. 
 
Riskklassning  
Riskklass 2. Mycket hög farlighet, låga 
spridningsförutsättningar. Skyddsvärdet är 
måttligt och känsligheten är måttlig till stor. 

Källa: Branschkartläggningen. Akt Miljö- och 
byggnadskontoret: ”Lien 5 Järnvägsmuseum Skara 
Lundsbrunns Järnvägar”. 
 
 
2.3 Gamla Staden 2:1 
 
SJ:s Verkstäder  
 
Historik 
På järnvägsområdet (se figur 1.1) har förvarats 
6-8 stycken 50 m3 oljecisterner. Se figur 2.3.1.  
 

 
Figur 2.3.1. Järnvägsområdet mot lokstallarna och 
Eccoverken (Foto från ”Skarabilder foto - Stig 
Rehn”) 
 
Viktigaste föroreningar 
Provtagning utfördes 2002 och analysresultat 
visade förhöjda halter av bly och PAH. 
Halterna underskred riktvärdena för mindre 
känslig markanvändning men överskred 

riktvärdena för känslig markanvändning. 
 
Riskklassning 
Riskklass 2. Mycket hög farlighet, låga 
spridningsförutsättningar. Skyddsvärdet är 
måttligt och känsligheten är måttlig till stor. 
 
Källor: Östen Andersson Miljö- och 
byggnadskontoret. Flygfoto från 1949 Miljö- och 
byggnadskontoret. Akt Miljö- och 
byggnadskontoret: ”Lien 5 Järnvägsmuseum Skara 
Lundsbrunns Järnvägar”. 
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Beskrivning av gjuteriprocesser 
Gjutning innebär i princip att metall, oftast 
skrot, smälts, hälls i en form, får stelna, 
avlägsnas ur formen och sedan bearbetas för att 
få bort sådan metall som inte skall vara en del 
av den färdiga produkten. 
 
Föroreningar  
De vanligaste avfallskategorierna är troligtvis 
sand och avfall från smältning. Avfall från 
bearbetning av tungmetaller kan vara en viktig 
föroreningskälla om det inte återvinns. 
 
Riskklassning  
Tungmetallgjuterier placeras i riskklass 2. 
Speciellt kan deponier med slagg medföra 
problem. Järn- och lättmetallgjuterier bör 
placeras i riskklass 3, eftersom dessa metaller 
inte är lika toxiska som tungmetaller. 
 
 
3.1 Nyboholm 1:5 
 
Skara gjuteri 
 
Historik 
Gjuteriet grundades 1946 (troligen) och 
verksamheten upphörde 1993. Var på 
fastigheten Nyboholm 1:5 gjuteriet låg visas på 
karta i figur 3.1.1.  
 
Föroreningar  
Till processerna användes sand med härdare 
som inte gick att återvända. Gjutsanden 

hämtades av avfallsbolag, åtminstone från 
1983. Tidigare kan gjutsanden ha lagts på 
skroten på Gjutaren 1 (se figur 3.1.1). 
 

 
Figur 3.1.1. Lokalisering av Skara gjuteri (3.1). 
Intill ligger en skrot (11.1). 
 
Riskklassning 
Riskklass 3, Branschtypisk riskklass för 
järnmetallsgjuterier. Dock ej helt säkert om det 
var ett järnmetallsgjuteri. 
 
Källa: Lennart Dickens, EJ Gelbgjuteri i Skara. 
 
 

3.2 Stjärnan 11 
 
Skara gjuteri och vapenfabrik 
 
Historik 
1914 stöpte Emil Westermark om Skara 
Gjuteri. Under ett halvt decennium gick 

företaget mycket bra, framför allt på grund av 
orderingång från Ryssland. 1920 när kanonerna 
tystnat gick företaget i konkurs. Skara gjuteri 
återuppstod dock 1947. Kanske återuppstod det 
på Nyboholm 1.5 (se figur 3.1.1.). Se figur 
3.2.1 för lokalisering av Skara gjuteri och 
vapenfabrik. 
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Marken i Skara består av täta jordarter. Ca 300 
meter från objektet rinner Afsen. 
 
Riskklassning 
Riskklass 3. Branschtypisk riskklass, låga 
spridningsförutsättningar.  
 
Källa: Skara 2 1700-1970, Staden i länet. Utgiven 
av Skara historiekommité, Västergötlands tryckeri, 
Skara 1975.  
 
 
3.3 Jarlen 1 
 
Klockgjuteri 
 
Historik 
På 1700-talet grundade Nils Billsten ett 
klockgjuteri som fanns kvar i runt 100 år. 
Gjuteriet tillverkade kyrkklockor av bland 
annat brons och koppar. Se figur 3.2.1 för 
lokalisering av klockgjuteriet. 
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Brobacka ligger på en höjd ungefär 150 meter 
från Afsen. 
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Föroreningar 
Rester av tungmetaller kan förekomma. 
 
Riskklassning  
Riskklass 2. Branschtypisk riskklass för 
tungmetallsgjuterier. Genomsläppligheten av 
kullen är okänd men under finns förmodligen 
lera.  
 
Källa: Rune Hagberg, guide Skara gille. 
 
 

3.4 Flugan 5 
 
Erik Jonssons Gelbgjuteri 
 
Historik 
Gelbgjuteriet grundades 1862. Det startade på 
Skolgatan 13-15 i Skara, och flyttade sedan till 
en lokal i närheten av järnvägsstationen. 
Därefter låg det under en kort period på 
Härlundagatan innan det 1909 flyttade till 
nuvarande lokal på Filipsdalsgatan (se figur 
3.4.1). Figur 3.2.1 visar samtliga platser där 
gjuteriet legat, dock är lokaliseringen av 
gjuterierna innan 1909 osäker. 1946-48 
byggdes gjuteriet ut och lokalerna är desamma 
sedan dess. 
 
Gelbgjuteriet använder endast gula metaller, 
därav ”Gelb” som betyder gul på tyska. 
Företaget tillverkar och renoverar 
prydnadssaker av koppar, mässing (50 % 
koppar- 50 % zink) och malm (85 % koppar- 5 
% tenn, zink och bly).  Kopparföremål  

  
Figur 3.2.1. Kartan visar var Skara gjuteri och vapenfabrik (3.2), Klockgjuteriet (3.3) och E.J Gelbgjuteri (3.4) 
låg respektive ligger. 
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renoverar de i mindre betningsanläggning med 
kaustiksoda, svavelsyra, salpetersyra och 
vatten. Förr förekom renovering av 
kopparföremål i stor utsträckning, numera lutas 
knappt något alls. Tillverkningen har minskat 
de senaste åren. Nuförtiden gjuts knappt ett ton 
per år. På 60-talet var det 25 man som jobbade 
och man gjöt mellan 15 och 20 ton per år. 
 

 
Figur 3.4.1. Erik Jonssons Gelbgjuteri (Foto 2002-
06-24). 
 
 Tillstånd att släppa ut neutraliserat 
betningsbad meddelades 1981. Innan dess hade 
man släppt ut koncentrerade lösningar.  
 
Vid tillsynsbesök 1995 framkom att 
serviceledningen, med all sannolikhet saknade 
botten. 1998 bekräftades detta och den byttes 
1999. Ledningen ligger i tät lera vilket kan 
innebära att läckaget varit måttligt. 
 
Föroreningar 
Leran i marken kan innehålla miljöfarliga 
ämnen från lutning. Ingen gjutsand slängs, den 

återanvänds och det ”spill” som blir lämnar 
inte lokalen.  
  
Riskklassning  
Riskklass 2 Branschtypisk riskklass för 
tungmetallsgjuterier. Små spridnings-
förutsättningar, stor farlighet. 
 
Källor: Fältbesök 2002-06-24, samtal med ägaren 
Lennart Dickens. Akt Miljö- och byggnadskontoret 
”Flugan 5 Gelbgjuteri E.J”. 
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Allmänt 
Avloppsvattenrening innebär en nedbrytning 
av organiska föroreningar och en fällning av 
fosfor m.m. med järn- och aluminiumsalter. 
Reduktion av kväve kommer i ökande 
omfattning att ske i den biologiska delen av 
reningsprocessen.  
 
Avloppsvattenrening med ovanstående 
processer ger som restprodukt slam. Slammet 
som bl.a. innehåller nyttigheter som organiska 
mullbildande ämnen och närsalter används till 
del som gödningsmedel i lantbruket. Beroende 
på föroreningar i slammet minskade denna 
användning under 80-talet. En del av slammet 
deponeras på avfallsupplag.  
 
Viktigaste föroreningar 
Det renade vattnet innehåller resthalter av 
näringsämnena fosfor och kväve som kan 
orsaka eutrofiering i recipienten. Organiska 
ämnen som inte helt brutits ner i behandlingen 
kan förorsaka syrebrist vid den ytterligare 
nedbrytning som sker i recipienten. Även spår 
av metaller finns lösta i det behandlade vattnet. 
De härrör främst från avloppsvattnet som 
sådant, men även från de fällningskemikalier 
som tillsätts för att reducera fosforn. 
 
I restprodukten slam finns en stor del av de 
avskiljda föroreningarna samlade. Ur 
efterbehandlingssynpunkt är det framförallt 
metaller och persistenta organiska ämnen samt 
risken för spridning och anrikning i 
näringskedjorna som är av intresse. 

Halten av föroreningarna är vanligen dock inte 
större än att slammets innehåll av växtnäring 
och organiskt material kan och bör utnyttjas 
som en resurs.  
 
Riskklassning  
Branschen som helhet placeras i riskklass 4.  
 
 

4.1 Brinkagärdet 2:1 
 
Skaras första avloppsreningsverk 
 

 
Figur 4.1.1. Skaras biologiska avloppsreningsverk 
(Sveriges första). Bilden tagen ca 1930, vy mot 
nordväst. 
 
Historik 
Det nuvarande avloppsledningssystemet 
började anläggas 1898. Vid sekelskiftet 
förbättrades ledningsnätet men avloppsvattnet 
var fortfarande orenat när det nådde Dofsan. 
Ett avloppsreningsverk anlades vid nuvarande 
vandrarhemstomten 1911 (se figur 4.1.1, 
4.1.2). Flera kompletteringar och förbättringar 
genomfördes de närmaste åren. 1912 blev det 
Sveriges första biologiska reningsverk. Mellan 

1908 och 1931 kom flertalet 
stämningsansökningar med rättegångar som 
följd in angående nedsmutsning av Dofsan. (se 
figur 4.2.2). Reningsverket räckte inte till. Ett 
nytt reningsverk vid Bernstorp (se figur 4.2.1) 
var klart 1935.  
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Mindre än 50 meter från platsen rinner ån 
Dofsan. 
  

 
Figur 4.1.2. Lokalisering av Skaras första 
avloppsreningsverk, på Brinkagärdet 2:1. 
 
Riskklassning 
Riskklass 4, branschtypisk riskklass. 
 

Källor: Rune Hagberg, guide Skara gille. Boken 
”Ett sekel med elektricitet och vatten i Skara”, 
Utgiven av Skara Energi AB och Gatukontoret, 
Skara kommun. 
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4.2 Spoven 2 
 
Avloppsreningsverket i Bernstorp. 
 
Historik 
Reningsverket vid Bernstorp (se figur 4.2.1) 
var klart 1935. Det innehöll sandfång och 
sedimenteringsbassäng med underliggande 
rötkammare, biologiska bäddar, fyra 
parallellkopplade Emscherbrunnar, 
klorbassänger, klorkontaktbassäng samt en 
slamtorkplats. Fortsatt kritik gällande 
nedsmutsning av Dofsan gjorde att man 
byggde om reningsverket 1955. En ny 
avsättningsbassäng ersatte Emscherbrunnarna. 
Den biologiska reningens kapacitet, som inte 
var tillräcklig, utökades inte. Kraven på 
reningsverket ökade och ytterligare tillbyggnad 
var klar 1967, men även det blev otillräckligt i 
takt med att orter som Ardala, Axvall och 
Varnhem också skulle utnyttja reningsverket i 
Skara. Efter utredande beslöt man att anlägga 
ett nytt reningsverk på fastigheten Horshaga 
1:1, tre kilometer väster om Skara (se figur 
4.2.1). Byggstarten var i oktober 1973, och i 
januari 1975 togs det nya verket i drift. 
 
Föroreningar 
Reningsverket har påverkat Dofsan (se figur 
4.2.2) negativt under lång tid.  
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Intill reningsverket rinner bäcken Dofsan (se 
figur 4.2.1). 

 
Figur 4.2.1. Avloppsreningsverket i Horshaga (4.3) 
och Bernstorp (4.2). Dofsan rinner emellan dessa. 
 
Riskklassning 
Riskklass 4, branschtypisk riskklass. 
 
Källor: Boken ”Ett sekel med elektricitet och vatten 
i Skara”, Utgiven av Skara Energi AB och 
Gatukontoret, Skara kommun. Fältbesök 2002-07-
08. Samtal med Sven-Georg Karlsson. 
 
 
Dofsan  
 
Historik 
Under de 40 åren som avloppsreningsverket 
låg på Spoven 2 lagrades stora mängder 
sediment i ån Dofsan (se figur 4.2.2). Även i 
dag påverkas Dofsan negativt på grund av 
utsläpp av bl.a. kväve och fosfor från 
reningsverket i Horshaga. 

 
Figur 4.2.2. Foto på Dofsan (2002-07-08). 
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Dofsan rinner via Flian och Lidan ut i Vänern. 
 
Källor: Lennart Kjellberg kommunekolog Miljö- 
och byggnadskontoret. Fältbesök 2002-07-08, 
samtal med Lars-Olof Svensson, Händene Åslätten. 
 
 
4.3 Horshaga 1:28 
 
Skara avloppsreningsverk 
 
Historik 
Vid Skara avloppsreningsverk (se figur 4.2.1) 
behandlas såväl kommunalt som industriellt 
avloppsvatten från Skara tätort samt de mindre 
tätorterna Axvall, Varnhem och Ardala. Av 
anslutna industrier kan nämnas Swedish 
Meats/Support och AB Kronfågel samt 
deponeringsanläggningen Rödjorna. 
Reningsverket byggdes 1974. Då innehöll det 
mekanisk, kemisk och biologisk rening och 
motsvarade en belastning från 50 000 
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personekvivalenter. Därefter har det skett en 
tillbyggnad av biologiska bäddar (1982), 
försedimenterings-bassänger (1995), 
rötkammare (1997) och utbyggnad av en 
biologisk slambehandlings-anläggning samt en 
anläggning för behandling av kväverikt 
rejektvatten.  
 
Föroreningar 
Dofsan (se figur 4.2.1, 4.2.2) är negativt 
påverkad av utsläpp från Skara 
avloppsreningsverk. Höga fosfor- och 
ammoniumutsläpp, i förhållande till 
recipientens storlek och vattenföring har 
bidragit till igenväxning och sannolikt även en 
utarmad fauna.  
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Det utgående renade avloppsvattnet rinner ut i 
Dofsan, vilken avrinner via Flian och Lidan till 
Vänern. 
 
Riskklassning 
Riskklass 4, branschtypisk riskklass. 
 
Källor: Akt Miljö- och byggnadskontoret 
”Horshaga 1:28, Horshaga Avloppsreningsverk 1(2) 
och 2(2)”. Boken ”Ett sekel med elektricitet och 
vatten i Skara”, Utgiven av Skara Energi AB och 
Gatukontoret, Skara kommun. Fältbesök 2002-07-
08, samtal med Stig Mörk. 
 
 
 

4.4 Stora Foxerna 3:2 
 
Eggby avloppsreningsverk 
 
Historik 
Avloppsvatten från Eggby tätort har infiltrerats 
sedan 1963, då den dåvarande infiltrationen 
togs i bruk. Denna havererade 1990 och en ny 
anlades på samma plats. Under ett år 
uppskattas ca 20 000 m3 avloppsvatten 
infiltreras. (Figur 4.4.1 visar lokaliseringen av 
reningsverket i Eggby) 
 

 
Figur 4.4.1. Eggby avloppsreningsverk (4.4). 
 
Föroreningar 
Provtagning av avloppsvattnet sker två gånger 
om året. Slammet transporteras till 
inkommande i Bernstorp (se figur 4.2.1), 
provtagning sker därför inte på slam från 
Eggby. Det har uppmätts högre halter fosfor i 
Eggbysjön än i Skärvalången vilket skulle 

kunna ha orsakats av näringsläckage i 
infiltrationen.  
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Anläggningen är belägen inom det vidsträckta 
området med isälvssediment väster om 
Billingen. Isälvssedimentens tjocklek vid 
anläggningen överstiger 9 m. Sand och grus 
dominerar i lagerföljden, men även silt 
förekommer i relativt höga halter. 
Isälvsmaterialet är relativt osorterat. Med 
avseende på bergartsammansättningen 
dominerar kambrosilurbergarter (kalkstenar 
och skiffrar) från Billingen. Grundvattenytan 
inom infiltrationsområdet är mellan 5 och 7 
meter under marknivån och lutar svagt åt 
sydväst mot sjön Skärvalången. Skärvalången 
är belägen 500 m från infiltrationen.  
 
Riskklassning 
Riskklass 4, branschtypisk riskklass. 
 
Källa: Akt Miljö- och byggnadskontoret ”Stora 
Foxerna 3:2, Eggby avloppsreningsverk 1(1)”. 
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Allmänt 
Kemtvätt är en process där man med hjälp av 
organiska lösningsmedel rengör textilier. 
Lösningsmedel löser fetter och oljor och 
transporterar bort partiklar utan att textilen 
sväller, krymper eller skrynklar sig. 
 
Föroreningar 
Branschens viktigaste förorening är 
perkloretylen. 
 
Riskklassning  
Kemtvättar placeras i riskklass 2.  
 

Figur 5.1. Lokalisering av Skara Kemtvätt HB 
(5.1), Textil-lån AB (5.2), El-tvätten (5.3), Livgrens 
tvätt och färgeri (5.4) samt Citytvätten (5.5). 
 
 
 
 
 

5.1 Spaden 2  
 
Skara Kemtvätt HB 
  
Historik 
Kemtvätten har varit i drift på Spaden 2 (se 
figur 5.1) sedan ca 1990. Verksamheten består 
av kemtvätt med en maximal tvättad mängd på 
7920 kg per år, vattentvätt med okänd 
tvättmängd, impregnering av dunjackor samt 
mottagning av mockajackor för rengörning.  
 
Föroreningar 
Inga läckor har påträffats i samband med 
läcksökningen som görs en gång i veckan. I 
samband med läcksökningen byts packningar 
och slangar som hårdnat/torkat ut. Detta görs 
innan sprickor i packningar och slangar bildats, 
vilket innebär ett gott förebyggande arbete. 
 
Inga säkerhetsanordningar finns för eventuellt 
läckage av perkloretylen från tankarna, då går 
det direkt till kommunens avloppsnät. 
 
Förbrukningen av tvättvätskan perkloretylen är 
ca 50-60 liter per år. 
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden  
Marken i området domineras av täta jordarter. 
Ca 350 meter bort rinner Drysan.  
 
Riskklassning 
Riskklass 3. Slutet tvättsystem, relativt kort tid 
på platsen samt små risker för läckage 
(Branschtypisk riskklass 2). 

Källor: Akt Miljö- och byggnadskontoret: ”Spaden 
2, Skara Kemtvätt”. Per Hallbäck, VD Textil-Lån. 
MIFO- databas, objektet upprättat av Maria 
Gustavsson 2000-03-10. 
 
 
5.2 Sirius 8 
 
Textil-Lån AB 
 
Historik 
Kemtvätt har funnits på Sirius 8 (se figur 5.1) 
sedan 1963. Kemtvättningen upphörde 1990. 
Numera vattentvättar man arbetskläder, 
handdukar och entrémattor. Den tidigare 
kemtvättningen bestod av 5 maskiner (ca 5 ton) 
tvättgods per vecka. Det kemtvättades enbart 
arbetskläder åt industrin, inga kostymer eller 
dylikt. 
 
Föroreningar 
Vid en inre ombyggnad 1998 grävdes den f.d. 
Kemtvättslokalen ut till 3 m djup och inga 
rester av perkloretylen kunde konstateras. 
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Området domineras av täta jordarter. 
Närrecipient är Drysan ca 200 m från 
fastigheten. 
 
Riskklassning 
Riskklass 3. Vid utgrävning i kemtvättslokalen 
märktes inga spår av perkloretylen. 
  
Källor: Per Hallbäck, VD Textil-Lån. Akt Miljö- 
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och byggnadskontoret ”Sirius 8, Textil-lån AB”. 
MIFO- databas, objektet upprättat av Maria 
Gustavsson 2000-05-11. 
 
 
5.3 Tor 1, del av nuvarande Tor 15 
 
El-tvätten, Textil-Lån, Tvättcentra 
 
Historik 
Textil-Lån AB ägde och drev verksamheten 
1962-1968, därefter såldes företaget till El-
tvätten som sedan togs över av tvättcentra. Då 
tvätten flyttade till Spaden 2 runt 1990 togs 
verksamheten över av Skara kemtvätt.   
 
Produktionen var ca 300 kg kemtvätt/vecka 
och skedde i slutna kemtvättmaskiner med 
kolfilter. Perkloretylen förvarades endast i 
maskinerna och avgick således inte till 
reningsverk. Avloppsvattnet gick till 
kommunalt reningsverk. 
 
El- tvätten grundades 1941, och hade en 
vattentvätt på Odin 5 fram till 1963. 
 
Föroreningar 
Kemtvätten var placerad i markplan med 
källare under, vilket gör att föroreningar i mark 
inte är så troligt. Eventuella föroreningar kan 
möjligen finnas där ventilationen kommer ut 
vid ledningarna (om de inte har varit täta). 
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden  
Ca 300 meter från området rinner Drysan. 

Marken består av täta jordarter. 
 
Riskklassning 
Riskklass 3. Kemtvätten var placerad i 
markplan med källare under. Eventuella 
föroreningar kan möjligen finnas där 
ventilationen kommer ut, vid ledningarna (om 
de inte har varit täta). 
 

 
Figur 5.3.1. El-tvätten (5.3), se även figur 5.1. 
Dessutom en markering på Odin 5 där ett tvätteri (ej 
kemtvätt) har legat. 
 
Källor: Per Hallbäck, VD Textil-Lån. MIFO-
databas, objektet upprättat av Maria Gustavsson, 
2000-05-11. 
 
 
 
 
 

5.4 Domprostegården 1:2, 3:1 
 
Livgrens tvätt och färgeri  
 
Historik 
Kemtvätt vid Viktoriasjöns sjökant (se figur 
5.1, 5.4.1) som startade mellan 1925 och 1930, 
och lades ned runt 1950. Byggnaden finns inte 
kvar. Ägaren hette Karl Livgren. På kartan är 
utritat var man tror att kemtvätten låg, byggnad 
fanns där enligt flygfoto 1949. 
 

 
Figur 5.4.1. Livgrens tvätt och färgeri intill 
Viktoriasjön. 
 
Riskklassning 
Riskklass 2. Kemikalier och färger kan ha 
släppts ut direkt i Viktoriasjön, kanske att 
sediment består av stora mängder kemikalier. 
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Källor: Rune Hagberg, guide Skara Gille. Flygfoto 
från 1949, Miljö- och byggnadskontoret. 
Skaraborna Axel Sundén, Hjalmar Magnusson, 
Lennart Lindén, Leif Nordh. 
 
 
5.5 Heimdal 4  
 
Citytvätten  
 
Historik 
Citytvätten fanns på Heimdal 4 (se figur 5.1, 
5.5.1) mellan 1950 och någon gång tidigt 
1970-tal. Tvätten låg i källaren på byggnaden. 
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Ca 300 meter från området rinner Drysan. Täta 
jordarter. 
 

 
Figur 5.5.1. Citytvätten på Heimdal 4. 
 
 
 

Riskklassning 
Riskklass 2, branschtypisk riskklass. 
Bedömningen baseras på att det bedrivits 
kemtvätt, detta är dock mycket osäkert. 
 
Källa: Rune Hagberg, guide Skara gille. 
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Allmänt 
Metaller ytbehandlas oftast för att ge ett 
effektivt rostskydd eller för att erhålla en 
dekorativ yta, men även andra egenskaper som 
exempelvis hårdhet och slitstyrka eller 
speciella optiska eller elektriska egenskaper 
kan uppnås. Ytbehandling av metaller utförs 
med en mängd olika typer av processer. En del 
är mycket gamla. De processer som kan 
förekomma är elektrolytiska, kemiska, 
termiska, mekaniska eller fysikaliska. 
 
Föroreningar 
De viktigaste föroreningarna inom branschen 
är: 

• Metaller till vatten från processbad och 
sköljbad. Vanligen nickel, krom, zink 
och koppar. 

• Stabila, toxiska och/eller 
bioackumulerbara organiska ämnen till 
vatten. 

• Lösningsmedel till luft från avfettning. 
• Metallhaltigt stoft till luft från termiska 

och vissa mekaniska processer. 
• Avfall, bl. a i form av 

metallhydroxidslam, oljeslam och 
cyanidavfall från interna reningsverk, 
stoft och metallslam från 
stoftavskiljare samt slagg och aska från 
termiska processer. 

• Cyanider 
 

De vanligaste efterbehandlingsproblemen inom 
denna bransch beror på spill, läckage eller 

direkta dumpningar av processbad som gett 
metallförorening av jord och grundvatten. 
 
Riskklassning  
Ytbehandlingsbranschen placeras i riskklass 2. 
 
 
6.1 Sporren 5, Pagen 1 
 
Skaraverken AB 
 
Sporren 5 är numera delat i Sporren 5, 18, 19 
och 20. 
 

 
Figur 6.1.1. Skaraverken AB (6.1). 
 
Historik 
1931 startade Erik Järnåker en mekanisk 
verkstad, som med tiden blev stadens största 
mekaniska industri. I figur 2.3.1 syns 
verkstaden i bakgrunden. Figur 6.1.1 visar 
lokaliseringen på karta. 

Fastigheten har bytt namn och ägare ett antal 
gånger, Skaraverken AB övertog 1992 lokaler 
och delar av produktionen från Atlas Copco 
Tools AB, Eccoverken. Produktionen har 
bedrivits på nuvarande plats sedan 1936.  
 
Verksamhet 
1971 ytbehandlades 270 ton gods: avfettning 
30 ton, betning 100 ton, kromatering 40 ton, 
förnickling 50 ton och förzinkning 50 ton. 
1996 upphörde användningen av trikloretylen. 
 
1988 gavs tillstånd att tillverka 250 000 
balansblock och 100 000 roterande maskiner. 
Verklig produktion var 18 000 balansblock och 
51 000 roterande maskiner. 
 
Numera bedrivs svartoxidering (av Skara 
Svartoxidering AB), lackering, trumling och 
avfettning. Tidigare bedrevs kromatering, 
förnickling och förzinkning. 
 
Föroreningar 
Verksamheten är sluten till eget reningsverk 
sedan 1973 efter det går vattnet till det 
kommunala dagvattennätet. Avlopp från 
ytbehandling har flödet 19713 m³ i timman. 
 
I processerna hanteras kemikalierna: 
metylkloroform, salpetersyra, svavelsyra, 
saltsyra, 1,1,1-trikloretan (1989 förbrukades 6 
ton), NiSO4, NiICl2, Candacid P, Iridite P8 
(Cr), Protex, natriumcyanid, zink, lut, skärolja 
med klorerade paraffiner och kaustiksoda. 
Provtagning av utsläpp till vatten genomfördes 
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2002. Utsläpp har jämförts med riktvärden 
varvid endast nitrit överskred riktvärdet. 
 
Riskklassning 
Riskklass 2, branschtypisk riskklass. 
 
Källor: Akt Miljö- och byggnadskontoret ”Sporren 
5 Skaraverken AB”. Mifo-databas, objektet 
upprättat av Maria Gustavsson 2000-07-13. 
Samtal med Rune Hagberg guide Skara Gille. 
Boken: ”Skara 2 1700-1970, Staden i länet”. 
Utgiven av Skara historiekommité, 
Västergötlands tryckeri, Skara 1975. 
 
 
6.2 Sälgen 2 
 
Skara förnicklingsverkstad 
 

 
Figur 6.2.1. Skara förnicklingsverkstad, Sälgen 2. 
 
Historik 
På fastigheten (se figur 6.2.1) förkromades och 

förnicklades detaljer till industrin. Under 1940-
50 talen förnicklades stora mängder gods. 
Verksamheten tros ha sysselsatt runt fyra man i 
flera årtionden. Byggnaden är kvar men 
troligen ombyggd till garage 
 
Riskklassning 
Riskklass 2, branschtypisk riskklass. Hög 
farlighet och nära bostadshus. 
 
Källa: Rune Hagberg, guide Skara gille. 
 
 
6.3 Planteringen 3:3 
 
Skara Nickel och kromverkstad 
 

 
Figur 6.3.1. Skara Nickel och kromverkstad. 
 
Historik 
Ytbehandlingsverkstaden låg i västra delen av 
ladugården (se figur 6.3.1) som fortfarande 

finns kvar. Verksamheten startade runt 1961-
1965 och slutade runt 1969-1970. 
Verksamheten bestod bland annat i att 
förnickla skruvar och muttrar åt Volvo, med 
hjälp av elektrolytiska bad. 
 
Föroreningar 
1971 bekräftade länsstyrelsen att 
sköljningsförfarandena inom 
ytbehandlingsverkstaden var otillfredsställande 
lösta, samt att sköljvatten från förzinknings- 
förkromnings- och förnicklingsbaden avleds 
obehandlade ut ur anläggningen.  
 
Väster om ladugården finns en 50 meter djup 
brunn som borrades 1955. Vattenprover har 
tagits flera gånger, dels 1986 och före 1986, 
samt nyligen. Alla gånger har proverna visat på 
bra vatten.  
 

 
Figur 6.3.2. Skara Nickel och kromverkstad. 
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Riskklassning 
Riskklass 2. Branschtypisk riskklass. Hög 
farlighet och närhet till bostadshus. 
 
Källor: Jan Torehov, ägare till fastigheten. Miljö- 
och byggnadskontoret: brev från länsstyrelsen till 
Skara Nickel och Kromverkstad, 1971-09-22. 
 
  
 



7. GARVERIER 

Beskrivning av garveriprocesser 
Huvudsubstansen, kollagenet, utgörs av ett 
fiberprotein. Kollagenfibrerna bildar ett 
tredimensionellt nätverk som ger huden dess 
mekaniska styrka. 
 
Läderframställningen inleds med att avlägsna 
hår, överhud och underhud samt icke kollagena 
substanser. Detta sker genom de s.k. 
kalkhusprocesserna. Genom den därpå följande 
garvningen skapas kemiska tvärbindningar 
mellan flera kollagenkedjor. Garvämnet 
inbyggs då i kollagenstrukturen. Lädret får då 
sin styrka och motståndskraft mot biologisk 
nedbrytning. Som garvämne utnyttjas i dag 
huvudsakligen kromsalter. Tidigare skedde 
garvningen i stor utsträckning med 
vegetabiliska garvämnen. Processen 
kompletteras genom efterbehandling och 
finishering. 
 
Viktigaste föroreningar 
Utsläpp av kromsalter till vatten utgör de 
viktigaste föroreningarna.  
 
De föroreningar som kan förekomma i mark är 
kromsalter som läckt ut från byggnader och 
deponier inom industriområdena. 
 
Riskklassning  
Branschen placeras i riskklass 2. 
 

7.1 Getingen 15 
 
Magnussons Garveri 
 
Historik 
Garveriverksamheten startade runt 1900 och 
lades ned någon gång på 40-talet. 
 
Numera är det bostäder på området. 
 
Föroreningar 
Under tiden garvningen var i bruk rann 
svallvattnet ut i Afsen (intilliggande 
vattendrag)  (se figur 7.1.1).  
 

Figur 7.1.1. Magnusons garveri (7.1) och  
vattendraget Afsen. 
 

Riskklassning 
Riskklass 2, branschtypisk riskklass. Känsligt 
område eftersom människor bor där. 
 
Källa: Rune Hagberg, guide Skara Gille. 
Skaraborna Axel Sundén, Hjalmar Magnusson, 
Lennart Lindén, Leif Nordh. 
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Blyackumulering i skjutbanor 
Den mycket effektiva adsorptionen i marken 
gör att det extra bly som tillförs marken genom 
atmosfärisk deposition från industriella 
processer ännu inte nämnvärt bidrar till 
blykoncentrationen i avrinnande vatten. 
Undantagen är mycket kraftigt belastade jordar 
som t.ex. skjutbanor, där de adsorberande 
ytorna ibland nära nog kan mättas, och i jord 
med mycket låg koncentration adsorberande 
ytor, som t.ex. grova jordar utan humustäcke. I 
dessa två fall tar det betydligt kortare tid innan 
förhöjda koncentrationer av bly märks i 
avrinnande vatten. 
 
2004 har naturvårdsverket planlagt förbud mot 
skjutning med blyhagel. 
 
2008 har naturvårdsverket planlagt förbud mot 
skjutning med blykulor. 
 
I figur 8.1 visas lokaliseringen av samtliga 
(inklusive nedlagda) skjutbanor i Skara 
kommun. 
 
Riskklassning 
Enligt branschkartläggningen bedöms 
skjutbanor i drift ha relativt liten miljöfarlighet 
och placeras därför i riskklass 3. 
 

Figur 8.1. Skjutbanornas lokalisering: Skara skyttegille, Skara jaktskytteklubb (8.1), Axvalls skytteförening 
(8.2), Skara polisens kamrat- och idrottsklubb (8.3), Skånings-Åsaka skytteförening (8.4), Nedlagd skjutbana i 
Nattorp (8.5), Synnerby skytteförening (8.6), Valle sportskytteklubb (8.7), Vallebygdens pistolskytteförening 
(8.8), Vinköls skytteförening (8.9), Nedlagd skjutbana i Dagsnäs (8.10), Nedlagd skjutbana på Klostret 30:1 
(8.11), Nedlagd skjutbana på Stjälkholmen 2:1 (8.12). 
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8.1 Sörskogen 4:1 
 
Skara skyttegille och Skara jaktskytteklubb 
 

 
Figur 8.1.1. Skara skyttegille och Skara 
jaktskytteklubb, vallarna är markerade 
(markeringen till höger om skjutbanorna är en 
deponi). 
 
Skjutbanorna anlades 1938 och byggdes om 
1968.  
 
Skara skyttegille 
 
Historik 
Föreningen är Skaras äldsta. Den startade 1892 
med stor verksamhet första hälften av 1900-
talet. I dag är endast ett fåtal aktiva, men 
antalet aktiva medlemmar under krigsåren var 
omkring 500. Figur 8.1 och 8.1.1 visar 
skjutbanornas lokalisering. 
 

Verksamhet: Banskytte 300 m, 200 m samt 50 
m. Skytte inomhus med luftgevär. 
 
2001: ca 1000 skott/år, mauser ammunition 
norma kaliber 6,5 mm. Ca 12000 skott/år 
luftgevär ammunition blykula kaliber 4,5 mm.  
1992: ca 7000 skott/år, mauserskytte, 
korthålsskytte. 
 
Föroreningar 
De kulor som skjuts utomhus rensas idag inte 
ur skjutvallen. Kan förekomma att bly i 
skjutvallen läcker ut till recipient (Blyavfallet 
som bildas av blykulorna inne i paviljongen 
samt hylsorna samlas in, och hämtas av 
skrotare). 
 

Se figur 8.1 och 8.1.1 för lokalisering av 
skjutbanorna. 

Skara Jaktskytteklubb 
 
Verksamhet: Lerduveskytte, Skytte grisbana, 
Skytte älgbana 
 
1999: ca 15 000 skott/år, 2000 var antalet 
medlemmar ca 120 st. 
1992 ca 50 000 skott/år, aktiva medlemmar 
som utnyttjar banan ca 120 st. 
 
Vapen som användes 1999: Hagelvapen för 
skeetskytte, Kulvapen (studsare kal 6,5-9,3 
mm) på jaktskyttebanan. Polisen skjuter 
(åtminstone år1999) med k-pist vid enstaka 
tillfällen. 
 

Riskklassning 
Riskklass 3, branschtypisk riskklass. Långvarig 
verksamhet samt nära recipient, men måttligt 
skyddsvärde samt måttlig till stor känslighet. 
 
Källor: Akt miljö- och byggnadskontoret, 
”Sörskogen 4:1 Skara Skyttegille” samt ”Sörskogen 
4:1 Skara Jaktskytte klubb” 
 
 
8.2 Axvall 1:1 
 
 Axvalls Skytteförening 
 

 
Figur 8.2.1. Axvalls Skytteförening, vallen är 
markerad. 
 
Historik 
Föreningen bildades 1940, men 
skytteverksamhet fanns här (se figur 8.1, 8.2.1) 
även tidigare. 1992 tog föreningen över 
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ansvaret för anläggningen från militären. Innan 
dess grävdes blinderingen ur (slutet av 80-
talet). Skjutverksamheten på fastigheten Axvall 
1:1 är så placerad att skjutning sker i riktning 
mot Trekantskogens rekreationsområde. 
Skjutbanan är belägen ca 500 meter norr om 
låg- och mellanstadieskolan i Axvall. 
 
1992: ca 1000-1500 skott/år, 22 long  och ca 
1000 skott/år, 6,5 mm. 
Antalet medlemmar som utnyttjade banan var 
då ca 40-50 st. 
 
1993: Skjutning med kaliber 6.5 mm 
(mausergevär) från 200- och 300- 
metersvallen. 
Skjutning med kaliber 22 LR från 50- 
metersvallen. 
 
2001: ca 600 skott/år, mauser 6,5 mm, dessa 
kulor är blymantlade. Verksamheten 22 long 
(blykulor) har upphört.  
Antalet aktiva medlemmar i föreningen 
respektive andra som utnyttjar banan var ca 
112 st. 
 
Föroreningar 
Förorening är dokumenterad i marken. Skall 
ingå i rening i försvarsmaktsplan, troligen år 
2004. 
 
Riskklassning 
Riskklass 2. Branschtypisk riskklass 3, men 
den relativt stora spridningsförutsättningen 
(isälvsgrus) samt närheten till skola och 

rekreationsområde motiverar förmodligen en 
höjning. Skall ingå i rening i 
försvarsmaktsplan, troligen år 2004.  
 
Källa: Akt Miljö- och byggnadskontoret ”Axvall 
1:1 Axvalls skytteförening” 
 
 

8.3 Brunnsbo 1:14 
 
Skara Polisens kamrat- och idrottsklubb 
 

 
Figur 8.3.1. Skarapolisens kamrat och idrottsklubb. 
Ett område inom vilket skjutvallen tros finnas är 
markerat (markeringen 17.9 är en deponi) 
 
Verksamhet (1999): Eget skytte vid behov av 
träning för enskilda polismän. Uthyrning av 
banan till Räddningsverket i Skövde. 
Uthyrning av banan till FBU- Skara och 
Götene. 

1992 var antalet skott per år c:a 10 000. 
2001 var antalet skott per år c:a 20 000. 
 
Se figur 8.1 och 8.3.1 för lokalisering av 
skjutbanan. 
 
Riskklassning 
Riskklass 3, branschtypisk riskklass. 
 
Källa: Akt Miljö- och byggnadskontoret 
”Skjutbanor 
 
 

8.4 Munstorp 2:1, 2:5  
 
Skånings-Åsaka skytteförening. 
 
Historik 
Anläggningen byggdes 1958 men föreningen 
är äldre (ca 65 år). Ingen klubbstuga finns. 
Domänverket äger större delen av marken som 
anläggningen ligger på, endast blinderingen 
(kulfånget) ligger på privat mark (se figur 
8.4.1). Föreningen sköt tidigare på Nattorp 
Skånings-Åsaka. 
 
Verksamhet: 6,5 mm gevärsskytte (en 
skjutbana). Verksamhet med k-pist har 
upphört. 2001 var antalet skott per år ca 1000 
och antalet medlemmar som utnyttjar banan ca 
15 stycken. 
 
Ammunitionen är bly med stålmantel (eg. 
nickelmantel), kaliber 6,5 mm. 
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Föroreningar 
Blinderingsvallen består av endast sand. Det 
bildas gropar där skotten träffar vallen, dessa 
fylls igen efter att en viss uppgrävning skett 
(för att ta bort sten). Det är troligt att de flesta 
kulorna som skjutits sedan 1958 är kvar i 
vallen. Det finns inget känt fall där kulor 
hamnat utanför blinderingsvallen. 
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
En igenväxt bäck går genom området men 
vattnet står stilla i den hela året (grundvatten). 
Ingen dränering av området finns därmed. 
Anläggningen ligger i en sänka och 
anledningen till att marken inte används till 
jordbruk är just att marken alltid varit blöt. 
Ungefär 1 km från anläggningen rinner Dalaån. 
  

  
Figur 8.4.1. Munstorp skjutbana, skjutvallen 
markerad, den ligger på Munstorp 2:5. 
 

Riskklassning 
Riskklass 3, branschtypisk riskklass. 
 
Källa: Akt: Miljö- och byggnadskontoret, 
”Skjutbanor” 
 
 
8.5 Nattorp 
 
Skånings-Åsaka skytteförening 
 
Historik 
Skånings-Åsaka skytteförening sköt tidigare på 
Nattorp (se figur 8.1, 8.5.1) i ca 10 år, men 
endast i liten omfattning. Mindre än 1000 
skott/år.  
 

 
Figur 8.5.1. Någonstans i Nattorp låg skjutbanan, 
exakt var är dock inte känt.  
 
 

Riskklassning 
Riskklass 3. Branschtypisk riskklass (Dock 
finns väldigt få uppgifter om verksamheten). 
 
Källa: Fru Gustavsson Karlslätt.  
 
 
8.6 Aggetorp 1:60 
 
Synnerby Skytteförening. 
 

 
Figur 8.6.1. Synnerby Skytteförening, hela 
skjutbaneområdet är markerat. 
 
Verksamhet (1999): Banskytte, 100, 200, 300 
m. Har 5 tavelställ. Har ett skjutprogram med 
ca 15 aktiviteter under året, därutöver 
tillkommer ca 2 skjutningar med hemvärnet 
samt inskjutningar av vapen inför tävlingar vid 
andra skjutbanor. 
 
1999 var antalet skott per år ca 4000- 5000 och 
antalet aktiva medlemmar var ca 25 stycken.  
(lika många medlemmar och skott per år 1992) 
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Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Ca 100 m från Skjutbanan rinner en bäck som 
så småningom går ut i Flian (se figur 8.6.1). 
 
Riskklassning 
Riskklass 3, branschtypisk riskklass. 
 
Källa: Akt: Miljö- och byggnadskontoret 
”skjutbanor”. 
 
 
8.7 Stenum 1:21 
 
Valle Sportskytteklubb 
 
Historik 
Anläggningen togs i bruk 1966 (se figur 8.7.1 
för lokalisering av skjutbana). Verksamheten 
har varit densamma sedan dess. Förbättring av 
anläggningen har dock skett. 1974 slätades 
marken till, 1994 investerades det i nya 
utkastare, en klubbstuga byggdes av en 
byggbarack och el drogs till klubbstugan.  
 
Verksamhet 
Skeetskytte dvs. lerduveskytte 
Skytteverksamheten bestod tidigare av 
”sporting” (skjuter på mål utefter en stig). 
 
Skjuter ca 13000-15000 skott/år. 
Ammunitionen är hagel av bly och järn. Bly 
och järnhagel används lika mycket. Kaliber 12 
mm (24 g). Antalet medlemmar är ca 20 
stycken. 
 

Föroreningar 
Omkring 1985 blev föreningen anklagad av 
den dåvarande markägaren för att ha förorenat 
marken med bly. 10 jordprover togs då och 
skickades in för analys. Analyserna kunde inte 
påvisa någon blyförorening i marken. 
Analysresultaten gavs till dåvarande ägare av 
fastigheten. Analyserna gjordes av Kemikum, 
numera AnalyCen. Om analysprotokollen idag 
går att få tag på är osäkert. 
 
För ett tiotal år sedan då en ny typ av mer 
miljövänliga lerduvor kom bytte man till dessa. 
Användningen av järnhagel ökar. 
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Ca 200 meter från skjutbaneområdet rinner en 
bäck som går vidare till Flian. 
 

 
Figur 8.7.1. Valle sportskytteklubb (8.7), markerat 
ett område inom vilket lerduvorna bör hamna. 
 
Riskklassning 
Riskklass 3. Branschtypisk riskklass. 

Källa: Akt: Miljö- och byggnadskontoret 
”Skjutbanor”. 
 
 
8.8 Skärvs-Attorp 5:2 
 
Vallebygdens pistolskytteförening 
 
Historik 
Pistolskytteföreningen startade runt 1965 och 
bedrev då verksamhet på Ökulls ängar. 1970 
flyttades verksamheten till Skärvs-Attorp (se 
figur 8.1, 8.8.1), bostadshuset som då fanns 
användes som klubbstuga till dess att 
föreningen byggde en ny klubbstuga runt 1995. 
En ny skjutvall anlades på 1980- talet, men den 
gamla togs inte bort. 
 
2001 var antalet skott per år ca 80 000. 
 

 
Figur 8.8.1. Skärvs-Attorp skjutbana, skjutvallarna 
markerade. 
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Föroreningar 
Vattenanalyser för pistolskyttebanan i Bråneke 
utfördes med vattenprover tagna 1999-07-20. 
Proven togs i grundvattnet på 1.2 meters djup. 
 
Prov 1. Taget vid skutbanan på 
pistolskyttebanan: 0.68 mg Pb /l vatten. 
Prov 2. Taget bakom skjutvall söder om 
skjutvallen till 100 m banan: 0.04 mg Pb /l 
vatten. 
Prov 3. Taget söder om klubbstugan: 0.92 mg 
Pb /l vatten.  
 
Enligt SNV:s klassificering av metaller i vatten 
betecknas värden inom intervallet  0.2-1.0 mg 
Pb /l vatten som låga. Alltså uppmättes inga 
höga blyhalter i grundvattnet 1999. 
Bakgrundsvärden borde dock ha tagits ca 500-
600 m utanför området. 
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Runt skjutbanan finns skog, mossor och fyra 
sjöar. Marken är sandig. 
 
Riskklassning 
Riskklass 3, branschtypisk riskklass. 
 
Källor: Akt: Miljö- och byggnadskontoret 
”Skjutbanor”. Ingmar Lundkvist, Information om 
vattenprover.  
 
 
 
 

8.9 Östtorp 6:5  
 
Vinköls Skytteförening 
 
Historik 
Skytteföreningen startade 1907 med 76 
medlemmar. 1908 byggdes en skyttepaviljong 
vilken används än i dag. Högsta antalet 
medlemmar var 1940 med 102 medlemmar. 
Nuvarande medlemmar är ca 35 st varav 24 st 
är aktiva. 
 
Verksamhet 2000: Banskytte med gevär 6,5 
mm. Ingen K-pist har skjutits under de senaste 
10 åren. Inskjutning av kulvapen har gjorts i 
begränsad omfattning. Skjuter ca 1500 skott/år.  
 
Föroreningar 
Hylsorna återvinns genom att de sänds i retur 
till ammunitionstillverkaren. På grund av 
skjutning i liten omfattning har skjutvallen ej 
sållats sedan 1950-talet. 
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Ca 150 meter från skjutbanevallen rinner 
Strupamadsbäcken (se figur 8.9.1), som sedan 
rinner ihop med Blåsarebäcken.  
 
Riskklassning 
Riskklass 3, branschtypisk riskklass.  
 
Källa: Akt: Miljö- och byggnadskontoret 
”Skjutbanor”. 

 
Figur 8.9.1. Vinköls skytteförening, skjutvallen är 
markerad. Vattendraget är Strupamadsbäcken. 
 
 
8.10 Dagsnäs 
 
Nedlagd skjutbana 
 
Verksamhet 
Skytteverksamheten startade 1965 och 
upphörde 1993. Man sköt varannan vecka 
under sommarmånaderna och var då 20-25 
stycken per gång. Varje år sköts ca 4300 skott. 
Man sköt med helmantlade kalibrar mellan 6-
10 mm. Intill skjutbanan finns en torpbyggnad 
som föreningen använde som klubbhus. 
 
Föroreningar 
Vallen (se figur 8.10.1) finns inte längre kvar, 
men ingenting är bortfört och blyet finns därför 
kvar i marken. 
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Figur 8.10.1. Dagsnäs skjutbana, området där 
skjutvallen låg är markerat.  
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
120 meter från platsen där vallen fanns rinner 
en bäck som går vidare till Hornborgasjön. 
 
Riskklassning 
Riskklass 3, branschtypisk riskklass. Vallen 
finns inte kvar men inget är bortfört och bly 
finns således kvar i marken. 
 
Källa: Lars Ekberg. 
 
 
 
 
 
 
 

8.11 Klostret 30:1 
 
Nedlagd skjutbana  
  

Figur 8.11.1. Hela skjutbaneområdet är markerat. 
 
Historik 
På Klostret 30:1 har legat en skjutbana enligt 
kartan i figur 8.11.1.  
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Genom skjutbaneområdet rinner en bäck (se 
figur 8.11.1).  
 
Riskklassning 
Riskklass 3, branschtypisk riskklass. 
Skjutningens omfattning är dock okänd. 
 
Källa: Ekonomisk karta över Sverige, 8D Skara 4e 
Norra Lundby. Stockholm 1962, Flygfotografering 
1955, kartan slutförd 1960. 

8.12 Stjälkholmen 2:1 
 
Nedlagd skjutbana 
 

 
Figur 8.12.1. Nedlagd skjutbana, i figuren är 
markerat var skjutbanevallen låg. 
 
Historik 
Föreningen (Eggby-Istrums skytteförening) 
bildades runt 1910. Den aktiva verksamheten 
varade fram till 1995, föreningen lades ned i 
december 2001. 
 
Under första världskriget hade föreningen runt 
100 medlemmar, på 40-talet hade antalet 
minskat till ca 50-75 medlemmar.  
 
De sista 20 åren skedde skytte i liten 
omfattning. Antalet medlemmar var då ca 5-6 
stycken, och antalet skott per år ca 1000-1500. 
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Vid skjutning användes enbart mausergevär 
(6,5 mm). 
 
Föroreningar  
Blinderingen (se figur 8.12.1) sållades ur i 
samband med renovering på 60-talet, av 
boende på 70-talet, samt då verksamheten 
lades ned runt 1995.  
 
Vid den sista ursållningen samlades ca två 
hinkar in med metall.  
 
Riskklassning 
Riskklass 3. En sänkning till riskklass 4 kan 
kanske motiveras av att ursållning av vallen 
har skett. Dock är inte spridnings-
förutsättningarna kända samt att rekreations-
område finns i direkt anknytning. 
 
Källor: Anneli Andersson kassör, Arne Johansson 
sekreterare.
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Farlighet 
Läckaget av metaller ökar om alunskiffer och 
rödfyr kommer i kontakt med luftens syre. 
Nederbördsvatten för då med sig tungmetaller 
till grund- och ytvatten. Metallerna i 
avrinnande vatten från rödfyrhögarna kan 
utgöra en hälsofara för djur som använder 
vattnet som dricksvatten eller utgöra en 
allvarlig föroreningskälla för vattendragens 
djurliv. 

 
Alunskifferns innehåll 
Rödfyren innehåller stora mängder 
näringsämnen såsom natrium, magnesium och 
kalcium, enligt figur 9.5. Det gör att mark med 
rödfyr ofta är bra att odla på, så länge pH inte 
sjunker för lågt. Då kommer tungmetallerna 
lättare ut som lösta joner vilket kan skada 
grödorna. Ett upptag av tungmetaller i grödor 
skulle kunna utgöra en hälsofara för djur eller 
människor som äter grödorna. 
 
Källa: Material från Bertil Ström, länsstyrelsen 
Mariestad. Rapport TPM IR – 860 från AB 
Atomenergi,  Åke Andersson och Erik Strandell, 
1975-01-09.  

 
 
 

 mg/ l % 
Uran 300  
Molbyden 340  
Vanadin 750  
Aluminium  6,6 
Järn  6,0 
Kalium  4,0 
Natrium 2100  
Magnesium 4900  
Kalcium 9000  
Arsenik 38  
Kadmium 2  
Kvicksilver 0,4  
krom 320  
Koppar 110  
Mangan 250  
Nickel 200  
Bly 14  
Zink 130  
Kol  15 
Svavel  7 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figur 9.5. Alunskifferns innehåll i Billingen i 
Ranstad.  Ungefär samma innehåll kan tänkas 
finnas i rödfyrhögarna söder om Varnhem. 
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9.1 Klostret 16:3  

 
Ulunda kalkbruk 
 
Historik 
Kalkbruket var stort i början av 1900-talet och 
upphörde 1956. Se figur 9.1 för 
tillverkningsmängder. Brottet visas i figur 
9.1.1. 
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
I direkt anslutning till rödfyren rinner 
Munkabäcken som går ihop med Älebäcken 
som i sin tur rinner ut i Vingsjön. Lokalisering 
av kalkbrottet visas i figur 9.3.  

 

 
Figur 9.1.1. I kalkbrottet har det bildats en sjö. 
 
Bedömning kommentarer 
En stor del av rödfyren är förmodligen bortförd 
från området. På den streckade ytan på kartan 

(figur 9.3) har det förmodligen varit högar med 
rödfyr, nu finns endast ett tunt lager kvar på 
marken. På resten av det rödmarkerade 
området var genomsnittshöjden mellan två och 
tre meter. Totala volymen rödfyr är ca 25 000 
m3. Den närmsta bostadsbebyggelsen ligger 
mer än 200 meter bort.  
 
Riskklassning 
Riskklass 2 enligt länsstyrelsen i Göteborg.  
 
Källa: Fältbesök 2002-06-25. 
 
 
9.2 Amundtorp 3:4 

 
Millomgårdens kalkbruk 

 
Historik 
1913 startade kalkbruket av gårdens ägare 
Hilmer Johansson. Bruket var ganska litet 
jämfört med andra kalkbruk i länet, se figur 9.1 
för jämförelse med Ulunda kalkbruk. 1931 
avstannade kalkbränningen för gott. Bruket var 
beläget i direkt anslutning till Millomgården 1. 

 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
I kalkbrottet intill rödfyrhögen har det bildats 
en sjö. Utloppet från denna sjö går under 
rödfyrhögen och ut i en bäck vid gården. 
Rödfyrhögen är ca 10 meter hög, ca 1600 m2 
och volymen är ca 10 000 m3. På rödfyrhögen 
växer en hel del gräs, brännässlor och björkar. 
 

Föroreningar 
Bonden Per Ellvig på Millomgården berättade 
att de för länge sedan tagit prover på vattnet 
som rinner under högen, och kommit fram till 
att det var otjänligt som dricksvatten.  
 
Riskklassning 
Riskklass 3 enligt länsstyrelsen i Göteborg. 
 
Källa: Fältbesök 2002-06-25, Per Ellvig.  

 
 

9.3 Rökstorp 1:10, 1:8, 2:3 
 
Rökstorps kalkbruk 

 
Beskrivning av området 
I Rökstorp finns två rödfyrhögar intill varandra 
(se figur 9.2 ). Den ena är synlig från vägen (se 
figur 9.3.1.), och glest bevuxen med björk. 
Längden är ca 190 meter, bredden ca 55 meter 
och höjden ca 17 m. Totala volymen är ca 70 
000 m3. Från denna hög har körts undan rödfyr 
till bland annat Härlingstorps soptipp. 

 
Längre bort från vägen ligger ytterligare en 
hög med rödfyr (se figur 9.2). Även denna hög 
är ca 17 meter hög och har volymen ca 70 000 
m3. Högen ligger nära kalkbrottet och är tätare 
bevuxen med mossa, tallar och björkar än 
högen vid vägen. Mellan högarna finns flera 
fältugnar. En fältugn visas i figur 9.2. 
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Geologiska och hydrologiska förhållanden 
I direkt anslutning till högarna rinner en bäck. 
Den går förbi en hage där hästar kan dricka av 
vattnet och rinner till slut ut i Hornborgasjön. 
Ett vattenfall utefter alunskifferväggen finns en 
bit från högen närmast brottet. Dessutom ligger 
vatten på marken i brottet runt den högen.  
 

Figur 9.3.1. Bilden föreställer den rödfyrhög i 
Rökstorp som ligger närmast vägen. Se även figur 
9.3.  
 
Riskklassning 
Riskklass 2 enligt länsstyrelsen i Göteborg. 
 
Källa: Fältbesök 2002-06-25. 

 
 
 
 
 

 

9.4 Lundby-Lycke 1:2 
 

St. Lycke kalkbruk 
 

Historik 
I Stora Lycke (se figur 9.3) fanns ett kalkbruk 
huvudsakligen för gårdens behov. Rödfyren 
kördes bort för ca 20-30 år sedan för att 
användas som fyllnadsmaterial. 

 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Inget vattendrag finns i direkt anslutning till 
platsen men ungefär 100 m därifrån rinner en 
bäck.  

 
Kommentar 
Vid fältbesök upptäcktes trädgårds- och  
hushållsavfall på platsen. 
 
Riskklassning 
Riskklass 4 enligt länsstyrelsen i Göteborg. 
 
Källor: Fältbesök 2002-06-25, Anders Ekström.  
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Allmänt 
I Skara kommun finns Rödfyrhögar på Billingens västra sida, 
alla belägna söder om Varnhems kyrka (se figur 9.3).  

 
Kalkbruk i Skara kommun: 

• Ulunda kalkbruk 
• Millomgårdens kalkbruk 
• Rökstorps kalkbruk 
 

Dessutom brändes kalk periodvis och i liten mängd,   
huvudsakligen för gårdens eget behov, vid St. Lycke norr om 
Bjällum. 
 
 1921 1922 1923 1924 1925 
Ulunda kalkbruk 27213 17033 24886 13998 15828 
Millomgårdens 
kalkbruk 

18320 18900 19250 19330 16120 

Rökstorps  
kalkbruk 

Uppgifter ej erhållna 

Figur 9.1. Tillverkningsmängder i hektoliter av osläckt kalk vid 
kalkbruken inom kartbladet Skövde åren 1921-1925, enligt 
uppgifter erhållna från respektive kalkbruk. 

 
Bakgrund 
Kalkbrytningen söder om Varnhem startade någon gång 
mellan 1880 och 1925. Den avslutades runt 1950-talet, delvis 
för att lukten av svaveldioxid fick folk att protestera men 
också för att det började bli ekonomiskt ohållbart att bränna 
kalk på detta sätt (se figur 9.2). I samband med att träden och 
veden började ta slut upptäckte man att alunskiffer kunde 
användas som bränsle tack vare dess oljeinnehåll. Man 
började då använda alunskiffer för att bränna kalk. Den 
brända kalken använde man som t.ex. puts till husbygge eller 
jordförbättringsmedel, eftersom den gav en pH-höjning. 

Figur 9.2. Förbränningen skedde i ugnar som var runt 10 meter 
breda och höga. I dessa varvades kalksten och alunskiffer. Bilden 
visar rester av en fältugn. 
 
Alunskiffer är svart (se figur 9.4) på grund av dess 
järninnehåll men blir röd av förbränning på grund av att 
järnet oxiderar. Därav namnet ”rödfyr”. Askan (rödfyr med 
små mängder kvarbliven bränd kalk) från förbränningen 
fördes bort med skottkärra och lades i stora högar intill 
kalkbrotten. Vid förbränning av alunskiffer avgår 
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svaveldioxid vilket har en försurande effekt. I området finns 
stora mängder kalk i marken som buffrar mot försurning. Om 
det i fortsättningen sker svaveldeposition, t.ex. i samband 
med svavelsyrasurt regn, kan kalkbuffringen så småningom 
upphöra i samband med att jämvikt nås. I samband med att 
pH sjunker binds metallerna sämre i marken, vilket medför 
större utlakning. 
 
 

 
Figur 9.4. Bilden visar ett kalkbrott.  Den 
övre ljusa delen är kalksten, den undre 
mörka är alunskiffer. 

 
Figur 9.3. Samtliga rödfyrområden (rödmarkerade). Ulunda 
kalkbruk (9.1), Millomgårdens kalkbruk (9.2), Rökstorp kalkbruk 
(9.3), St. Lycke kalkbruk (9.4). 

 



10. BRYGGERIER 

Allmänt 
Viktigaste föroreningen från livsmedels- 
industrin är organiskt material i avfall och 
avloppsvatten samt luktande ämnen. Några 
allvarligare efterbehandlingsproblem är dock ej 
kända. 
 
Riskklassning 
Branschen som helhet placeras i riskklass 4. 
 
 
10.1 Humlan 10 
 
Bryggeri i Skara 
 
Karta över bryggeriets lokalisering visas i figur 
10.2.1. Ytterligare information saknas dock.  
 

 
Figur 10.1.1. Bryggeri på fastigheten Humlan 10. 
Till vänster och till höger på kartan syns Erik 
Jonssons Gelbgjuteri (3.4). 

Riskklassning 
Riskklass 4, branschtypisk riskklass, låg 
farlighet och litet skyddsvärde. 
 
 
10.2 Kuletomten 1:232 
 
Axvall Ångbryggeri 
 

 
Figur 10.2.1. Bryggeri (10.2) på fastigheten 
Kuletomten 1:232. Till höger på kartan ligger tre 
nedlagda bensinstationer. 
 
Från bryggeriet på fastigheten Kuletomten 
1:232 har mäsk kommit ut i Vingsjön. 
Ytterligare information saknas dock. 
 
Riskklassning 
Riskklass 3. Hög känslighet i Vingsjön 
(badsjö). Stora spridningsförutsättningar. 
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Några ämnens benägenhet att bindas i mark 
Bly och koppar

 

 bildar starka ytkomplex till 
humus även vid låga pH. De binds också starkt 
till andra variabelt laddade ytor p.g.a. att de har 
relativt stor benägenhet att komplexbindas till 
hydroxyl-, karboxyl- och fenolgrupper. Det gör 
att dessa metaller ej bör utlakas om jorden 
innehåller tillräckligt med humus. De 
transporteras oftast i form av olika komplex. 

Nickel, kadmium och  zink

 

 fastläggs i ganska 
stor utsträckning i marken, dock varierar 
lösligheten starkt som en funktion av pH, 
förekomsten av humusämnen samt den lösta 
fasens sammansättning.  

PCB är ett icke-polärt ämne som adsorberas till 
den hydrofoba fasen i marken. Andelen kol i 
marken ger en bra indikation på hur ett icke-
polärt ämne fördelar sig i jorden/sedimentet. 
Mycket kol medför en större adsorption av det 
icke-polära ämnet. 
 

 
Figur 11.1 Skrotverksamhet och bildemonteringsanläggningar: Skrotverksamhet på Gjutaren 1 (11.1), 
skrothandlare på Lilla katthagen 1:4 (11.2), skrot på Västerskog 3:1 (11.3), skrot på Backa 4:3 (11.4), Skara 
Bildemontering (12.1), Götene Bildemontering (12.2), Bengt Knutssons Bil AB (12.3). 
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11.1 Gjutaren 1 
 
PG Anderssons skrot 
 

 
Figur 11.1.1. PG Anderssons skrot på Gjutaren 1. 
Till höger syns platsen där Skara gjuteri (3.1) låg. 
 
Historik 
På fastigheten (se figur 11.1.1, 11.1) har 
bedrivits handel med skrot, samt mellanlager. 
Enligt flygbilder var skrotverksamheten igång 
mellan 1965- 87. Intill skroten fanns ett gjuteri 
(se figur 11.1.1, 3.1.1). Från detta kan ha 
tillförts stora mängder gjutsand för att jämna 
till ytan på den skrothög som fanns då. 
Gjutsanden fungerar som ett filter som stänger 
ute vatten. 
 
Fastigheten har ägts av Stena Metall AB som ej 
bedrivit verksamhet i någon större 
utsträckning. Därefter (i slutet av 1980-talet) 
köpte Björstigs LBC fastigheten för att utöka 
sin verksamhet men marken utnyttjades aldrig. 

Våren 1999 köpte Kinnefrakt AB fastigheten 
men har därefter gått i konkurs. I juni 1999 
utfördes en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning av KM Miljöteknik AB 
(ingår numera i J&W Energi och mijö). Vid 
inspektion på platsen (2002) hittades en 
transformator i en stor hög av schaktmassor. 
Hela området är ca 24 000 m2. Nu (2004) äger 
G&K Blank Fastigheter AB fastigheten. 
 
Föroreningar 
Då KM Miljöteknik AB gjorde en översiktlig 
miljöteknisk markundersökning togs 
jordprover på marken för att analysera 
innehållet av olja och metaller.  
 
De två prover som då togs uppvisade 
metallhalter högre än riktvärdena för ”mark till 
industriområde” av bly, koppar och zink. Bly 
och koppar uppvisade en fördubbling jämfört 
med riktvärden för MKM (mindre känslig 
markanvändning) medan zink endast uppvisade 
en viss förhöjning gentemot riktvärdena.  
 
Utredning gjordes 2002-04-19 för de massor 
som lagts upp i en hög på fastigheten. 
Analysresultaten visade då att PCB-halten låg 
under gränsen för MKM men över gränserna 
för KM (Känslig markanvändning). Till 
skillnad från analyser gjorda på marken 1999 
hade nu alla metaller halter under riktvärdena 
för MKM. 
 
Undersökningsområdet ligger inom ett 
industriområde nära E20. Troligen finns inga 

enskilda vattentäkter eller andra skyddsvärda 
objekt i närheten. Den förhöjda (tung-) 
metallhalten i jorden utgjorde inget hinder för 
fortsatt markanvändning som industriområde 
och G&K Blank Fastigheter AB använder nu 
fastigheten. 
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Marken i området innehåller mycket lera. 
Ungefär 350 meter från området rinner Afsen. 
 
Riskklassning  
Riskklass 2. Mycket stor farlighet men låga 
spridningsförutsättningar, litet skyddsvärde 
samt måttlig känslighet. 
 
Källa: Akt Miljö- och byggnadskontoret: ”Gjutaren 
1 Förorenat område.” Fältbesök 2002-07-08. 
 
 
11.2 Lilla Katthagen 1:4 
 
Skrothandlare 
 
Allmänt 
Jacobssons skrothandlare har eventuellt tagit 
på sig  att ta hand om PCB- fyllda 
transformatorer. Om det finns transformatorer 
samt om det läckt ut olja på området är okänt. 
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Dofsan rinner ca 100 meter från skroten (se 
figur 11.2.1). 
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Figur 11.2.1. Skrothandlare Jacobsson. Dofsan 
rinner norr om skroten. Se även figur 11.1 
 
Riskklassning 
Riskklass 2. Branschtypisk riskklass för 
bilskrotar. Stora spridningsförutsättningar och 
stor känslighet, dock mycket osäkra uppgifter 
om verksamhetens omfattning. 
 
Källor: Akt, miljö- och byggnadskontoret ”PCB i 
Transformatorer”. Bertil Svensson, Vallebygdens 
Energi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.3 Västerskog 3:1 
 
Skrotig gård 
 
Historik 
Sedan början av 1980-talet förvaras skrot på 
fastigheten (se figur 11.3.1). Skroten består av 
bl.a. cisterner, bilbatterier, kylskåp, spisar, 
traktorer, en buss samt flertalet bilar. De fyra 
områdena är allmänt stökiga och igenväxta 
med ogräs. Två hus samt en ladugård finns, 
dessa är mycket nedgångna. Ladugården har 
delvis har rasat ihop. 
 

 
Figur 11.3.1. Skrotig gård. Fyra områden med skrot 
är markerade. Ringen (grön) visar lokaliseringen på 
en brunn. Se även figur 11.1 
 
Riskklassning 
Riskklass 2. Stor risk att miljöfarliga ämnen 
har läckt ut i marken. Stora spridnings-
förutsättningar. 
 
Källa: Fältbesök 2002-08-05. 

11.4 Backa 4:3 
 
Skrotig gård 
 
Historik 
Sedan början av 1980-talet finns diverse skrot 
på fastigheten (se figur 11.4.1). I en grusgrop 
finns runt 40 bilar och andra fordon. 
 

 
Figur 11.4.1. Skrot . Se även figur 11.1. 
 
Riskklassning 
Riskklass 2. Branschtypisk riskklass för 
bilskrotar. Stora spridningsförutsättningar, hög 
farlighet samt nära bebyggelse. 
 
Källa: Akt Miljö- och byggnadskontoret ”Backa 
4:3, 7:1, Såntorp 8:1 Lindahl Klas Nedskräpning” 
 



12. BILDEMONTERING 

Se figur 11.1 för översiktlig karta av 
bildemonteringsanläggningar. 
 
Allmänt 
Vid bildemonteringsanläggningar plockas 
användbara delar från skrotbilar bort för 
försäljning och återvinning. Ytterligare delar 
som p.g.a. miljöskäl inte kan vara kvar 
monteras bort innan bilvraken går vidare till 
slutskrotning vid en bilfragmenterings-
anläggning. Bilarna töms på bränsle och oljor 
ur motor, växellåda och bromsar. Kylaren töms 
på kylarvätska och batteriet tas bort. 
 
Viktigaste föroreningar 
Det dominerande miljöproblemet i samband 
med bildemonteringsanläggningar är det spill 
av olika vätskor som förekommer vid 
demonteringen. De vätskor som spills är i 
första hand oljor, kylarvätska, batterisyra och 
bensin. Om det inte sker en ordentlig 
uppsamling och ett riktigt omhändertagande av 
eventuellt spill kan det leda till att yt- och 
grundvatten samt mark förorenas. Vid vissa 
bildemonterings-företag lagras bilarna långa 
tider utomhus i väntan på demontering. Det 
finns då risk att olika vätskor rinner ut och 
förorenar markområden.  
 
Riskklassning 
Branschen som helhet placeras i riskklass 3.  
 
 

12.1 Axvall 1:20 
 
Skara Bildemontering 
 

 
Figur 12.1.1. Skara Bildemontering (12.1). I Sydöst 
ligger Skärv-Attorps skjutbana. 
 
Historik 
1983 startade Skara Bildemontering. 
Verksamheten består i att plocka bort säljbara 
delar från skrotbilar som sedan staplas i väntan 
på pressning och transport till Bilfragmentering 
AB i Halmstad. I lager får finnas högst 500 
skrotbilar. De senaste åren (1998-2001) har 
mellan 475 och 1173 stycken skrotbilar 
mottagits per år. 
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Skrotupplaget är beläget i barrskog. Marken 
består av grovt morängrus och drygt 150 meter 
bort finns en sjö (se figur 12.1.1). Avståndet 

till närmsta vattentäkt är 300 meter.  
 
Riskklassning 
Riskklass 3, branschtypisk riskklass. Den höga 
spridningsrisken är troligen inte tillräckligt för 
att motivera en höjning av riskklass. 
 
Källa: Akt Miljö- och byggnadskontoret ”Axvall 
1:20 Skara Bildemontering”. 
 
 
12.2 Nattorp 1:32 
 
Götene Bildemontering 
 
Historik 
1992 startade Götene Bildemontering (se figur 
11.1, 12.2.1). Verksamheten består i att köpa 
bilar som skall skrotas, bildelar som går att 
använda återförsäljs. Resterna hämtar 
Halmstads Bilfragmentering AB. 1992 fick 
högst 200 bilar finnas i lager. Sedan dess är 
området utbyggt två gånger och 400 bilar får 
finnas i lager. 
 
Föroreningar 
Avvattning och demontering sker inomhus och 
det är ingen större risk att det läcker till mark 
och vatten. Risk för förorening föreligger dock 
då fordonen ej är tömda. 



12. BILDEMONTERING 
 

 
Figur 12.2.1. Götene Bildemontering.  
 
Riskklassning 
Riskklass 3, branschtypisk riskklass. 
 
Källa: Akt Miljö- och byggnadskontoret ”Nattorp 
1:32 Götene Bildemontering” 
 
 

12.3 Skrelunda 5:6  
 
Bengt Knutssons Bil AB 
 
Historik 
Verksamheten startade runt 1970, därefter har 
anläggningen byggts ut bl.a. 1977 och 1989. 
Företaget köper och säljer begagnade lastbilar 
samt demonterar i viss omfattning för 
försäljning i nedmonterat skick. 

 
Figur 12.3.1. Bengt Knutssons Bil AB. I norr rinner 
Flian. 
 
Föroreningar 
1977 fanns både bensinavskiljare och 
oljeavskiljare. Dagvatten avleds till separat 
dike. Oljeförorenat vatten från verkstad går via 
oljeavskiljare till spillvattenledning. 
 
Geologiska  och hydrologiska förhållanden 
Ca 170 meter från anläggningen rinner Flian 
(se figur 12.3.1). 
 
Riskklassning 
Riskklass 3, branschtypisk riskklass. Morän 
medför dock ganska stora 
spridningsförutsättningar. 
 
Källa: Akt Miljö- och byggnadskontoret ”Härlunda 
3:2 (och Skrelunda 5:6) Bengt Knutssons Bil AB” 
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13.1 Ving 16:22 
 
GL Johanssons mekaniska verkstad 
 

 
Figur 13.1.1. GL Johanssons mekaniska verkstad 
(13.1), Axvall. 
 
Historik 
GL Johanssons mekaniska verkstad (se figur 
13.1.1) lades ned 1947. 
 
Riskklassning 
Riskklass 2. Branschtypisk riskklass 3, men 
höga spridningsförutsättningar och mycket hög 
känslighet. 
 
Källa: Akt Miljö- och byggnadskontoret ”03 
Nedlagda bensinstationer” 
 
 
 

13.2 Musseronen 2 
 
Car Care 
 
Historik 
Verksamheten bestod 1990 av polering, 
vaxning, tvättning, städning samt tvättning av 
klädsel. Antalet anställda var två stycken och 
7-10 bilar ”omsattes” per vecka. Oljeavskiljare 
fanns. Hösten 1991 gick företaget i konkurs. 
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Ca 300 meter från Car Care rinner Afsen (se 
figur 13.2.1).  
 

 
13.2.1. Car care (13.2) och KGK Mekaniska 
verkstad (13.3). 
 
Riskklassning 
Riskklass 3. Branschtypisk riskklass. 
 
Källa: Akt Miljö- och byggnadskontoret ”03 
Nedlagda bensinstationer” 

13.3 Baggen 1, Stjärnan 1 
 
KGK Mekaniska verkstad 
 
Historik 
KGK Mekaniska verkstad bildades 1935. 
Företaget flyttade från Stjärnan 1 till Baggen 1 
1973. 1974 tillverkade företaget kompressorer, 
färgsprutor, renblåsningspistoler, rullblock 
m.m. Dessutom bestod tillverkningen av 
svetsning och spånskärande bearbetning samt 
lackering av gjutgods och leg. stål samt 
aluminiumlegeringar. 1990 bestod 
verksamheten av grossisthandel (60 %), 
montering av kompressorer samt lackering, 
ingen tillverkning. 1992 gick företaget i 
konkurs. 
 

 
Figur 13.3.1. KGK Mekaniska verkstad (13.3) 
innan 1973. Skara gjuteri och vapenfabrik låg strax 
intill (3.2). 
 



13. NEDLAGDA BILVÅRDSANLÄGGNINGAR 
 

  

 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Ca 50 meter från KGK Mekaniska verkstad 
rinner Afsen (se figur 13.2.1). 
 
Riskklassning 
Riskklass 3. Branschtypisk riskklass. 
 
Källor: Bengt Jansson. Akt Miljö- och 
byggnadskontoret ”03 Nedlagda bensinstationer 



14. BENSINSTATIONER 

 
 
 
 
 

Följande bensinstationer är nedlagda, 
flertalet ej anmälda till SPIMFAB (SPI 
Svenska petroleum institutet, 
Miljösaneringsfond AB) för ytterligare 
undersökning och eventuell sanering. Se 
karta i figur 14.1. 

 
Källa till samtliga objekt: akt Miljö- och 
byggnadskontoret ”03 Nedlagda 
bensinstationer”  
  
 
14.1 Ardala 2:15 
 
Bensinstation 

 
Bensin förvarades i fat under 1930- och 
1940-talet. Se figur 14.1. 
 
Riskklassning 
Riskklass 2, branschtypisk riskklass. 
Inom vattenskyddsområde. Stora 
spridningsförutsättningar, hög farlighet 
samt mycket stor känslighet. 
 
 

 
Figur 14.1. Nedlagda bensinstationer, vissa sanerade: Ardala 2:15 (14.1), Axvall 1:39 (14.2), Axvall 1:49 (14.3), 
Axvall 1:50 (14.4), Axvall 1:51 (14.5), Foxerna 2:23 (14.6), Gålstad 1:24 (14.7), Klostret 8:23 (14.8), Klostret 8:12 
(14.9), Kuletomten 1:231 (14.10), Kålltorp 16:1 (14.11), Marum 23:1 (14:12), Skallmeja 23:1(14.13), Stjärnan 5 
(nu Stjärnan 9) (14.14), Tjuren 7 (14.15), Tullportagärdet 1:5 (14.16), Åkaren 3 (14.17), Ökullskvarn 1:10 (14:18). 
Se även figur 14.2 och 14.3. 
 



14. BENSINSTATIONER 
 

 

14.2 Axvall 1:39 
 
Bensinstation 
 
Verksamheten nedlagd i början av 1950-
talet. Se figur 14.3. 
 
Riskklassning 
Riskklass 2, branschtypisk riskklass. 
Hög farlighet samt mycket stor 
känslighet. 
 
 
14.3 Axvall 1:49 
 
Bensinstation 
 
Verksamheten nedlagd i slutet av 1950-
talet.  
 
Riskklassning 
Riskklass 2, branschtypisk riskklass. 
Hög farlighet samt mycket stor 
känslighet. 
 
 

 
Figur 14.2. Nedlagda bensinstationer i Skara. Stjärnan 5 (nu Stjärnan 9) (14.14), Tjuren 7 
(14.15), Tullportagärdet 1:15 (14:16), Åkaren 3 (14.17), Pagen 6 (15.1). 
 
 
14.4 Axvall 1:50 
 
Axvalls Autoservice HB 
 
Verksamheten bestod bl.a. av skrotning och demontering av MC.  
Verksamheten är nedlagd, dock tidigast 1997. Se figur 14.3. 

 
Riskklassning 
Riskklass 2. Stor känslighet. Nära reservvattentäkt. Inga uppgifter  
om föroreningsnivån. 
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14.5 Axvall 1:51 
 
Bensinstation 
 
Taxistation och Shelltapp. 
Verksamheten flyttad 1964. Se figur 
14.3 för lokalisering före 1964. 
 
Riskklassning 
Riskklass 2, branschtypisk riskklass. 
Nära reservvattentäkt. Inga uppgifter om 
föroreningsnivå. 
 
 
14.6 Foxerna 2:23 

 
Bensinstation 

 
Verksamheten lades förmodligen ned 
före 1/7 –1969. Cisternerna grävdes upp 
i början på 1970- talet. Se figur 14.1. 
 
Riskklassning 
Riskklass 2, branschtypisk riskklass. 
Mycket stor känslighet. 
 

  
Figur 14.3. Nedlagda bensinstationer i Axvall, en sanerad. Axvall 1:39 (14.2), Axvall 1:49 (14.3), Axvall 1:50 (14.4), 
Axvall 1:51 (14.5), Kuletomten 1:231 (14.10), Axvall 1:4 (15.2). 
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14.7 Gålstad 1:24 
 

Bensinstation 
 

1964 bedrevs bl.a. dieselförsäljning. Dock inga 
uppgifter om när verksamheten lades ned. Se 
figur 14.1. 
 
Riskklassning 
Riskklass 2, branschtypisk riskklass. Mycket 
stor känslighet och stora spridnings-
förutsättningar. Inga uppgifter om hanterade 
mängder, eller föroreningsnivå. 
 
 
14.8 Klostret  8:23 

 
Bensinstation, Shellmack 

 
Shellmack som upphörde innan 1969. 
Cisternen är uppgrävd, ingen lukt av olja. Se 
figur 14.1. 
 
Riskklassning 
Riskklass 3. Stora spridningsförutsättningar 
och mycket stor känslighet men förmodligen 
liten föroreningsnivå då cisternerna är 
bortgrävda. 
 
 
 
 
 
 
 

14.9 Klostret 8:12 
 
Bensinstation 

 
Bensinstationen upphörde före 1969. Se figur 
14.1. 
 
Riskklassning 
Riskklass 2. Branschtypisk riskklass, stora 
spridningsförutsättningar och mycket hög 
känslighet, men okänt om cisternerna är kvar i 
marken. 
 
 
14.10 Kuletomten 1:231 
 
Bensinstation, Esso 

 
Nedlagd på 1950- eller 1960-talet. Se figur 
14.3. 
 
Riskklassning 
Riskklass 2, branschtypisk riskklass. Stora 
spridningsförutsättningar och mycket hög 
känslighet men få uppgifter om verksamheten. 
 
 
14.11  Kålltorp 16:1 

 
Bensinstation 

 
Verksamheten lades ned 1963. Cisternerna 
tjärades och lindades med jute innan de lades 
ned. Nu är de tomma, (ej sandfyllda). Se figur 
14.1. 

Riskklassning 
Riskklass 2, branschtypisk riskklass. Osäkra 
uppgifter om cisternernas placering samt om 
det bor människor på fastigheten. 
 
 
14.12 Marum 23:1 

 
Q8 Bilservice 

 
Nedlagd 1996. 1999 uppges att cisterner lagda 
i marken före 1962 är rengjorda men ej 
sandfyllda. Anmäld till SPIMFAB 2001, 
därefter sanerad. Se figur 14.1. 
 
Riskklassning 
Riskklass 3. Stora spridningsförutsättningar 
och mycket stor känslighet men marken är 
sanerad. 

 
 

14.13 Skallmeja 23:1 
 

Eventuellt bensinstation 
 

Troligen har en bensinstation legat på 
fastigheten. Se figur 14.1. 
 
Riskklassning 
Riskklass 2, branschtypisk riskklass. Osäkert 
om bensinstation funnits på fastigheten, Låga 
spridningsförutsättningar men mycket hög 
känslighet. 
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14.14 Stjärnan 5 (Idag  Stjärnan 9)  
 

Bensinstation 
 
Bensinförsäljning bedrevs ca 35 år på 
fastigheten. Hösten 1998 upphörde 
bensinförsäljningen och fastigheten såldes till 
AB Kronfågel Skara. Sanering utfördes varpå 
förorenad jord som påträffats uppgick till 29 
ton. Se figur 14.2 för lokalisering. 
 
Riskklassning 
Riskklass 3. Låga spridningsförutsättningar, 
måttlig känslighet samt sanerad mark. 
 
 
14.15 Tjuren 7 
 
Bensinstation 

 
Verksamheten upphörde runt 1962. Se figur 
14.2. 
 

14.16 Tullportagärdet 1:15 
 
Bensinstation 
 
Verksamheten lades ned 1961. Se figur 14.2. 
 
Riskklassning 
Riskklass 3. Små spridningsförutsättningar 
samt litet skyddsvärde. 
 
 
14.17 Åkaren 3    
  
Bensinstation 
 
Verksamhet nedlagd runt 1982. Se figur 14.2. 
 
Riskklassning 
Riskklass 4. Föroreningsnivån bör vara låg då 
sanering har utförts, dessutom små 
spridningsförutsättningar. 
 
 

14.18 Ökullskvarn 1:10 
 
Bensinstation 
 
Verksamheten lades ned på 1950-talet eller 
1960-talet. Se figur 14.1. 
 
Riskklassning 
Riskklass 2, branschtypisk riskklass. Stora 
spridningsförutsättningar samt mycket stor 
känslighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riskklassning 
Riskklass 3. Små spridningsförutsättningar, 
litet skyddsvärde samt måttlig till stor 
känslighet. 

 
 
 
 

 
 
 

 



15. SANERADE BENSINSTATIONER 

15.1 Pagen 6 
 
SÅIFA Preem Petroleum AB 
 
Historik 
Drivmedelsanläggningen togs i bruk 1967. 
Butik och kontorsdel byggdes till 1980. Se 
figur 14.2 för lokalisering av SÅIFA Preem 
Petroleum AB. 
 
Föroreningar 
Under april 1994 upptäcktes ett läckage av 
diesel i ån Afsen. Läckaget spårades till 
SÅIFA’S anläggning och orsakades av en 
trasig koppling på returledningen till en 
dieseltank (se figur 15.1.1).  
 

 
Figur 15.1.1. Det var vid denna pump som 
droppläckan tidigt upptäcktes och tätades (Foto 
1994-11-08). 
I december 1995 installerades en sanerings-
brunn där dieselförorenat vatten pumpades upp 
regelbundet fram till årsskiftet 98/99 då ingen 

diesel hade runnit till de senaste månaderna. 
Innan saneringsbrunnen installerades hade ca 
2,3 m3 dieselolja förlorats (till Afsen) och 
uppsamlats under perioden maj- augusti 1995. 
Saneringsarbetet hade år 2000 resulterat i att 
totalt ca 2,9 m3 dieselolja samlats upp.  
 
I maj 2002 hade provtagning utförts ca fyra 
gånger per år med start hösten 2000. Man fann 
att samtliga halter uppmätta på SÅIFA låg 
inom intervallet för låga halter vad gäller olja i 
dagvatten i stadsmiljö. Man bedömde att 
fortsatt provtagning inte var nödvändig. 
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
I området är lera den naturliga jordarten, men i 
samband med byggnationer har fyllnadsmassor 
lagts över leran. 
 
Grundvattnets rörlighet i lerlagren bedöms vara 
liten och strömningsriktningen är troligtvis i 
riktning mot nordväst. Mängden vatten och 
därmed tillrinningen till området är liten.  
 
Riskklassning 
Riskklass 3. Sanering av marken har utförts, 
litet skyddsvärde, samt låga spridnings-
förutsättningar. 
 
Källa: Akt Miljö- och byggnadskontoret ”Pagen 6, 
SÅIFA”  
 
 
 

15.2 Axvall 1:4 
 
Axvalls Bensin och service 
 
Historik 
I samband med ägarbyte upptäcktes år 1999 
oljeförorening på fastigheten (se figur 14.3). 
Oljeföroreningen upptäcktes kring olje-
avskiljaren. 
 
Petroleumförorenade jordmassor på ca 24 ton 
har grävts upp och transporterats bort. In-situ 
sanering har skett på kvarvarande 
oljeförorening under byggnaden. Sanering är 
avslutad med slutkontroll 2003-03-19. 
 
Riskklassning 
Riskklass 2, branschtypisk riskklass. 
Slutkontroll efter att marken sanerats bör 
påvisa vilken föroreningsnivå som är aktuell. 
 
Källa: Akt Miljö- och byggnadskontoret ”Axvall 
1:4 Axvalls Bensin Service” 
 
 



15. SANERADE BENSINSTATIONER 
 
15:3 Oxen 31 
 
Bilvårdsanläggning, tidigare bensinstation 
 
Historik 
Drivmedelsanläggningen låg på Oxen 31 
mellan 1961 och 1991. Numera är det 
bilverkstad och utställningshallar på 
fastigheten. Fastigheten är belägen på en 
gammal deponi. 
 
Föroreningar 
Petroleumprodukter fanns i marken 1999 med 
en halt som överskred riktvärdena för mindre 
känslig markanvändning. Sanering av den 
nedlagda bensinstationen utfördes 1999. 
Ytterligare spridning av petroleumprodukter 
har förhindrats genom att cisterner tagits upp, 
kvarvarande rörledningar har rengjorts och 
proppats och förorenade massor har grävts upp 
och transporterats bort för behandling. 
 
Riskklassning 
Riskklass 3. Föroreningssituationen är 
klarlagd, skyddsåtgärder har vidtagits för att 
förhindra spridning av eventuella föroreningar. 
Det föreligger inte ytterligare behov av 
åtgärder på fastigheten. 
 
Källa: Akt Miljö- och byggnadskontoret: ”08 
SPIMFAB Åtgärdade”, rapport: Efterbehandling av 
fastigheten Oxen 31, Filipsdalsgatan 12, Skara i 
Skara kommun 
 
 

15:4 Kålltorp 8:1, 8:2 
 
AB Svenska Shell 
 
Historik 
1972 gavs tillstånd till försäljning av bensin 
och motorbrännolja och tillstånd till förvaring 
av 40 000 liter bensin klass 1 och 10 000 liter 
motorbrännolja klass 3 i underjordiska 
cisterner. 1983 gavs tillstånd till försäljning 
samt förvaring i underjordiska cisterner av 30 
000 liter bensin klass 1. Marken sanerades 
2004. Dock inga uppgifter om när 
verksamheten startade och avslutade.  
 
Källa: Miljö- och byggnadskontoret: Arkiv samt 
databasen miljöreda. 
 
 
 
 
 
 
 



16. TRANSFORMATORER OCH STOLPUPPLAG 

Allmänt om transformatorer 
Markplacerade transformatorer kan dels vara 
stora tunga enheter på 10-20 ton och uppåt, 
men också sådana som står inne i samhället 
utanför ett bostadskvarter eller i källaren på ett 
hyreshus. Dessa är då ca 3x3 m breda och ca 
1.5 meter höga. Ute på landsbygden sitter de 
små transformatorerna i stället på stolpar 4-5 
meter upp i luften, s.k. stolpstationer. 
Transformatorer innehåller mycket olja då de 
är oljekylda och oljeisolerade. Runt 70-talet 
upptäckte man farligheterna med PCB i olja. 
Framförallt var det kondensatorbatterier i 
ställverk som innehöll mycket PCB. Under 
tidigt 90-tal var dock dessa batterier borta. 
Numer är man dessutom mer vaksam om en 
apparat skulle läcka, man sanerar, samlar upp 
med absorbentämne och städar. För 30-40 år 
sedan utfördes knappt några åtgärder. 
 
Källa: Rolf Bergman, Vattenfall AB.  
 
 
Vattenfall AB 
Markplacerade transformatorer: ca 20 st. 
Stolpstationer: ca 166 st. 
 
Enligt bestämmelser är det olagligt att ha 
transformatorer i drift som har ett oljeinnehåll 
på mer än 50 ppm PCB. Detta är en gräns som 
de håller. Vedertaget är också att om oljan 
innehåller mindre än 2 ppm PCB anses den 
som ren. De flesta transformatorer innehåller 
numer inte ens så mycket som 2 ppm PCB. 
Under större markstationer finns 

uppsamlingskar som ska kunna fånga upp all 
olja vid eventuellt läckage. Vid regn måste 
karen pumpas så att vattnet inte tar plats om 
transformatorn skulle börja läcka. Något som 
är helt nytt och som man knappt börjat använda 
är en maskin som pumpar vattnet efter regn. 
Denna maskin mäter själv om vattnet skulle 
innehålla olja. Vid mer än 5 ppm olja sänds 
vattnet tillbaka till mottagaren. Då måste 
oljeseparator eller slamsugare användas. 
 
Källa: Rolf Bergman, Vattenfall. 
 
 
Vallebygdens Energi ek. förening 
Markplacerade transformatorer: ca 40 st. 
Stolpstationer: ca 164 st. 
 
Alla gamla (1960- talet) transformatorer är 
kontrollerade med avseende på PCB, de visade 
sig vara ok. De yngre (1970- talet) 
transformatorerna är ej kontrollerade med 
avseende på PCB men antas vara ok. 
 
Källa: Bertil Svensson, Vallebygdens Energi. 
 
 
Kvänum Energi AB 
Markplacerade transformatorer: 1 st. 
Stolpstationer: ca 40 st. 
 
Kvänum energi kontrollerar sina stationer efter 
t.ex. flytt eller byte. De gamla är ej 
kontrollerade.  
 
Källa: Torbjörn Karlsson, Kvänum Energi AB. 

Götene Elförening 
Markplacerade transformatorer: 2 st. 
Stolpstationer: ca 5 st. 
 
PCB slutade användas i slutet av 1970-talet, 
och finns således inte i oljan i transformatorer 
tillverkade på 1980-talet och framåt. I Sverige 
slutade man med PCB redan på 50-talet. 
Götene energi har endast transformator-
stationer från slutet av 1970- och 1980-talet i 
Skara kommun. Alltså bör det inte vara någon 
risk för PCB läckage.  
 
Källa: Leif, Götene Elförening. 
 
 
Skara Energi AB 
Markplacerade transformatorer: ca 75 st. 
Stolpstationer: ca 55 st. 
 
Ingen PCB bör finnas i oljan till 
transformatorerna på grund av att de är relativt 
nya. På gamla apparater tas PCB - prov innan 
skrotning sker. Alla markplacerade 
transformatorer har uppsamlingskar. Olja 
behöver nästan aldrig fyllas på, vid spill läggs 
sand ut för att suga upp oljan. 
 
Källa: Peter Ekblad, Skara Energi AB. 



16. TRANSFORMATORER OCH STOLPUPPLAG 
 
16.1 Backa 4:5 
 
Transformatorstation vid Backa gård 
 

 
Figur 16.1.1. Transformatorstation vid Backa gård.  
 
Vid Backa gård finns en gammal 
transformatorstation som saknar invallning. 
Under transformatorn finns en makadamfylld 
grop med pump. Vid kraftiga regn pumpas 
vattnet ut. Kan följa med spilld PCB-olja. 
Transformatorn är ej i bruk men olja finns/ har 
funnits på marken. 
 
Riskklassning 
Riskklass 2. Mycket hög farlighet samt stora 
spridningsförutsättningar, dock är kanske 
föroreningsnivån låg. 
 
Källa: Bertil Svensson, Vallebygdens Energi. 
 

16.2 Eggby 2:1 
 
Förvaring av transformatorer, kablar och 
telefonstolpar  
 

 
Figur 16.2.1. Förvaring av transformatorer, kablar 
och telefonstolpar på Eggby 2:1. På kartan har 
markerats gården som stolparna tros ha legat i. 
 
I Eggby finns en ladugård som Vallebygdens 
Energi hyrde och förvarade gamla (1940-1950 
-talet) transformatorer och kablar i, 
innehållande PCB-olja. Vid gården lagrades 
även 50-60 stycken telefonstolpar. 
 
Riskklassning 
Riskklass 2. Mycket hög farlighet samt stora 
spridningsförutsättningar, dock är kanske 
föroreningsnivån låg. 
 

Källa: Akt, miljö- och byggnadskontoret ”PCB i 
Transformatorer”. Bertil Svensson, Vallebygdens 
Energi. 
 
 
16.3 Petersburg 4:1 
 
Förvaring av telefonstolpar 
 

 
Figur 16.3.1. Förvaring av telefonstolpar. 
 
Vattenfall förvarar impregnerade telefonstolpar 
intill grusvägen. Stolparna ligger under bar 
himmel och ca en halv meter över marken. 
 
Riskklassning 
Riskklass 2. Mycket hög farlighet, måttliga 
spridningsförutsättningar samt stor känslighet 
(nära rekreationsområde). 
 
Källa: Fältbesök 2002-08-05. 
 



17. DEPONIER 

Alla deponier i kommunen inventerades 1986. 
Länsstyrelsen ska riskklassa deponier (ej 17.8 
och 17.9) samt lägga in dessa i MIFO-databas. 

 
 

17.1 Nyboholm 3:4 
 
Före detta industrideponi. 
 

 
Figur 17.1.1. Före detta industrideponi. 
 
På fastigheten har det legat en industrideponi. 
Verksamheten påbörjades 1974 och 1986 hade 
sannolikt inget avfall tillförts på länge. 
Troligen tillfördes ej heller något avfall efter 
1986. Se figur 17.1.1. 
 
Föroreningar 
1974 fanns tillstånd att tippa byggavfall som 
trä, betong, tegel, stubbar och jordschakt. 
Analyser runt 1984 visade dock att även olja 

fenoler och tungmetaller fanns i 
avfallsupplaget.   
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Jordarten är lera. Afsen rinner inom 50-100 m 
från området där deponin var lokaliserad. 
 
Riskklassning 
Riskklass 4 enlig länsstyrelsen i Göteborg. 
 
Källa: Akt Miljö- och byggnadskontoret ”Äldre 
avfallsupplag”. Länsstyrelsen Göteborg 
”Inventering av deponier” 
 
 
17.2 Sörskogen 4:1 
 
Kommunal avfallsdeponi 
 

 
Figur 17.2.1. Före detta kommunal avfallsdeponi.  
 
Historik 
På Sörskogen 4:1 har det legat en deponi som 
startade 1971. 2002 användes upplaget 
fortfarande för rena schaktmassor. Används 
även som övningsområde av brandkåren. Här 

finns även återvinningsverksamhet för asfalt, 
betong och träavfall samt gräskompost. Se 
figur 17.2.1 för lokalisering. 
 
Föroreningar 
På området har deponerats hushållsavfall, 
industriavfall, ospecificerat miljöfarligt avfall, 
skogsavfall (stubbar), schaktmassor, trädgårds-
avfall. 
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Jordarten är morän. Avfallsupplaget låg ca 100 
m från Gällkvistabäcken.  
 
Källa: Akt Miljö- och byggnadskontoret ”Äldre 
avfallsupplag”, Länsstyrelsen Göteborg: 
”Inventering av deponier” 
 
 
17.3 Ving 17:1 
 
Kommunal avfallsdeponi 
 
Historik 
På Ving 17:1 har det legat en deponi. Fd. Valle 
kommuns soptipp, med driftstart och driftslut 
på 1960-talet. 1986 var platsen återställd och 
gräsbevuxen. I dag är det dagis på platsen. 
Riskklass 4 enligt inventering 1986. Klagomål 
om dålig lukt har därefter skett som ledde till 
att området dränerades. Se figur 17.3.1 för 
lokalisering. 



17. DEPONIER 
 

Figur 17.3.1. Före detta kommunal avfallsdeponi. 
 
Föroreningar  
Avfallsupplaget användes troligen för hushålls-
avfall, mejeriavfall och bryggeriavfall.  
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Jordarten är isälvsgrus i form av randfält. 
 
Källa: Akt Miljö- och byggnadskontoret ”Äldre 
avfallsupplag”, Länsstyrelsen Göteborg: 
”Inventering av deponier” 
 
 
17.4 Blombacka 1:2 
 
Gårdstipp 
 
Historik 
På Blombacka 1:2 har det legat en gårdstipp 
(illegal deponi) som använts även efter driftslut 

1965. Se figur 17.4.1 för lokalisering. 
Riskklass 4 enligt inventering 1986. 
 

 
Figur 17.4.1. Gårdstipp. 
 
Föroreningar 
På platsen har deponerats hushållsavfall, illegal 
deponering av ospecificerat miljöfarligt avfall 
(bekämpningsmedelsavfall kan förekomma), 
jordbruksavfall, skrotbilar, plast, potatis, halm, 
färgburkar, vitvaror.  
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Tippning sker i slänt mot en ravin, där det 
rinner en bäck som mynnar ut i Flian. Jordarten 
är sand. 
 
Källa: Akt Miljö- och byggnadskontoret ”Äldre 
avfallsupplag”, Länsstyrelsen Göteborg: 
”Inventering av deponier” 
 
 
 

17.5 Tullportagärdet 1:3 
 
Deponi 
 

 
Figur 17.5.1. Före detta kommunal avfallsdeponi. 
 
Historik 
På 1950-talet låg en deponi på Tullportagärdet 
1:3. Fram till 1950-talet fanns en lertäkt inom 
området. I samband med utfyllnaden av denna 
fylldes även täkten med avfall av okänt slag. 
Se figur 17.5.1 för lokalisering. 
 
Föroreningar 
På platsen har deponerats hushållsavfall, 
industriavfall samt avfall av okänt slag. 
 
Källa: Akt Miljö- och byggnadskontoret ”Äldre 
avfallsupplag”,  
Länsstyrelsen Göteborg: ”Inventering av deponier” 
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17.6 Oxen 28, 29, 31, 36 
 
Tipp 
 

 
Figur 17.6.1. Före detta avfallsdeponi. 
 
Historik 
Skaras gamla tipp har legat på Oxen 28, Oxen 
29, Oxen 31 och Oxen 36. Den anlades runt 
1930 och lades ned i slutet av 1950-talet. För 
lokalisering se figur 17.6.1. 
 
Föroreningar 
På platsen har deponerats hushållsavfall, 
industriavfall, samt miljöfarligt avfall, olja. 
Oljeläckage spårades och sanerades 1999. 
 
Källa: Akt Miljö- och byggnadskontoret ”Äldre 
avfallsupplag”, Länsstyrelsen Göteborg: 
”Inventering av deponier” 
 
 

17.7 Lundby 16:1 
 
Byggavfall på åkermark 
 

 
Figur 17.7.1. Byggavfall på åkermark. 
 
På Lundby 16:1 har det deponerats byggavfall i 
grop på åkermark åtminstone sedan 1996. 
Byggavfallet ligger kvar idag (2004). Se figur 
17.7.1. 
 
Källa: Akt Miljö- och byggnadskontoret ”Lundby 
12:14 & 16:1 Inge Andersson”. Länsstyrelsen 
Göteborg: ”Inventering av deponier” 
 
  
17.8 Götala 3:1 
 
Snötipp 
 
Fastigheten Götala 3:1 används som snötipp av 
Skara kommun sedan början av 60-talet, se 
figur 17.8.1. 
 

 
Figur 17.8.1. Snötipp. 
 
Riskklassning 
Riskklass 3. Hög farlighet och hög känslighet, 
men låga spridningsförutsättningar samt okänd 
föroreningsnivå. 
 
Källa: Lennart Kjellberg, Miljö- och 
byggnadskontoret. 
 
 
17.9 Brunnsbo 1:14 
 
Gräs och potatistipp 
 
På Brunnsbo 1:14 finns en gräs och potatistipp 
som nyttjas av Länsstyrelsen och Skara stift, se 
figur 17.9.1. 
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Figur 17.9.1. Gräs och potatistipp.  
 
Riskklassning 
Verksamheten bedöms ej leda till förorenat 
område. 
 
Källa: Jessica Rytter, Miljö- och byggnadskontoret. 
 
 
17.10 Åbo 1:1 
 
Gårdstipp 
 
Historik 
På fastigheten Åbo 1:1 låg en deponi på 1960-
talet. 1986 kunde deponien inte återfinnas. 
 
Föroreningar  
På platsen deponerades hushållsavfall. 
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Jordarten är isälvsgrus. 
 

Källa: Länsstyrelsen Göteborg: ”Inventering av 
deponier” 
 
 
17.11 Bro 3:10 
 
Tipp 
 
Historik 
På fastigheten Bro 3:10 låg en deponi på 1960-
talet, innehållande främst schaktmassor. Under 
1980-talet kan viss tippning av hushållsavfall 
ha skett. 1986 var området överväxt med gräs 
mm.  
 
Föroreningar 
Tippning av jord och hushållsavfall har skett 
ner i Istrumasjön (runt 1980). Dessutom har 
schaktmassor deponerats. 
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Jordarten är isälvsgrus i form av randfält och 
eventuellt kärrtorv. 
 
Källa: Länsstyrelsen Göteborg: ”Inventering av 
deponier” 
 
 
17.12 Kålltorp 2:1 
 
Gårdstipp 
 
Historik 
På fastigheten Kålltorp 2:1 låg en gårdstipp i 
ett sandtag på 1960 och 1970-talet. 

Föroreningar 
På platsen deponerades hushållsavfall, 
ospecificerat miljöfarligt avfall 
(bekämpningsmedelsavfall kan förekomma). 
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Jordarten är sand. 
 
Källa: Länsstyrelsen Göteborg: ”Inventering av 
deponier” 
 
 
17.13 Kilagården 1:1 
 
Gårdstipp 
 
Historik 
Tippen användes under 1960 och 1970-talet. 
1986 kunde deponin inte hittas. 
 
Föroreningar 
På platsen har deponerats hushållsavfall och 
ospecificerat miljöfarligt avfall 
(bekämpningsmedelsavfall kan förekomma). 
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Jordarten är lera. 
 
Källa: Länsstyrelsen Göteborg: ”Inventering av 
deponier” 
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17.14 Hästhalla 1:1 
 
Gårdstipp 
 
Historik 
På Hästhalla 1:1 har en gårdstipp legat på 1960 
och 1970-talet. 1984 användes troligen 
avfallsupplaget fortfarande för hushållsavfall 
och grovavfall. 
 
Föroreningar  
På platsen har deponerats hushållsavfall och 
grovavfall. 
 
Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Jordarten är lera. 
 
Källa: Länsstyrelsen Göteborg: ”Inventering av 
deponier” 
 
 
17.15 Översånna, samfällt område 
 
Deponi 
 
Historik 
På Översånna har deponering skett under 1960-
talet. 1984 användes platsen fortfarande för 
hushållsavfall. Deponien är en gammal 
torvtäkt. 
 
Föroreningar 
På platsen har deponerats hushållsavfall. 
 

Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Jordarten är torv. 
 
Källa: Länsstyrelsen Göteborg: ”Inventering av 
deponier” 
 
 
17.16 Härlingstorp 4:1 
 
Rödjornas Avfallsanläggning 
 
Historik 
Vid Rödjorna har avfall hanterats och 
deponerats på nuvarande område sedan början 
på 70-talet. Idag utgör Rödjorna i första hand 
en anläggning för behandling, återvinning och 
deponering av hushålls- och verksamhetsavfall 
m.m. från regionen. Inom anläggningen sker 
också behandling av förorenade massor. SITA 
Sverige AB och Skara kommun äger till lika 
delar den s.k. SEMAB-anläggningen 
(Skaraborgs Energi och Miljö AB). 
 
Föroreningar 
Ytvatten och grundvatten kontrolleras i ett 
omfattande system runt anläggningen, för att 
övervaka situationen i vattenmiljö. Diken för 
bortledning av regnvatten finns i direkt 
anslutning till verksamheten. Lakvatten samlas 
upp och leds till utjämningsmagasin. Efter 
rening pumpas det till Skara kommuns 
avloppsreningsverk. 

 
Figur 17.10.1. Deponi. 
 
Deponigas tas ur deponin. Genom den 
genomförda mellantäckningsprocesen på 
deponin minimeras diffusa läckage av 
deponigas. Utläggning av horisontell 
gasdränering under mellantäckningen har 
ytterligare effektiviserat gasuttaget. 
 
Sedan lång tid har endast ett fåtal klagomål på 
lukt förekommit. Under 2001 har inga 
klagomål om lukt kommit till bolagets 
kännedom. 
 
Bolaget arbetar kontinuerligt med att begränsa 
emissioner till omgivningen, t.ex. genom 
täckningsåtgärder och sortering av deponerade 
mängder. 
 
Källa: Akt Miljö- och byggnadskontoret: 
”Härlingstorp 4:1 Rödjornas avfallsanl. 
Miljörapporter kommentarer 15(16)”.  
 



18. ÖVRIGT 

18.1 Nyboholm 4:4 
 
Plastindustri 
 
Historik 
För 10-15 år sedan lades industrin ned, innan 
dess tillverkades fodersilos. Figur 18.1.1 visar 
var industrin låg. 
 
Vid en brand kom ohärdad plastmassa ut i 
täckningsdike. 
 

 
Figur 18.1.1. Plastindustri (18.1) i Furuskogen. 
 
Riskklassning 
Riskklass 3, branschtypisk riskklass. Uppgifter  
om föroreningsnivå saknas. Bedömningen 
bygger på antagande om tillverkning av silos 
av polyester. 
 
Källa: Lennart Kjellberg, Miljö- och 
byggnadskontoret.  

 



19. OMRÅDEN MED LITE FAKTA 

19.1 Hospitalskvarnen 
 
Troligtvis har det funnits en doppnings-
anläggning vid Hospitalskvarnen. 
 
Ytterligare information saknas dock. 
 
Källa: Maria Gustavsson länsstyrelsen Göteborg. 
Efter uppgifter från statens naturvårdsverk, 1990-
11-22. 
 
 
19.2 Verdandi 7 
 
Ansökan kom in från AB Svenska Shell 1971 
angående byggnation av en bensinstation på 
fastigheten Verdandi 7. 
 
Det är dock mycket tveksamt om bensinmack 
någon gång byggdes.  
 
Källa: Akt Miljö- och byggnadskontoret ”03 
Nedlagda bensinstationer” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.3 Sälgen 16 
 
Renseri 
 

 
Figur 19.3.1. Gamla renseriet. 
 
Skedde betning av utsäde vid det gamla 
renseriet på sälgen 16 (se figur 19.3.1)? 
 
 
19.4 Simmatorp 1:2 
 
Någonstans på fastigheten låg/ligger en 
bilverkstad.  
 
Källa: Akt Miljö- och byggnadskontoret ”03 
Nedlagda bensinstationer” 
 
 
 
 
 

19.5 Folkes industrier 
 
Folkes industrier har funnits i Skara, ytterligare 
information saknas dock. 
 
Länsstyrelsen har troligen mer information. 
 
 
19.6 Nyboholm 3:2 
 
Deponi 
 

 
Figur 19.6.1. Kan ha varit en tipp/deponi 
någonstans på det markerade området vid 19.6. 
 
På det markerade området i figur 19.6.1. har 
det eventuellt legat en deponi. Afsen rinner 
strax intill- 
 
Källa: ”Skarabor” 
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LATHUND TILL MIFO-DATABASEN 

 

  

 

Detta är en kortfattad lathund till MIFO-databasen. En utförlig lathund 
finns i själva MIFO-databasen under punkten ”information” i huvudmenyn 
samt under K:\STARK\MIFOdatabas\Utförlig Lathund MIFO.doc (Gäller  
Skara kommun). För att komma in i databasen krävs att Access finns på 
datorn samt att databasen är installerad.  
 
Alla förorenade områden skall föras in i MIFO-databasen för att en 
sammanställd dokumentation över landets förorenade områden skall kunna 
erhållas. Dokumenteringen består av blanketterna A-F. 
 
Blankett A: Administrativa uppgifter 
Blankett B: Verksamhets- och områdesbeskrivning 
Blankett C: Föroreningsnivå, fas 1/ Föroreningsnivå, fas 2 
Blankett D: Spridningsförutsättningar 
Blankett E: Samlad riskbedömning 
Blankett F: Kommunicering och kvalitetssäkring 
 
Så gör du 
Du kommer till MIFO-databasen genom sökvägen: 
K:\STARK\MIFOdatabas\Länsstyrelsen\Mifo2000.mdb (Gäller Skara 
kommun). Skriv ditt namn och välj län. Tryck på ok och du är inne i 
huvudmenyn (Du kan alltid klicka på det lilla huset (på blanketterna) för 
att komma tillbaks till huvudmenyn). 
 
I huvudmenyn kan du välja 
• Sök objekt – Här kan du välja att söka på en eller flera egenskaper hos 

objekt. T.ex. bransch eller fastighet (du behöver inte skriva ut hela 
fastighetsbeteckningen). Klicka på sök och du får upp en lista med 
objekt som matchar din sökning. Dubbelklicka på det objekt du vill 
titta närmare på. Då får du upp objektet i databasen (blanketterna A-F) 
och kan göra ändringar om du vill. När du redigerar bör du först klicka 
på ”pennan” som ligger till vänster på blanketten. Då kommer ditt 
namn och datum upp i fältet ”senast reviderad”. Det finns ingen 
”spara”-knapp, utan inmatade uppgifter sparas automatiskt. Detta 
gälller generellt, alltså även då ett nytt objekt skapas. 

• Skapa nytt objekt – Detta väljer du när du vill skapa ett nytt 
objekt. I fönstret som kommer upp väljer du län, kommun och 
användare. Därefter är det bara att fylla i blanketterna A-F i så stor 
utsträckning som möjligt. Det finns ingen ”spara”-knapp, utan 
inmatade uppgifter sparas automatiskt.  

 
• Arbeta med samtliga objekt – Du får nu möjlighet att titta på 

blankett A-F för alla objekt som är inlagda i den kommun som är 
inloggad. Med ”skrollen” bläddrar du lätt mellan objekten. 
Alternativt används pilarna längst ned på blanketten. Du kan ändra 
och komplettera poster när som helst. 

 
• Rapporter – Gå in på rapporter om du vill få en lista över objekt 

från länet, kommunen en specifik riskklass eller bransch. 
Alternativt om du vill ha ett diagram med riskklassfördelning inom 
ett län, kommun eller en bransch. 

 
• Information – Här kan du titta på en exempelpost (Lundabergs 

läder), läsa en utförlig lathund samt läsa om mifodatabasen. 
 

• Övrigt – Här kan du exportera och importera objekt samt titta på 
access databasfönster. 

 
För frågor och funderingar om MIFO-databasen kan du kontakta Maria 
Gustavsson på länsstyrelsen i Göteborg. Hon har  varit med och tagit 
fram databasen. Tel: 031-605000, e-mail: maria.gustavsson@o.lst.se. 
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