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1 Bakgrund och syfte 

Simrishamns kommun har tagit fram ett förslag för detaljplan till ett område inom det s.k. 
Skansenområdet i Simrishamn, se figur 1. Då området är ett industriområde där flertalet 
verksamheter varit verksamma, framför allt en f.d. läderfabrik, och det är känt att det finns 
föroreningar inom vissa fastigheter har Länsstyrelsen begärt en utredning gällande de kända 
föroreningarnas spridningsrisk till detaljplaneområdet. Relement Miljö Väst har på uppdrag av 
Simrishamns kommun gjort en utredning av fastigheterna Garvaren 7, Garvaren 6 och Garvaren 
4.  
 

 
Figur 1. Detaljplaneområdet är markerat i gult. I bilden syns fastigheterna Garvaren 7, Garvaren 6 
och Garvaren 4 som alla angränsar till detaljplaneområdet.  
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2 Områdesbeskrivning och historik 

Området Skansen är idag ett industriområde som Simrishamns kommun vill omvandla till bland 
annat bostadsområde. Området ligger i centrala Simrishamn strax söder om järnvägen och med 
havet 300-400 meter åt öster.  
 
Den industri som troligen påverkat området mest är den f.d. läderfabriken Ehrnberg och Son 
Läderfabrik. Läderfabrikens verksamhet startade redan på 1700-talet men då var verksamheten 
belägen på den norra sidan av järnvägen. Först under 1940-talet bedrevs verksamheten i 
huvudsak på den södra sidan inom fastigheterna Garvaren 3-13. Från järnvägen går det ett antal 
stickspår in på industriområdet mellan fastigheterna Garvaren 7 och 6. Stickspåren finns kvar 
än idag men de används inte.  
 
Läderfabriken bedrev garveriverksamhet med bland annat garvning med krom och avfettning 
av hudar med trikloreten. Till verksamheten har det även funnits en el- och 
uppvärmningsanläggning som drevs på brännolja. El- och uppvärmningscentralen har tillverkat 
ånga/varmt vatten som ska ha letts över till den norra delen av fabriken (belägen norr om 
järnvägen) via ett ledningssystem.  
 
Geologin inom området utgörs av sand ovanpå lermorän. På flera av fastigheterna finns det en 
fyllning ovan sanden. Berggrunden inom detaljplaneområdet ligger relativ ytligt i de södra 
delarna (med berg i dagen) och lite djupare i de norra delarna. Berget är troligen kvartsit (enligt 
SGUs berggrundskarta) men borrning eller grävning ner i berget är inte utfört i någon 
undersökning som innefattas i denna utredning vilket gör att denna uppgift inte kan bekräftas.  
 
Grundvattnet återfinns inom området på ett varierande djupt mellan 2-4 m u my och 
grundvattnets huvudsakliga spridningsriktning har i undersökningarna gjorda på området 
bedömts vara åt nordost. Grundvattnet tros ha lokala variationer gällande spridningsvägar och 
nivåer kring tex tunneln under järnvägen i norr och kring ledningsstråk. 
 

3 Garvaren 7 

Fastigheten Garvaren 7 är belägen i den västra delen av Skansenområdet, gränsande till 
järnvägsområdet i norr. Fastigheten har varit en del av den f.d. läderfabriken och har sen dess 
varit industrifastighet med flera typer av verksamheter. I dagsläget ägs fastigheten av Gladsax 
flak som monterar påbyggnader på lastbilar. Fastigheten är riskklassad till riskklass 3 (måttlig 
risk) enligt Länsstyrelsens MIFO-databas på grund av att den ingick i läderfabriken. 
 
Under tiden fastigheten ingick i läderfabriken användes den dåvarande byggnaden (en byggnad 
placerad ungefär i samma läge som dagens byggnad) som magasin åt Läderfabriken. Strax norr 
om byggnaden fanns en el- och uppvärmningsanläggning som drevs med brännolja. Brännoljan 
förvarades i två cisterner ovan mark. 
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Figur 2. Bild hämtad från Tyréns 2018. Bilden visar fastigheten Garvaren 7 från 1957 med fastigheten 
inringad i rött. På fastighetens norra del syns både uppvärmningscentralen och de två cisternerna (vita 
prickar) 

 
Inom fastigheten har följande miljötekniska markundersökningar utförts:  

 Rapport, Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Fd Ehrnberg och Son 
Läderfabrik, WSP 2011-02-23 

 Rapport och PM, Kompletterande miljöteknisk undersökning, Fd Ehrnberg och Son 
Läderfabrik, Simrishamn, WSP 2013-02-01 

 Miljöteknisk markundersökning, Garvaren 7, Tyréns 2018-05-15 

 Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Garvaren 7, Tyréns 2018-12-20 

 PM – Porluftsmätning på Garvaren 7, Simrishamns kommun, Relement Miljö Väst 
2019-04-02 

 

3.1 Föroreningar inom fastigheten 
Inom fastigheten Garvaren 7 har tre olika föroreningar påträffats; fyllnadsmassor förorenade 
med tungmetaller och PAH, klorerade alifater främst förekommande i grundvattnet samt en 
oljeförorening som återfinns både i jord och grundvattnet. Föroreningarna i fyllnadsmassorna 
är av den karaktären att de inte lätt sprids vidare i större mängder och de bedöms inte utgöra 
någon risk för detaljplaneområdet.  
  
Oljeföroreningen, som troligen kommer från läckage från de två cisternerna, består av höga 
halter alifater, aromater och PAH. Halterna förekommer i nivåer tydligt över Naturvårdsverkets 
generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM) och kan i dessa halter 
förekomma i fri fas, dvs som en vätska. Föroreningen återfinns på djupet 2-4,5 m u my och har 
avgränsats i sidled till ett område som ligger inom fastighetsgränsen. Prov uttagna i provpunkter 
placerade i gatan öster om Garvaren 7 har alltså inte uppvisat några tecken på oljeförorening.  
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Figur 3. Bild hämtad från Tyréns 2018. Bilden visar den bedömda utbredningen på oljeföroreningen. 
Gränsen på fastigheten Garvaren 7 går i den streckade linjen till höger i bild.  

 
En förorening bestående av klorerade alifater har påträffats i grundvattnet inom fastigheten. I 
de utförda undersökningarna har det inte framkommit vad som kan vara orsaken till 
föroreningen mer än att området använts som lagringsutrymme samt att det funnits rykten om 
att man inom fabriken har eldat upp trifetterna som bildades när man avfettade hudar. 
Föroreningen av klorerade alifater påträffas enbart i låga halter både i grundvattnet och i porluft 
mätt under den befintliga byggandens golv. Det finns inget i utförda undersökningar som tyder 
på att denna föroreningen återfinns med högre halter, alltså att det finns någon källterm, inom 
fastigheten. Dock återfinns låga halter av klorerade alifater även i grundvattenrör strax utanför 
fastigheten i öster vilket stämmer väl med bedömningen att grundvattnets flödesriktning är åt 
nordöst. I Relement 2019-04-02 görs bedömningen att det inte finns någon risk för människor 
hälsa då halterna endast påträffats i låga halter.  
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Figur 4. Bild hämtad från Tyréns 2018. Bilden visar i vilka grundvattenrör som klorerade alifater 
påvisats.  

3.2 Risk för spridning till detaljplaneområdet 

Av de konstaterade föroreningarna inom Garvaren 7 är det enbart de klorerade alifaterna som 
påträffats utanför fastighetsgränsen. Oljeföroreningen har i utförda undersökningar inte 
påträffats utanför fastighetsgräns men återfinns inom fastigheten i så pass höga halter att 
föroreningen troligen förekommer i fri fas. I Tyréns 2018 bedöms det finnas en hög risk för att 
spridning via fri fas kan komma att ske. Även en medelhög till hög risk för spridning via 
grundvattnet anges som en risk och då grundvattnets huvudsakliga flödesriktning bedöms vara 
nordost kan föroreningen på så sätt komma att spridas till detaljplaneområdet.  
 
De klorerade alifaterna återfinns redan inom detaljplaneområdet (öster om Garvaren 7), dock i 
mycket låga halter. Dessa halter har som tidigare nämnt inte bedömts utgöra någon risk för 
människors hälsa.  
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4 Garvaren 6 
Fastigheten Garvaren 6 är belägen mellan fastigheterna Garvaren 7 och 4, i den norra delen av 
Skansenområdet. Fastigheten har varit en del av den f.d läderfabriken och har sen dess varit 
industrifastighet med flera typer av verksamheter, idag tillverkar man vegetarisk mat där. Det 
är inte helt säkert vad fastigheten användes till under läderfabrikstiden men det finns uppgifter 
om att det fanns förråd där det förvarades läder- och syntetprodukter. Det ska enligt uppgift 
även ha funnits nedgrävda eldningsoljecisterner i den västra delen av fastigheten tillhörande 
panncentralen på Garvaren 7. Fastigheten är pga av cisternerna riskklassad till riskklass 3 enligt 
Länsstyrelsens MIFO-databas. 
 

 
Figur 5. Urklipp från äldre ritning hämtad från J&Ws rapport SIFAB, Miljö- och geoteknisk 
markundersökning inom kv Garvaren i Simrishamn, 1997-08-20. På ritningen syns kulverten som går 
snett genom fastigheten Garvaren 6 upp mot tunneln under banvallen. Norr är snett upp åt vänster i 
bild. 

 
På äldre flygfoton från åren 1958, 1969 och 1975 ser Garvaren 6 ut att ha använts som 
upplagsområde med en vit fläck (en hög?) i den västra delen. Denna ”hög” är även markerad 
med en höjdkurva i ritningen i figur 5 och ligger i änden på ett stickspår. I figur 5 syns även 
den kulvert som ledde värme från panncentralen på Garvaren 7 till tunneln under banvallen. 
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Figur 6. Flygfoto från 1958 där den vita högen i västra delen av fastigheten syns samt något som kan 
vara små förråd i söder längs Lädergatan. Norr är rakt upp i bild. 

 
Inom fastigheten har följande miljötekniska markundersökningar utförts: 

 MIFO1-inventering för objekt Garvaren 6, F.d. Ehrnbergs Läder, IDnr F1291-0168, 
upprättad 2008-09-15 

 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Garvaren 6, Simrishamn, Relement Miljö 
Väst AB 2019-07-17 

 

4.1 Föroreningar inom fastigheten 

Vid utförd undersökning har enbart halter av tungmetaller (bly och zink) påträffats i halter över 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för jord. Det är inte är troligt att dessa föroreningar 
sprids i några större mängder till detaljplaneområdet. 
 
I utförd undersökning påträffades låga halter av klorerade alifater i jorden inom Garvaren 6. 
Dessa halter ligger långt under Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM.  

4.2 Risk för spridning till detaljplaneområdet 

Föroreningen av klorerade alifater påträffad på Garvaren 6 är troligen sammanhängande med 
den förorening av samma typ som påträffats på grannfastigheten i väster, Garvaren 7 (Tyréns 
2018). Föroreningens ursprung är inte känd. Grundvattnets flödesriktning har i andra 
undersökningar (WSP 2013 och Tyréns 2018) bedömts vara åt nordost vilket förstärks 
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ytterligare av att markytan sluttar åt det hållet med en nivåskillnad på några meter från Garvaren 
7 i väster ner till tunneln under banvallen. Troligen sprids de klorerade alifaterna med 
grundvattnet mot nordost vilket betyder att de redan finns inom detaljplaneområdet väster om 
Garvaren 6 och kanske även under Lackgatan och området norr om Garvaren 6. I samtliga 
analyserade jordprov, porluftsprov och vattenprov utförda på både Garvaren 7 och 6 uppvisar 
dock analyserna låga halter, långt under riktvärdena vilket bedöms innebär att de inte utgör 
någon risk för människors hälsa. 
 

5 Garvaren 4  
Fastigheten Garvaren 4 är belägen långt norrut inom Skansenområdet. Fastigheten har varit en 
del av den f.d läderfabriken och har sen dess varit industrifastighet med flera typer av 
verksamheter, idag en måleributik. När Läderfabriken var verksam utfördes avfettning av hudar 
på fastigheten under ca 30 år (WSP 2013). Fastigheten är riskklassad till riskklass 1 enligt 
Länsstyrelsens MIFO-databas. Enligt ”Beslut om att avsluta undersökningar” (Länsstyrelsen 
Skåne 2016-09-12) är Garvaren 4 fortsatt under utredning.  
 
Inom fastigheten har följande miljötekniska markundersökningar utförts: 

 Rapport, Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Fd Ehrnberg och Son 
Läderfabrik, WSP 2011-02-23 

 Rapport och PM, Kompletterande miljöteknisk undersökning, Fd Ehrnberg och Son 
Läderfabrik, Simrishamn, WSP 2013-02-01 

5.1 Föroreningar inom fastigheten 
I WSPs rapport från 2013 beskrivs föroreningen inom fastigheten Garvaren 4 bestå av två 
områden förorenade med främst trikloreten och dess nedbrytningsprodukter. Andra påträffade 
föroreningar förekommer i så pass låga halter att de inte bedöms kunna utgöra någon risk för 
intilliggande fastigheter.  
 
Av de två förorenade områdena tros den västra föroreningen vara orsakad av två f.d. 
markförlagda cisterner innehållande trikloreten. Om föroreningen läckt ut under tiden 
cisternerna var i bruk eller vid upptagandet av cisternerna (år 2000) är oklart. Den östra 
föroreningen, även den bestående av främst trikloreten, tros härröra från den farmarktank, 
stående på markytan, som även den användes för att förvara trikloreten, se figur 7.   
Den högsta halten trikloreten som påträffats i jorden vid undersökningarna ligger på 170mg/kg 
TS vilket är betydligt högre än Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig 
markanvändning (MKM) på 0,6 mg/kg TS. Även bensen har detekterats i halter över riktvärdet 
för MKM. I grundvattnet har halter upp till 39000µg/l trikloreten för den östra föroreningen 
och 1200 µg/l trikloreten för den västra påvisats vid analys. Föroreningen har även brutits ner i 
olika grad och höga halter påträffas av nedbrytningsprodukterna till trikloreten. Föroreningen 
är inte avgränsad västerut i de utförda undersökningarna och ingen provtagning har utförts ner 
i berget.  
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Figur 7. Figur hämtad från WSPs rapport från 2013. Figuren illustrerar tänkbara läckagepunkter och 
spridningsriktning av förorening från Garvaren 4. 

5.2 Risk för spridning till detaljplaneområdet 

Garvaren 4 angränsar i väster till Lackgatan som går i en tunnelunderfart under banvallen i norr. 
Nivåskillnaden på markytan blir vid tunnelläget ett par meter vilket troligen påverkar 
grundvattnets flödesriktning lokalt, precis som WSP föreslår i sin rapport, se figur 7 och 8. Det 
är även troligt att det finns någon typ av pump för lokal grundvattensänkning kring tunneln 
även om det inte är känt när denna rapport skrivs. Pumpningen ökar grundvattengradienten och 
därmed eventuell spridning via grundvattnet väster och norrut längs Lackgatan. I Lackgatan går 
ett antal ledningar bland annat den äldre kulverten, som lett värme till de norra delarna av 
fabriken, vars speciella brunnslock med två runda cirklar inom en rektangel syns i gatan. Det 
är oklart om ledningarna på något sätt bidrar till spridningen men det är inte ovanligt att 
föroreningar sprids i ledningsgravar eller inuti spruckna ledningar. Just denna ledning ska enligt 
muntliga uppgifter vara av keramik (Tyréns 2018).   
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Figur 8. Foto på Lackgatan med tunneln under banvallen. Till höger syns nivåskillnaden till fastigheten 
Garvaren 4 och till vänster den samma till Garvaren 6.  

 
Det bedöms därmed finnas en stor risk för spridning av föroreningar från fastigheten Garvaren 
4 till detaljplaneområdet. Dock bör påpekas att spridningen då sker till ett vägområde utan 
planerade byggnader. Att föroreningen skulle spridas längre väster ut till Garvaren 6 eller 
söderut längs gatan ses som mindre troligt pga grundvattnets flödesriktning.  

6 Slutsatser och rekommendationer  

Sammanfattningsvis finns det tre föroreningar som riskerar att spridas till detaljplaneområdet 
eller som troligen redan finns där; oljeföroreningen inom Garvaren 7, de låga halterna av 
klorerade lösningsmedel inom Garvaren 7 och 6 samt de höga halterna av klorerade 
lösningsmedel inom Garvaren 4.  
 
Samtliga föroreningar har en spridningsriktning åt nordost vilket betyder att de sprids inom de 
delar av detaljplaneområdet som inte kommer att hysa några bostäder utan enbart gatumark och 
allmän platsmark. Föroreningarna bedöms därmed inte utgöra någon risk för människors hälsa. 
 
 
 
Anneli Palm    Johan Lindenbaum 
     
Relement Miljö Väst AB  
Malmö, 2019-07-17 
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