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1

UPPDRAGET
Vårgårda kommun avser att upprätta en ny detaljplan för kvarteret Hyvlaren.
På de berörda fastigheterna har olika industriella verksamheter bedrivits.
Numera finns brandstation, grafisk verkstad/tryckeri, nedlagd
handelsträdgård samt en vuxenskola i kvarteret. Fastigheterna planeras nu för
bostäder. Då det fanns misstanke om att befintlig och tidigare verksamhet kan
ha orsakat föroreningar i området genomfördes en miljöteknisk undersökning
av de berörda fastigheterna1. Analysresultaten visade att det förekommer
pesticider i jord på fastigheten där det tidigare varit handelsträdgård, samt
förhöjd halt av arsenik i grundvattnet i en provpunkt. Ytterligare
undersökningar bedömdes krävas.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län meddelade i sitt granskningsyttrande av
detaljplanen att en historisk inventering bör ligga till grund för kommande
undersökningar.
Mitta AB har av Vårgårda kommun erhållit uppdraget att utföra den historiska
inventeringen av kvarteret. Inventeringen utförs i syfte att undersöka vilka
verksamheter som kan ha orsakat föroreningar inom planområdet, och ligga
till grund för fortsatta undersökningar.

1.1

Avgränsningar
De fastigheter som omfattas av den historiska inventeringen är Hyvlaren 2-5.

1.2

Metod
Information har inhämtats från flera källor. Samtliga fastigheter har besökts
och intervju genomförts med nuvarande hyresgäster/fastighetsägare.
Ritningar och bygglov från kommunens arkiv har studerats.
Tillsynsmyndigheten hade ingen dokumentation av värde för den historiska
inventeringen.

2

OMRÅDESBESKRIVNING
Kvarteret Hyvlaren är belägen i centrala Vårgårda.

1

Mitta AB. 2017. Kv. Hyvlaren, Vårgårda kommun. Översiktlig miljöteknisk undersökning. Rapport
180207.
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Figur 1. Kvarteret Hyvlaren är markerad i figuren2.

Figur 2. Flygfoto med de aktuella fastigheterna3.

2
3

Figur hämtad från kartverktyget Skyddad Natur, Naturvårdsverket.
Hitta.se
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3

HISTORISK VERKSAMHET

3.1

Hyvlaren 2
Den första kända verksamheten som bedrivits på fastigheten är
möbelsnickeri. Mannerståls snickerifabrik, vars specialitet var fönster, hade
under 1940-talet verksamhet i lokalerna.
Därefter har en syfabrik inhysts i lokalerna. Under 40-talet skall företaget
Bröderna Liljeros sytt kläder.
Kommunen har tidigare disponerat fastigheten som verkstad under 1980/90talet. Man har också haft maskinhall där kommunens alla fordon förvarades
och sköttes, samt snickeri. Fordon skall ha varit uppställda på den nordöstra
delen av fastigheten, sannolikt i ett större tält som kallades blå hallen. Under
80-talet användes norra delen av byggnaden som förråd och snickeri. Enligt
ett bygglov från 1993 har även en del av lokalen på Hyvlaren 5
disponerats/eller planerats för att användas som förråd.
Under senare år har företaget Hägglunds grossist, som saluförde bland annat
försäljning av toalettpapper, städprodukter och liknande funnits i lokalerna.

Figur 3. Bygglovshandling, Vårgårda kommun.
Norr om byggnaden finns en brunn med okänd användning. Denna har
slamsugits på olja för cirka 6 år sedan. Enligt fastighetsskötaren är brunnens
funktion ej känd.
Numera finns en vuxenskola i lokalerna. I övrigt är inte mycket känt om
verksamheterna på platsen.

5 (13)

Kv Hyvlaren historisk inventering
Rapport 180706

Figur 4. Hyvlaren 2.

3.2

Hyvlaren 3
På Hyvlaren 3 har Räddningstjänsten sina lokaler, som uppfördes 1984. Innan
dess skall marken ha nyttjats för jordbruk.
Enligt Räddningstjänsten skall det ha förekommit brandövningar på den
västra sidan av byggnaden. Man skall då även ha använt sig av brandskum.
Ytan var vid dessa tillfällen asfalterad, och ytan ansluten till dagvattennätet.
Övningstillfällen har skett troligen 1 gång per år. Det är inte helt klarlagt
vilken typ av brandskum som användes.

3.3

Hyvlaren 4
På fastigheten har det sedan lång tid tillbaka funnits en plantskola. E. Bjelkes
handelsträdgård AB skall ha funnits på fastigheten redan innan 1945. 1968
uppfördes det största, och nyaste, växthuset. Man odlade frön, grönsaker och
blommor. Det är inte känt hur länge själva odlingsverksamheten pågick men
försäljning av blommor skedde dock fram tills för cirka ett år sedan. Odling
tros främst ha skett i växthusen samt ytan söder om dessa. Det kan inte
uteslutas att odling förekommit på större ytor.
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Figur 5. Det största växthuset, som uppfördes 1967.
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Figur 6. Odlingsyta söder om växthusen.
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Figur 7. Ritning över växthusen4
Numera finns även ett bostadshus på fastighetens västra del. På samma plats
stod även en villa som brann ned, varpå man senare byggde den nu befintliga
villan.

3.4

Hyvlaren 5
Industriell verksamhet har förekommit på fastigheten sedan 1930-talet.
Fastigheten hette tidigare Hyvlaren 3.
Från 1940-talet bedrev Vårgårda Färg- & Fernissfabrik sin verksamhet i
byggnaden på fastigheten. Man tillverkade oljefärger, lacker, fernissor,
rostskyddsfärger och torra färger5. Ett ritningsförslag avseende fabriken
lämnades in 1945, se figur 8. Dock är det mer sannolikt att fabriken uppfördes
1947, då den senaste ritningen över fabriksbyggnaden är daterad, se figur 9.
Därefter har en tillbyggnad skett 1955.

4
5

Meddelande från ägare av Vårgårda Snickerifabrik Martin Ahldrén, angående uppförande av växthus.
Brev från Vårgårda Färg & fernissfabrik, daterat 7/12 1948.
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Figur 8. Utklipp från ritning, daterad 1945.

Kokeri
Fabrikslokal

Figur 9. Utklipp från ritning daterad 19476.
På ritning framgår att mer än hälften av ytan använts som fabrik. Ett mindre
utrymme har använts som kokeri för färgtillverkningen.
1955 byggdes fabriksbyggnaden ut med ett magasin i nordlig riktning7.

6
7

Ritning Nybyggnad av fabrik i Vårgårda, Plan av bottenvåning, daterad 27/3 1947R
Ritning Nybyggnad av magasin, AB Vårgårda Färg & Fernissfabrik, 5/8 1955, Göteborg
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Figur 10. Vårgårda Färg & Fernissfabrik, lokalisering.
Det är inte känt vilket år produktionen lades ned, eller hur omfattande den
var.
Därefter skall Autoliv ha bedrivit verksamhet på fastigheten under 1970-talet,
med start 1969. Sannolikt fanns här en syverkstad som tillverkade
säkerhetsbälten.
Vårgårda Tryckeri startade 1977 eller 1978. Nuvarande verksamhet,
Åtta.45Infomedia är Svanenmärkt och ISO-certifierade enligt 14001. Stena
hämtar alla deras restprodukter. Många kemikalier fasades ut för 10 år sedan,
även all alkohol är borta ur produktionen.
Under 1980/90-talet inrymde lokalerna även en plåtslagare.
Under årens lopp har byggnaden byggts om och byggts ut. Den norra delen
av fastigheten, som ses i figur 10 ovan, har rivits och ersatts med en nyare
utbyggnad som visas i figur 11.

Figur 11. Hyvlaren 5.
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4

FÖRORENINGAR
I den tidigare miljötekniska undersökningen påträffades pesticider i jord på
handelsträdgården. DDT påträffades i matjordslagret på grönytan framför
växthusen, och utbredningen av denna är inte avgränsad. Arsenik påträffades
i ett grundvattenprov på samma yta. Det har ej kunnat verifieras att det har ett
samband med handelsträdgården.
På räddningstjänstens fastighet har ett grundvattenprov uttagits söder om den
plats där man tidigare brandövat. PFAS påträffades ej i provet över
laboratoriets rapporteringsgräns. Det utesluter dock inte att PFAS inte kan
förekomma längre norrut. Dock bedöms risken som liten att det förekommer
höga halter av PFAS, sett till den ringa mängden övningar som företagits,
samt att området vid de aktuella övningarna varit asfalterad.
På Hyvlaren 2 har det länge bedrivits industriella verksamheter, såsom
snickeri, verkstad och fordonsuppställning. I tidigare undersökning har inga
föroreningar som tros härröra från dessa påträffats. Dock är de tidigare
provtagningspunkterna få.
Att det funnits en färgfabrik på fastigheten Hyvlaren 5 var inte känt vid tiden
för den miljötekniska undersökningen. Fabriken har funnits på plats sedan
1940-talet och troligen fram till 1960-talet. Denna typ av verksamhet och
under den aktuella tidsperioden talar för att det föreligger stor risk att
föroreningar har uppstått till följd av verksamheten. Typiska föroreningar för
denna typ av verksamhet är metaller, metallorganiska föreningar, aromatiska
kolväten, klorerade och ickeklorerade lösningsmedel, ftalater, fenoler och
organiska P-föreningar. Även den grafiska industrin kan under de tidigare
åren ha efterlämnat föroreningar i form av aromatiska kolväten.
Det förekommer ett flertal byggnader på fastigheten som på sikt skall rivas
om planen antas. Endast byggnaden på Hyvlaren 5 avses behållas. Innan
byggnaden tas i anspråk bör dess lämplighet för bostadsändamål undersökas.
Sett till den historiska verksamheten, och redan påfunna föroreningar,
bedöms det nödvändigt att genomföra kompletterande undersökningar.

5

SLUTSATSER


Påträffad
förorening
av
DDT
bör
avgränsas
i
handelsträdgårdsområdet. Det bör också undersökas om föroreningar
förekommer i marken inne i växthusen.



Förekomsten av metaller i grundvattnet bör utredas vidare i samband
med övriga undersökningsmoment.



Ytterligare undersökning av förekomsten av PFAS bör företas i
anslutning till brandövningsplatsen.



Undersökning av färgfabrikens möjliga påverkansområde inom
kvarteret bedöms krävas för att undersöka huruvida fastigheten och
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byggnaden är lämplig för bostadsändamål. Med anledning av den
höga risken för föroreningar bedöms det också nödvändigt att
undersöka om det förekommer föroreningar i själva byggnaden.

Mitta AB

Niklas Ekelund Nord

Skövde 2018‐07‐06

Rebecca Friberg
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