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HISTORISK INVENTERING AV POTENTIELLT FÖRORENADE
OMRÅDEN I MÖLNDALSBRO, MÖLNDALS STAD.

1

Historik

Ur de äldst arkiverade handlingar figurerar namnet Mölndalsbro först 1911.
I området ingick bebyggelse från Bergmansgatan, Göteborgsvägen, Lillgatan,
Nygatan och Villagatan. Den äldre bebyggelsen i detta område bestod i
huvudsak av trähus. Flertalet av dessa hus inhyste även affärsrörelser i form av
tvättinrättningar, speceriaffärer mm. I och med förändring av Mölndalsbro har
successivt den gamla bebyggelsen rivits eller undanröjts (bland annat av brand).
Information som inhämtats i och med denna inventering kommer från Mölndals
Stadsbibliotek, Lantmäteriet (flygfoton från 1933, 1947, 1961 och 1974),
Landsarkivet, nätbaserade databaser samt muntliga kontakter från Mölndals
1
hembygdsförening och Mölndals Stadsmuseum .

2

Planområde

Mölndals stad planerar att skapa en levande och attraktiv stadskärna med närhet
till god kollektivtrafik; en stadskärna för alla att leva och verka i med trivsamma
urbana offentliga miljöer och ett brett utbud av handel och service. Förutom ett
utökat handelsutbud vill staden också att det byggs fler bostäder i de centrala
delarna och att det skapas stadsmässiga kvarter med ett varierat innehåll och
utbud. Stråk och kopplingar ska stärkas i stadskärnan och befintlig bebyggelse
kompletteras med hustyper och upplåtelseformer som idag saknas. Genom en
utveckling av stadskärnan kan Mölndal stå stark i konkurrens med andra
handelsetableringar i regionen och samtidigt skapa en tydlig identitet som stad.
Det bostadsnära läget ger dessutom många invånare ett bra handels-och
serviceutbud inom gång- och cykelavstånd vilket är viktigt både ur
tillgänglighets-, jämlikhets- och hållbarhetssynpunkt.
1 Fastighetsinvestering – Inventering av området Mölndalsbro, Mölndals Hembygdsförening
1981

Figur 1 visar det aktuella planområdet och dess 3 faser (grön, orange, blå. Källa:
Miljökonsekvensbeskrivning, Mölndals Stad 2013.

Aktuellt planförslag är en del av en större omvandling av Mölndals centrum med
flera parallella pågående planer. Plangränser för detaljplan 2, Söder om
brogatan, framgår av ovanstående kartbild figur 1.
Detaljplanen medger tre byggnader med inriktningen handel, bostäder samt
parkering. Planerade byggnader är markerade i figuren nedan för att skapa en
övergripande förståelse för framtida byggnaders placering och utformning.
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Detaljplaneområdet omfattar totalt cirka 23 000 kvadratmeter i centrala Mölndal.
Detaljplanen reglerar huvudsakligen markanvändningen för kvartersmark till
centrumändamål och bostäder. För att skapa en levande stadskärna krävs
2
boende varför bostadsändamål är ett mycket viktigt inslag i detaljplanen.

3

Inventering

För att inför ombyggnation av Mölndalsbro ha så god kännedom som möjligt
om de rådande markföroreningar som eventuellt kan påträffas inom området har
en historisk inventering utförts. Denna inventering utgör ett underlag inför
kommande exploateringar för att på så sätt i ett tidigt skede möjliggöra vidare
utredning beträffande eventuella föroreningstyper som kan förväntas påträffas.
Detta ger även ett bra underlag inför eventuell provtagningsmetodik och
analysomfattning som kan behöva tillämpas i samband med arbetet inom de
specifika områdena. Den aktuella inventeringen är uppdelad i tre separata
kapitel. Dessa är eventuellt förorenade områden inom planområdet, eventuellt
förorenade områden utanför planområdet samt övriga områden i Mölndalsbro
närområde. Samtliga potentiellt förorenade områden inom planområdet och
strax utanför detta, finns grafisk redovisade i Bilaga 1. I denna Bilaga redovisas
eventuella fastigheter, verksamhetstyp och förväntade föroreningstyper. Denna
inventering anses vara komplett avseende potentiellt förorenade områden i och i
direkt anslutning till planområdet utifrån nu tillgänglig information. Dock syftar
kapitel 6 & 7 i denna skrivelse att upplysa om övriga verksamheter som
påträffats i denna inventering, och skall inte på något sätt anses vara komplett.
Samtliga fotografier källhänvisas till följande källor:
1
2
3
4

2

Mölndal, Kållered & Råda i ord & bild, Axel Möndell, 1952.
Mölndals Stadsmuseum, fotografier. 2014
Mölndals stadsbyggnadskontor. 2014
Lantmäteriet. 2014, kartmaterial från 1933/47/61/74
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3.1

Förväntad föroreningsproblematik

Ur denna inventering har i huvudsak verksamheter från tidigt 1900- tal fram till
1950- talet. Mellan dessa år användes vad som idag klassificeras som miljö och
hälsostörande ämnen. Nedan listas de ämnen och föroreningar som kan
förväntas påträffas.
Klorerade lösningsmedel
Är i regel en vätska med en söt doft, som påminner om kloroform. Ämnena är ej
brännbara. De är ett effektivt lösningsmedel för bl.a. fetter, varför de främst
använts som avfettningsmedel. Dessa ämnen förekom i olika former från 1930talet och framåt. Klorerade lösningsmedel har historisk använts inom
tvättindustri (kemtvättar) samt inom mekaniska verkstäder/gjuterier. Ett exempel
på klorerat lösningmedel är Trikloreten, som är olösligt i vatten har en densitet
på 1,47 kg/dm3, vilket medför att ämnet är tyngre än vatten vilket kan leda till
stor spridning inom större områden, och på stora djup. Ämnets beteende styrs
till stor del av jord- och hydrologiska förhållanden. Trikloreten är cancerframkallande.
PAH-föroreningar (polycykliska aromatiska kolväten)
Detta är en ämnesgrupp som finns i viss typ av kol och petroleumprodukter (tex
asfalt). PAH- föroreningar bildas även vid ofullständig förbränning. PAH är
cancerframkallande. Bilavgaser, slitage av bildäck och slitage av vägmaterial är
de största källorna till PAH i luften i de större städerna. Småskalig vedeldning,
kreosotimpregnerat virke, fabriker som tillverkar gummi och bensinstationer är
andra källor. En stor del av föroreningarna som sprids i luften hamnar till slut i
vattenmiljön, där de kan lagras i sedimenten. PAH-föroreningar anses vara
relativt orörliga i jord och vatten.
Metaller/tungmetaller
Förhöjda halter av metaller så som kadmium, bly, krom och zink kan ha stor
inverkan på fertilitet, nervsystem samt vara cancerogena. Metaller används inom
de flesta industriverksamheter men även som fungicid och pesticid inom skog

Miljökonsekvensbeskrivning, Tillhörande detaljplan för Mölndals Centrum, söder om
Brogatan 2013-12-02
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och åkermark. Med undantag av kvicksilver är tungmetaller relativt orörliga i jord
och grundvatten.
Bekämpningsmedel
Ett vanligt förekommande exempel på bekämpningsmedel är DDT som är ett
insektsgift (insekticid) som introducerades 1942 och tillverkas av klorbensen
(C6H5Cl) och kloralhydrat (C2H3Cl3O2). Det har i huvudsak använts i syfte att
bekämpa insektsburen malaria och tyfus. DDT sprayas i regel som gas inomhus
för att undvika spridning i naturen. Fram till 1970- talet användes DDT som
bekämpningsmedel på svenska åkrar, men i huvudsak i skogsindustrin.
DDT har lågt ångtryck vilket medför att de i nordiska temperaturintervall inte
anses vara mobila. DDT används fortfarande i vissa delar av värden.
PCB (polyklorerade bifenyler)
PCB är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som utvecklades på
1920-talet. Föreningen är fettlöslig, vilket innebär att de anrikas i kroppens
fettvävnad. PCB betraktas idag som cancerframkallande
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4

Potentiellt förorenade
fastigheter inom planområdet

4.1

ÅBY 1:90 – Broslättsgatan

På fastigheten alternativ i direkt anslutning (f.d. Broslättsgatan 15 & 17), har AB
Päls-Andersson bedrivit verksamhet. Fabrikationen utgjordes av lager, fabrik och
affär. Verksamheten påbörjades 1906, men byggnaderna på de aktuella
fastigheterna på Broslättsgatan uppfördes 1931. Det är oklart om lädergarveri
utfördes på plats eller om denna process utfördes i annan regi. Det går dock inte
i detta skede av inventeringen att utesluta att garveriverksamhet kan ha skett på
platsen.

Freoner
CFC (klorfluorkarboner) och HCFC (klorfluorkolväten) kallas ofta för freoner. De
medverkar till uttunningen av ozonskiktet. De största mängderna freon återfinns
idag i isolering i byggnader, mark, fjärrvärme och industrier samt i kylmöbler från
hushåll och handel. Freoner i sig är ofarliga för människan.

Figur 2 visar fastighet där Päls-Andersson
bedrivit verksamhet. Foto är taget 19521.

Figur 3 visar fotografi från 1970 på Päls
Anderssons fastighe.2

Misstänkta föroreningar: Tungmetaller. Främst finns misstänkte om förhöjda
halter av krom 6+ & krom 3+.

http://one.afconsult.com/projects/37370/Documents/04%20Arbetshandlingar/Draft%20Rapport/592786%20Mölndals%20stad%20Inventering%200101.docx

PM
4.2

2014-03-11
Havskatten 17 - Brogatan

På Frölundagatan 4 (nu Brogatan) låg i riktning åt öster, Andersson & Olsens
Snickeri och Plåtslageri. Rörelsen startade 1941 av Gunnar Andersson och Stig
Olsen. Allt inom kylindustrin tillverkades, såsom kylskåp, kyldiskar mm. Femton
personer var anställda inom förtaget. Fastigheten ligger inom delområde 1.

Figur 4 visar insida av aktuell verksamhet.
Foto taget 19521 .

Figur 5 visar aktuell fastighet. Ursprunglig
fastighetsbeteckning var STG 2669. Flygfoto
från 19474.

Misstänkta föroreningar: Freon & metaller. Freon kan bindas i markpartiklar. I
samband med att markarbete sker kan detta frigöras till atmosfären. Metaller
används vid konstruktioner.
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4.3

ÅBY 1:104 – Göteborgsvägen

AB Bröderna Fagerberg Startade sin verksamhet på Göteborgsvägen 10 och
förvärvades av Billners Kolimport 1937. På fastigheten har stenkol, koks, antracit
mm hanterats och tillhandahållits för försäljning. Lokalen uppgick till cirka 6000
2
m . Totalt arbetade som mest 15 personer i företaget. Fastigheten ligger inom
delområde 1.

Figur 6 visar utsida på AB Bröderna
Fagerbergs verksamhet på Göteborgsvägen
10. Foto taget 19521.

Figur 7 visar flygfoto över aktuell fastighet.
Flygfoto taget 19474.

Misstänkta föroreningar: PAH (polycykliska aromatiska kolväten). I samband
med hantering av stenkol, koks och antracit kan stora mängder av PAH:
föroreningar frigöras. Troligtvis har detta material inte förvarats övertäckt.
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Koljan 3 - Brogatan

Mölndals tvättinrättning, som var en av de största i branschen vid den tiden,
etablerades 1920 på Kvarnbygatan i Mölndal. Dock flyttade verksamheten till
Frölundagatan 11 (nu Brogatan) på 1950-talet. Anläggningen inrymde full
maskinell tvättstuga och tvättmaskiner, centrifuger, torkapparater, mangelsal och
varmmanglar, strykrum med pressar och glansmaskiner, expeditionslokal,
packrum, kontor, ångpanncentral och lägenheter. Kapaciteten uppgick till som
mest cirka 60 ton per år. Byggnaden låg på fastigheten som idag heter Koljan 3.
Det är oklart om anläggningen omfattade kemisk tvätthantering, men detta kan
inte uteslutas. Fastigheten ligger inom delområde 2.

Figur 8 visar utsida på Mölndals
tvättinrättning. Foto taget 19521.

Figur 9 visar flygfoto över aktuell fastighet.
Flygfoto taget 19474.

Misstänkta föroreningar: Klorerade lösningsmedel. De aktuella ämnenas
farlighet klassas som mycket hög. Fram till 1930-talet dominerade bensen- eller
lacknaftabaserad tvättvätska, som exempelvis varnolen/kristallolja. På 1930-talet
började användningen av trikloretylen, som var den dominerande tvättvätskan
fram till 1950-talet då perkloretylen introducerades. Perkloretylen är idag den
vanligast förekommande tvättvätskan, men kolvätetvätt med isoparaffiner
förekommer också. Vid nedbrytning av klorerade lösningsmedel kan
cancerogena och misstänkt cancerogena ämnen som trikloretylen, vinylklorid
och dikloretylen bildas.
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4.5

Kungsfisken 5 & 4 - Lillgatan

Innan området Mölndalsbro byggdes på 1970-talet låg Lillgatan som en
parallellgata till Frölundagatan (nu Brogatan). På denna gata har två potentiella
tvättinrättningar noterats. Den första som var placerad på Lillgatan 3-5, drevs av
Vic Kemi, som i samband med ombyggnationen flyttade till Åbybergsgatan strax
sydväst om Lillgatan där Vic än idag bedriver verksamhet. På Lillgatan 7 drev
enligt uppgift Rosa Walléns Tvätt och strykinrättning tidigare legat. I vilken
omfattning denna drevs är okänt.

Figur 10 visar fotografi från Lillgatan 3 i
Mölndal. Fotot är från 1960 och visar
kemtvätten Vic2.

http://one.afconsult.com/projects/37370/Documents/04%20Arbetshandlingar/Draft%20Rapport/592786%20Mölndals%20stad%20Inventering%200101.docx

Figur 11 visar flygfoto taget 1947. Centralt i
bilden syns Lillgatan4..
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5

Fastigheter i direkt anslutning
till planområdet

5.1

Mörten 1 & 2 - Åbybergsgatan

Kvarteret Mörten är avstyckad från fastigheten Åby 1:84, och STG (Stadsägan)
3712B. Den aktuella fastigheten bebyggdes 1946. Innan dess var marken
odlingsmark, troligtvis tillhörande Bröderna Kling (se Figur 20/21). Fastigheten är
av Länsstyrelsen riskklassificerad som klass 2 (stor risk). Det bedrivs idag enbart
tvättinlämning av Vic Tvätt AB (som tidigare låg på Lillgatan). Men enligt
Länsstyrelsen skall tvätt ha skett på platsen fram till 2003. Nu sker all tvätt i
Kållered.
Ursprungligen inhyste bottenplan ett stort antal butiker i form av fiskbutik,
skomakeri, frisörsalong, mjölkbutik, speceributiker, sköljrum med mera. Det skall
även funnits en färg och kemikaliebutik.

6 (14)

Figur 13 visar fastigheten Mörtens aktuella
läge. Huset finns kvar än idag4.

Figur 14, tomtdelning från 1946 för
kvarteret Mörten2.

Sammanfattningsvis har det, på den aktuella fastigheten, bedrivits miljö och
hälsostörande verksamhet. Historiskt sett är fastigheten bebyggd på
odlingsmark från 1940 talet, då bekämpningsmedel som DDT användes frekvent.
Enligt nybyggnadsritningar framgår att färger och kemikalier kan ha hanterats.
Under dessa år var det vanligt att färger innehöll höga halter av tungmetaller
samt PCB-oljor.
På senare tid har det funnits tvättinrättning vilket kan ge upphov till förorening i
mark och grundvatten i form av klorerade kolväten.

Figur 12, visar en nybyggnadsritning inför byggnation a fastigheten Mörten 1 & 23.

Misstänkta föroreningar: Klorerade lösningsmedel. De aktuella ämnenas
farlighet klassas som mycket hög. Fram till 1930-talet dominerade bensen- eller
lacknaftabaserad tvättvätska, som exempelvis varnolen/kristallolja. På 1930-talet
började användningen av trikloretylen, som var den dominerande tvättvätskan
fram till 1950-talet då perkloretylen introducerades. Perkloretylen är idag den
vanligast förekommande tvättvätskan, men kolvätetvätt med isoparaffiner
förekommer också. Vid nedbrytning av klorerade lösningsmedel kan
cancerogena och misstänkt cancerogena ämnen som trikloretylen, vinylklorid
och dikloretylen bildas. Det är inte omöjligt att hantering av färger innehållandes
tungmetaller och PCB använts.
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Gråsejen 2 - Tempelgatan

Gråsejen är riskklassificerad som Riskklass 2 (Stor risk) av Länsstyrelsen i Västra
Götaland. Byggnaden uppfördes troligtvis mellan 1948-1949. Fastigheten är i
fyra plan och i huvudsak av tegel. Det är troligt att fastigheten styckats av från Kv
Havskatten 1975, i samband med ombyggnation av Mölndalsbro. I nutid heter
de omliggande gatorna Göteborgsvägen (i öster) och Tempelgatan (f.d.
Kyrkogatan). I samband med byggnationen 1948-1949 projekterades för en
tvättinlämning, i de lokaler som idag upptas av bilskola (och som också var
bilskola i samband med byggnation av huset). Denna kemtvätt gick under
namnet Elegant Kemiska Tvättanstalten. Verksamhetens fastighetsägare var Leif
Nyström Förvaltning AB. Detta bolag avregistrerades 2003. Nuvarande lagfart är
registrerad på KB Tojohus 1.

Figur 16, visar flygfoto från 1947. Det
rödmarkerade området visar den plats
byggnaden på Gråsejen 2 senare uppförts
på4.

Figur 17, visar flygfoto från 1933. Det
rödmarkerade området visar den plats
byggnaden på Gråsejen 2 senare uppförts på.
På platsen ligger vid denna tidpunkt ett
parhus4.

Sammanfattningsvis har fastigheten Gråsejen 2 inhyst verksamhet som kan vara
miljö och hälsostörande. Fastigheten har initialt legat på odlingsmark. Men då
det till synes inte utgjorts av handelsträdgård, är det inte sannolikt att större
mängder bekämpningsmedel har använts. Det har däremot funnits en
tvättinrättning i byggnadens västra del. Denna är idag nerlagd. Dock kan denna
verksamhet ha bidragit till förorenat grundvatten och jord i form av klorerade
kolväten.

Figur 15 visar en byggnadsritning över fastigheten från 1948. Röd markering visar plats för
tvättinrättning3.

I Figur 15 ovan markeras de lokaler som troligtvis varit f.d. tvättinrättning.
Ritningen är ifrån 1948, som troligtvis även var byggnadsåret. Flygbilder från
1933 visar att det på platsen tidigare troligtvis funnits bebyggelser i form av ett
parhus.

Misstänkta föroreningar: Klorerade lösningsmedel. De aktuella ämnenas
farlighet klassas som mycket hög. Fram till 1930-talet dominerade bensen- eller
lacknaftabaserad tvättvätska, som exempelvis varnolen/kristallolja. På 1930-talet
började användningen av trikloretylen, som var den dominerande tvättvätskan
fram till 1950-talet då perkloretylen introducerades. Perkloretylen är idag den
vanligast förekommande tvättvätskan, men kolvätetvätt med isoparaffiner
förekommer också. Vid nedbrytning av klorerade lösningsmedel kan
cancerogena och misstänkt cancerogena ämnen som trikloretylen, vinylklorid
och dikloretylen bildas.

http://one.afconsult.com/projects/37370/Documents/04%20Arbetshandlingar/Draft%20Rapport/592786%20Mölndals%20stad%20Inventering%200101.docx

PM
5.3

2014-03-11
Makrillen 12 - Barnhemsgatan

På fastigheten Makrillen 12 startade 1946 köpmannen Richard Hansson på
adress Barnhemsgatan 26, Mölndals kostympress och Kemiska Tvätt. Enligt
uppgift har liknande verksamhet bedrivits även innan 1946. Det är oklart när
verksamheten upphörde. Dock finns huset idag kvar på ovan nämnda adress.

Figur 18 visar bostadshus på
Barnhemsgatan 26 som inrymt tvätteri (Kv
Makrillen)1.

8 (14)

5.4

Rudan 1 - Prytzgatan

På denna fastighet har en handelsträdgård/plantskola bedrivits (se Figur 20 &
21). Denna rörelse (Bröderna Klings Handelsträdgård) startade 1911 av bröderna
Kling som då arrenderade Papyrus trädgård. Efter några år inköptes ett
markområde (idag Rudan 1) som handelsträdgården bedrevs på. Åren 1921-23
uppfördes fyra större växthus och senare vid 1930 ytterligare två. Efter Johan
Klings bortgång tog dennes söner över verksamheten. Under denna tid
installerades en oljeledning för uppvärmning av växthusen. Verksamheten pågick
till 1961. År 1966 bebyggdes området med 3 bostadshus. Dessa finns kvar än i
dag.

Figur 19. Blå markering visar Kv Makrillen
Foto från 19614.

Potentiell förorening är klorerade kolväten (Bensen- och lacknaftabaserade
tvättvätskor, Trikloretylen, Freon (CFC 113) samt Perkloretylen).
Misstänkta föroreningar: Klorerade lösningsmedel. De aktuella ämnenas
farlighet klassas som mycket hög. Fram till 1930-talet dominerade bensen- eller
lacknaftabaserad tvättvätska, som exempelvis varnolen/kristallolja. På 1930-talet
började användningen av trikloretylen, som var den dominerande tvättvätskan
fram till 1950-talet då perkloretylen introducerades. Perkloretylen är idag den
vanligast förekommande tvättvätskan, men kolvätetvätt med isoparaffiner
förekommer också. Vid nedbrytning av klorerade lösningsmedel kan
cancerogena och misstänkt cancerogena ämnen som trikloretylen, vinylklorid
och dikloretylen bildas.

Figur 20 visar bostadshus på handelsträdgård
bedriven av Karl Kling. Foto från 1940–50-talet.
Parhus i mitten av fotot är fastigheten Mörten 1
& 21.

Figur 21 visar område för
handelsträdgård (röd markering) samt
Laken 1 (blå markering) Flygfoto från
19614.

På fastigheten har det under cirka 50 års tid bedrivits handelsträdgård. Aktuella
föroreningstyper är bekämpningsmedel (tex DDT), metaller och oljeföroreningar.
Länsstyrelsen har tilldelat Rudan 1 riskklass 3 (måttlig risk). Risk för exponering
finns i huvudsak i ytliga jordar där bekämpningsmedel binds hårt. Det kan inte
uteslutas att dessa jordmassor har används i plansyfte i omgivningen.
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Misstänkta föroreningar: Bekämpningsmedel, tungmetaller och oljekolväten.
Vid odling i början och mitten av 1900- talet var/är det vanligt att olika typer av
bekämpningsmedel (bla DDT) användes. Dessa kan även ha kombinerats med
olika typer av tungmetaller som bly, arsenik och kvicksilver. Då olja använts vid
uppvärmning i växthusen kan även detta lett till läckage och därmed mark- och
eller grundvattenföroreningar av olja.

5.5

Rödtungan 3 - Kungsbackavägen

På fastigheten har Mölndals äldsta bensinstation legat. Denna gick ursprungligen
under namnet ”Challe Magnusson bensintapp”. Fastigheten är enligt MIFO
riskklass 2. Stationen stängdes 1982, och drevs de sista åren under varumärket
Texaco. Enligt Mölndals Miljöförvaltning har ingen undersökning utförts på
fastigheten, som i dag är en parkeringsyta. Verksamheten påbörjades troligtvis
på 1940-talet.

Figur 22 visar aktuell fastigheten. Foto är taget 19614.
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6

Övriga potentiellt förorenade
områden i Mölndals Stad

Följande verksamheter har identifierats som potentiellt förorenade områden.
Dessa är dock sorterade efter adress, då flertalet av dessa saknar exakt
fastighetsbeteckning. Dessa områden kan ses vara ett axplock på verksamheter
inom Mölndals stad som har framkommit i samband med den nu utförda
inventeringen, och kan därmed inte ses som komplett. Fokus har legat på
områden som bedömts vara okända för Mölndals Stad sedan tidigare.

6.1

Mölndals Bränsle AB - Klippgatan

Firman startade 1920. Försäljning skedde av kol, koks, antracit sand och
makadam. Bolaget hade fyra lastbilar samt sju anställda. Rörelsen låg på
Klippgatan (nu Royens gata).

Figur 23 visar fotografi på aktuell
verksamhet, taget 19521.
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Misstänkta föroreningar: PAH. I samband med hantering av stenkol, koks och
antracit kan stora mängder av PAH: föroreningar frigöras. Troligtvis har detta
material inte förvarats övertäckt.

6.3

6.2

Företaget flyttade 1947 från Göteborg till Ågatan i Mölndal. Från början
användes fem maskiner. Verksamheten hade utvecklats till 50 stycken 1952.
2
Fastighetens uppgick till 900 m , utgörande verkstadslokaler, kontor samt tvätt
och lunchrum för personal. Verksamheten omfattar fullständig mekanisk
verkstad. Källa; Mölndal, Kållered & Råda i ord och bild, Axel Möndell 1952.

Lilla Bosgårdens Handelsträdgård –
Vallinsgatan 11

Handelsgården var belägen på Vallinsgatan 11 i Mölndal. Denna etablerades
1914 av Werner Persson, och omfattade en areal av tre tunnland (cirka 1,5 ha)
med 5 växthus, 800 bänkfönster samt 1,5 tunnland (cirka 0,75 ha)
frilandsodlingar. Odlingarna bestod av tomater, gurkor, meloner, blomkål och
blommor under glasyta, samt spenat, dill och sallad. Odlingarna blev prisbelönta.

AB. Axel Berggrens Mekaniska Verkstad Ågatan

Figur 27 visar fotografi på aktuell verksamhet, taget 19521

Figur 25 visar fotografi på aktuell verksamhet,
taget 19521.

Figur 26 visar en översikt av
Vallinsgatan i Mölndal. ©Lantmäteriet
Medgivande R50103251_140001

Misstänkta
föroreningar:
Klorerade
lösningsmedel,
oljeföroreningar,
tungmetaller. På 1900-talet används ofta klorerade lösningsmedel i de processer
som omfattas av mekaniska verkstäder.

Misstänkta föroreningar: Bekämpningsmedel, tungmetaller och oljekolväten.
Vid odling i början och mitten av 1900- talet var/är det vanligt att olika typer av
bekämpningsmedel (bla DDT) användes. Dessa kan även ha kombinerats med
olika typer av tungmetaller som bly, arsenik och kvicksilver.
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Brottby Mekaniska Verkstads AB - Ågatan

Företaget etablerades på Ågatan i Mölndal 1948. Maskinparken omfattade
svarvar, fräsar, kippar, pressar, svetsaggregat m.m. Antalet anställda uppgick till
ett 10- tal. Verkställande direktör av civilingenjör Sven Rennerfeldt.
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6.5

AB Ferro- Mekano - Ågatan

Rörelsen etablerades i årsskiftet 1946-47, då även byggnaden på Ågatan
uppfördes.
Verksamheten
omfattade
tillverkning
av
olika
slags
transportanordningar, svetsningar, maskin och plåtslageriarbeten. Antalet
anställa utgjordes av omkring 45 personer. Torsten Elofson var ordförande och
fabrikschef.

Figur 28 visar fotografi på aktuell verksamhet, taget 19521.

Misstänkta
föroreningar:
Klorerade
lösningsmedel,
oljeföroreningar,
tungmetaller. På 1900-talet används ofta klorerade lösningsmedel i de processer
som omfattas av mekaniska verkstäder.

Figur 29 visar fotografi på aktuell verksamhet, taget 19521.

Misstänkta
föroreningar:
Klorerade
lösningsmedel,
oljeföroreningar,
tungmetaller. På 1900-talet används ofta klorerade lösningsmedel i de processer
som omfattas av mekaniska verkstäder.
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AB Metallegeringar - Åbäcksgatan

Företaget som var det enda i sitt slag etablerades 1939 av Olof Manners
aktiebolag på Åbäcksgatan. Verksamheten omfattade tillvaratagande och
raffinering av gammalt skrot och metall. Vid starten utgjordes årskapaciteten
cirka 500 ton/år för att vid 1950- talet uppgå till 2000 ton. Under 1940 talet
tillkom även en del tekniska och kemiska uppfinningar till nytta för raffinering av
gammalt skrot.
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6.7

Mölndals Skrotaffär - Ågatan

Rörelsen var belägen på Ågatan och grundades 1943 av Paul Hanson. Den
samme kan på samma plats redan vid 18 års ålder påbörjat försäljning av ved,
koks, virke och sten. År 1931 skall han dessutom ha startat en firma med
försäljning av fotogen. Om detta skedde på samma plats som den senare
skrotaffär är dock oklart.
Misstänkta föroreningar: Metaller, PAH, fotogen. Den varierade användning av
olika potentiellt förorenade ämnen delger misstanke om att föroreningar i form
av fotogen, PAH:er och metaller kan ha frigjorts under hanteringen.

6.8

Knut Ohlssons Handelsträdgård –
Brännåsvägen

Trädgårdsmästaren Hugo Nilsson förvärvade handelsträdgården 1938.
Trädgården bestod av 6 stycken växthus, uppförda 1932, 1933 och 1944, samt
120 stycken bänkfönster. Odlingarna omfattade småblommor, krysantemer samt
lövkojor. Adressen var Brännåsvägen 45, Stadsäga 889. Hugo arrenderade sedan
1947 även Handelsträdgården Brännåsvägen 33.

Figur 30 visar fotografi på aktuell verksamhet, taget 19521.

Misstänkta föroreningar: Metaller. I samband med att kemiska produkter
tillämpades för att kunna utvinna mer metaller ur skrot, finns stor risk att
metallföroreningar i form av zink, koppar och kadmium frigjorts. Det kan heller
inte uteslutas att klorerade lösningsmedel används vid förädling.

Figur 31 visar fotografi på aktuell
verksamhet, taget 19521.
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Figur 32 visar en översikt av Brännåsvägen
i Mölndal. ©Lantmäteriet Medgivande
R50103251_140001
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Misstänkta föroreningar: Bekämpningsmedel, tungmetaller och oljekolväten.
Vid odling i början och mitten av 1900- talet var/är det vanligt att olika typer av
bekämpningsmedel (bla DDT) användes. Dessa kan även ha kombinerats med
olika typer av tungmetaller som bly, arsenik och kvicksilver.

Vid nedbrytning av klorerade lösningsmedel kan cancerogena och misstänkt
cancerogena ämnen som trikloretylen, vinylklorid och dikloretylen bildas.

6.9

Ernst Hansson påbörjade 1928 sin verksamhet på Fredriksgatan 4-6 i Mölndal.
Allt jobb inom gjuteribranschen förekom.

Wallmarks tvättinrättning - Bosgårdsgatan

Rörelsen startades i mindre omfattning i mars 1938 på Bosgårdsgatan 24 i
Mölndal. Denna flyttades dock 1946 till Bosgårdsgatan 31 där källarlokalerna var
inredda till en tvättinrättning med fullt maskinell utrustning. Tvättinrättningen
ombesörjde all typ av hushållstvätt. Huset finns kvar än idag.

6.10

Mölndals Metallgjuteri - Fredriksgatan

Misstänkta
föroreningar:
Klorerade
lösningsmedel,
oljeföroreningar,
tungmetaller. På 1900-talet används ofta klorerade lösningsmedel i de processer
som omfattas av mekaniska verkstäder eller gjuteriet.

7

Ej bekräftade områden

Nedan följen en sammanställning över adresser i centrala Mölndal som enligt de
inventeringar som har gjorts tyder på att ytterligare eventuellt förorenade
områden kan påträffas. Inventeringen är gjord 1981 av Lars Gahrn mfl. Samtliga
verksamheter har högst sannolikt pågått mellan åren 1900-1950

Figur 34 visar fotografi på aktuell verksamhet,
taget 1952. Huset kvar än idag1.

Figur 35 visar en översikt av
Kvarnbergsgatan i Mölndal.
©Lantmäteriet Medgivande
R50103251_140001

Misstänkta föroreningar: Klorerade lösningsmedel. De aktuella ämnenas
farlighet klassas som mycket hög. Fram till 1930-talet dominerade bensen- eller
lacknaftabaserad tvättvätska, som exempelvis varnolen/kristallolja. På 1930-talet
började användningen av trikloretylen, som var den dominerande tvättvätskan
fram till 1950-talet då perkloretylen introducerades. Perkloretylen är idag den
vanligast förekommande tvättvätskan, men kolvätetvätt med isoparaffiner
förekommer också.

Adress
Bergmansgatan 6

Göteborgsvägen 1

Verksamhet
Fotogenförsäljning/motorverkst
ad
Göteborgs spårvägars vagnhall
Färg & kemikalieverksamhet

Göteborgsvägen 6

Mölndals mekaniska verkstad.

Göteborgsvägen 25

Annehills handelsträdgård

Göteborgsvägen 5
Kungsbackavägen 19

Ved & kolaffär samt åkeri.
Forsåkers fabriker

http://one.afconsult.com/projects/37370/Documents/04%20Arbetshandlingar/Draft%20Rapport/592786%20Mölndals%20stad%20Inventering%200101.docx

Eventuella ämnen
Olja, PAH, fotogen,
metaller
Metaller,
lösningsmedel
Metaller, Klorerade
lösningsmedel
Bekämpningsmedel,
metaller.
PAH, olja
Kreosot, PAH,
metaller.
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7.1

Generella osäkerheter

Denna inventering ger in fördjupad inblick i vad som har funnits och kunnat gett
upphov till mark och vattenföroreningar. Denna inventering tar inte hänsyn till
vad som kan kallas generella osäkerheter/föroreningar. Detta omfattar bla:
•
•
•
•
•
•

Läckage från okända oljetankar i området (exempelvis villaolja)
Förorenad asfalt
Olyckor och spill
Besprutningsmedel tex vid banvallar
Statsrelaterade föroreningar
Förorenat fyllnadsmaterial av okänd härkomst

http://one.afconsult.com/projects/37370/Documents/04%20Arbetshandlingar/Draft%20Rapport/592786%20Mölndals%20stad%20Inventering%200101.docx
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