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Utskrivet 2020-07-14 

Objekt                 

Sockerbruket i Arlöv / kolupplag 

Upprättad (namn) 

Sofie Svedström 

(datum) 

2004-12-09 

IDnr       

F1231-0038 

2468 

Kommun 

Burlöv 

Senast reviderad (namn) 

Maria Lindqvist 

Ewa Romberg 

(datum) 

2005-12-08 

2013-05-31 

 

Inventeringens namn Identifiering 

Dossiernummer 1231-101        B kn dnr. MBN 2011/00167 

Preliminär riskklass enligt BKL  3  

Inventeringsfas enligt MIFO  1 

Bransch 

Bransch Livsmedelsindustri; 

Tillverkning av stenkolstjära eller koks 

Branschkod 880 (riskklass 4) 

605  (riskklass 2) numera sanerat 

Anteckning för bransch Sockertillverkning; 

Lagring av kol och koks 

Geografisk information 

Län (namn, kod) Skåne län 12 

Kommun (namn, kod) Burlöv 1231 

Topografiska kartan   

Ekonomiska (gula) kartan   

Områdets/fastighetens 

koordinater (rikets nät) 
X: 6166662 Y: 378188 Z:   

Fastighetsbeteckning (enl. CDF) Arlöv 22:191 och Kirseberg 30:31, 30:328 (Malmö stad) 

Kontakter och referenser 

Byggnader och anläggningar 

(översiktligt): 
  

Objektets besöksadress  Sockerbruksgatan 4 i Arlöv 

Nuvarande verksamhetsutövare 

(namn och adress) 
Nordic Sugar AB (Arlövs Sockerbruk) 

Box 32 

232 21 ARLÖV 

Tidigare verksamhetsutövare 

(namn och adress) 
 Danisco Sugar AB 

Sockerbolaget AB 

Svenska Sockeraktiebolaget 

Arlöv Sockerfabriksaktiebolag 
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Nuvarande fastighetsägare 

(namn och adress) 
Nordic Sugar AB 

Sockerbruksgatan, Arlöv 

205 04 Malmö 

Kontaktpersoner med adress hos 

tillsynsmyndighet eller dylikt 
Burlövs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen,  

Ewa Romberg 

Områdets/fastighetens storlek 

(m2) 
 Ca 109 000 kvadratmeter 

Tidigare utredningar listas om 

sådana finns 
 Utredning angående kvicksilver i byggnader 

 Utredning av PCB i byggnader gjordes 2008 

 2009-02-06 gjorde WSP en geoteknisk undersökning för 

byggande/flytt av vågplatta och cistern. Inga observationer 

av avvikande lukt och missfärgningar gjordes. 

Andre källor, ange vilka och var 

de finns 
; 

Nej.      ; 

  

Fixpunkter (placering)   

Brunnar/undersökningsrör 

(läge, skick och typ) 
Egna borror för upptag av grundvatten från Alnarpsströmmen 
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Objekt 

Sockerbruket i Arlöv / kolupplag 

Upprättad (namn) 

Sofie Svedström 

(datum) 

2004-12-09 

IDnr       

F1231-0038 

2468 

Kommun 

Burlöv 

Senast reviderad (namn) 

Maria Lindqvist 

Ewa Romberg 

(datum) 

2005-12-08 

2013-05-31 

 

Fältbesök (namn och datum)     

Fältbesök (namn och datum)     

Verksamhetsbeskrivning 

Anläggningens status I drift 

Anläggningsområdets 

tillgänglighet 
 Inhägnat 

Verksamhetstid (ungefärligt 

antal år) 
 143 

Driftstart (år)  1869 

Driftslut (år)  _ 

Antal miljöstörande 

verksamhetsår 
  

Produktion (produkt, mängd och 

om möjligt årtal för produkter) 
 Produktion år 2010 uppgick till 196 782 ton sockerprodukter 

(uttryckt som vitt socker) fördelat på: 

Produkt     Mängd (ton) 

Bitsocker   7 816 

Specialsocker konsument 2 801 

Lösningar 158 330 

Specialsocker industri  8 351 

Strösocker 47 362 

Sirap 30 087 

Fibrex 17 

Glykos 329 

Melass 213 

Summa  255 306 

Tillståndet från 1997 omfattar en årlig högsta tillverkning av 

250 000 ton sockerprodukter uttryckt i strösocker. Produktionen 

varierar mellan 120 000 och 200 000. 

Beskrivning av nuvarande 

processer (översiktligt) 
 I produktionsanläggningen utförs raffinering av råsocker, 

smältsafter och strösocker till enhetssocker och specialkok. 

Restprodukt från raffineringsprocessen är melass. I anlägg-

ningen utförs även vidareförädling till slutprodukter, som helt 

eller delvis består av socker. Det sker även packetering av 

externt producerade varor. Normalt sker produktion av ca 250 

dygn per år med 3-skift måndag till fredag för raffinaderi-

personal, 2-skift för delar av paketeringspersonalen och dagtid 

för övriga. Antal tillsvidareanställda är för närvarande ca 157 

personer. 
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I anläggningen finns en energicentral för omvandling av gas 

eller eldningsolja 5 till ånga. Normalt används naturgas. 

Beskrivning av tidigare 

processer (översiktligt) 
Enligt uppgifter från miljökontoret i Burlöv har verksamheten 

en tank på 40 m3 med motorbränlse i (dieselolja klass 3) på 

fastigheten. 

Enligt uppgift från Stadsbyggnadskontoret har det funnits en 

lagringsplats för stenkol på fastigheten, vid korsningen av 

järnvägen och Lommavägen. Marken ska enligt sbk ha 

undersökts och de hade inte hittat några föroreningar. 

Vid Arlövs Sockerbruk startade 1869 som ett kombinerat 

raffinaderi och betbruk. Fram till 1881 dominerades 

produktionen av importerat rörsocker, men efter det byggdes 

om till betbruk. Efter branden 1896 återuppbyggdes betbruket 

och raffinaderiet. 1958 kördes den sista betkampanjen. 

Förutom sockerverksamheten bedrevs andra verksamheter inom 

området: 

Tillverkning av etanol xx-ca 1948?Råvaror var socker som 

jästes till etanol. Byggnad 4 och 36.  

Tillverkning av rå-dextran 1948-ca 1970 som vidareförädlades 

av läkemedelsindustrin till dextran. Råvaror av socker, 

bakteriekulturer och vissa kemikalier. Byggnad 4 och 36. 

I byggnad 22 tillverkades pektin, tidpunkt okänd. 

Under åren 1963-2008 fanns åkeriverksamhet inom området. I 

vagnhallen fanns en verkstad där enklare reparationer utfördes. 

Bilar tvättades på spolplatta nr 28. Byggnad 195 var kontor och 

194 var vagnhall. 

1974 byggdes ett tryckeri, för embalage och övrigt pappers-

tryck. Har hanterat olika typer av lösningsmedel. Ligger i den 

bortre slamdammen. 

Loken har skötts om på egen mark. Det har troligen gjorts 

oljebyten på loken vid järnvägsutlastningen (nr 191). Här har 

det funnits förorenad jord, som nu är sanerad. 

Ca 1995 kom Jordbruksteknik (JT). Det fanns förråd av 

bekämpningsmedel som var låsta och invallade. All hantering 

skedde inomhus, försökssprutor tvättades inte inom 

sockerbrukets område. 

Avloppsvatten från processerna 

(nuvarande hantering) 
Det samlade processavloppsvattnet kontrolleras före utsläpp till 

Sjölundaverket i Malmö genom insamling av 

flödesproportionellt dygnsprov. 

Avloppsvatten från processerna 

(tidigare hantering) 
Före 1960 har processavloppsvattnet gått ut tillsammans med 

kylvattnet, dvs via Kalinaån till Öresund. En mindre del av det 

har gått med det sanitära avloppsvattnet till kommunalt 

reningsverk. 

Mellan ca 1959 och 1975 användes slamdammar till 

processavloppsvatten. 

Från ca 1975 har processavloppsvattnet gåt till Malmö 

avloppsreningsverk i Sjölunda. 

I processen hanterade 

kemikalier 
Huvudsakligen används saltsyra, natriumhydroxid (byggnad 

14), kalk, koldioxid och natriumklorid. Dieselolja till lok. 
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Restprodukter från processerna, 

mellanlagring (förekomst, typ) 
Nuvarande hantering: 

Melass säljs som djurfoder. 

Sockerbruksklak återanvänds som jordförbättringsmedel. 

Sockervatten och jonbytarmassa går till deponi. 

Spillsocker, papper, wellpapp, brännbart avfall (t.ex.plast), glas, 

skrot, elektronik, trä, metall och byggavfall återvinns (material 

och energi). Farligt avfall kan delas upp huvudsakligen inom 

fyra grupper. Lysrör, oljeavfall, batterier och kemiskt avfall. De 

går till återvinning, deponi och destruktion. 

 

Tidigare hantering: 

Det råder osäkerhet om det har funnits en tipp på fastigheten, i 

så fall vid nuvarande parkeringen mot Lundavägen/Allégatan.  

Parkeringen anlades troligen redan på 1960-talet. Denna mark 

ägs inte längre av Nordic Sugar AB (Arlöv 22:70). 

Troligen har allt avfall gått till Spillepengen eftersom 

verksamheten tippade gratis enligt avtal med Burlövs kommun. 

Från 1958 till 1978 då det började införas avgifter. 

Flygaskan (stoftet från rökgaserna i pannan) bevattnades (slutet 

i kedjetransportörer) till cistern. Askan från botten av pannan 

förvarades i samma cistern. Hämtades med bil från lucka under 

cistern där all aska förvarades. Kördes till Spillepengen eller 

såldes till vägreparationer. 

Första slamdammen har fyllts upp och asfalterats. Den är 

uppfylld med ”bra material”. En har schaktats ur och nuvarande 

Tryckeriet är byggt på den. Den sista dammen är hårdgjord med 

makadam. Från slamdammen gick vattnet till Malmö 

reningsverk. 

På 1950-talet brändes kabel i tunnor för att utvinna kopparn. 

Det gjordes i slamdamm 68, ner mot C-boks hallen. 

Rivningsmassor kördes till Spillepengen. 

Rökgaser tvättades i Bettorken (nr 5). 

Spilloljetanken (utanför förrådet nr 149 längst ner mot ån) kom 

ca 1963 när CTV kom. Tidigare eldades troligen spilloljan i 

pannhuset. 

Efterbehandlingsåtgärder, 

genomförda (typ av åtgärd) 
Oljeförorenad jord påträffades 2005. all förorenad jord (190 

ton) schaktades upp och omhändertogs av SYSAV. (Sanering 

vid järnvägen). 

Petroleumföroreningar påträffades 2009. Totalt 5m3 jord 

omhändertogs. 

Efterbehandlingsåtgärder, 

planerade (typ av åtgärd) 
; 

Nej.      ; 

  

Konflikter Objektet ligger inte inom vattenskyddsområde eller område av 

riksintresse för naturvård, kulturmiljö eller friluftsliv. 
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Området och omgivningen 

Markanvändning på objektet Industrimark 

Markanvändning inom 

påverkansområdet 
Industrimark, tätort/bebyggelse 

Avstånd till bostadsbebyggelse  50 m 

Synliga vegetationsskador inom 

objektet 
  

Synliga vegetationsskador inom 

påverkansområdet 
  

Dominerande markförhållanden 

inom området 
 Täta jordarter och fyllnadsmassor 

 

Topografi, lutning (%)   

Typ av närrecipient  Vattendrag - ytvatten 

Närrecipient (namn)  Sege å           Kalinaån 

Avstånd till närrecipient (m)  Ca 700           ca 75  

Huvudavrinningsområde enligt 

SMHI 
  

Byggnader och anläggningar 

Byggnader och anläggningar, 

även rivna (ålder och skick) 
 De flesta byggnader är från 1896. Tillbyggnader har skett. 

Byggår  Byggnad 

1875 70 

1926 21 

1998 231 

1956 159 

1993 260 

Ca 1975       154 

1963            196 

Förorenade markområden 

Lokalisering av förorenad mark       

Volym förorenade massor (m3)       

Utbredning av förorening, yta 

(m2) 
      

Koordinater på förorenat mark-

område (rikets nät) 
X:       Y:       Z:       

Föroreningar Det finns risk för markförorening på en del ställen. Markför-

oreningarna utgörs huvudsakligen av risk för läckage av olja, 

bensin och diesel vid tankar för detta. Men även kemiska 

produkter som koks, kol, aska, kvicksilver, laboratorie-

kemikalier och PCB är möjliga risker. 
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Förorenat grundvatten 

Lokalisering av förorenat 

grundvatten 
      

Volym förorenat grundvatten 

(m3) 
      

Utbredning av förorening, yta 

(m2) 
      

Koordinater på det förorenade 

grundvattenmagasinet (rikets 

nät) 

X:       Y:       Z:       

Föroreningar       

Förorenade sediment 

Lokalisering av förorenat 

sediment 
      

Volym förorenade sediment (m3)       

Utbredning av förorening, yta 

(m2) 
      

Koordinater på förorenat 

sedimentområde (rikets nät) 
X:       Y:       Z:       

Föroreningar       

Deponier 

Deponi       

Typ av deponi       

Innehåll i deponin       

Läckage från deponin       

Deponins koordinater (rikets 

nät) 
X:       Y:       Z:       

Dagvatten 

Dagvattendränering (typ) Dagvatten avleds via det sk. Järnvägsdiket till Sege å och det 

kommunala ledningsnätet till Alnarpsån. 

Dagvattenrecipient (typ) Ytvatten (Sege å via järnvägsdiket) och Öresund vis Alnarpsån. 

Övrigt 

Övrigt  Kemikalier som hanterats tidigare: 

Asbest har punnits i panna A, B och C i gamla pannhuset. Är 

nu sanerat. 

Det har funnits en tankt för bensin och en för diesel (vid 

byggnad 138). Bensintanken (nr 16 MF (markförorening))var 

ovan mark. Bensintanken som var invallad är riven, men 

dieseltanken (nr 14 MF) finns fortfarande kvar. Det finns en 

dieseltank till loket, tanken flyttades sommaren 2009 från nr 14 
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MF till nr 13 MF. 

Formalin användes på flertal ställen inomhus. Det fanns en tank 

på ca 10 ton inomhus vid nr 5 (gamla torken truckladdningen 

2:a vån.) 

Det fanns en 15 tons behållare för freon på 3 vån i 

Raffinaderiet, användes för värmepump 1981-1992. 

Släckt kalk finns utomhus i stor cistern och används i 

Raffinaderiet. Tidigare fanns kalk lagrat utomhus på mark nr 17 

MF och 19 MF. Då brändes kalk och koks själv i kalkugn, först 

vid nr 45 (dvs Norra Raffinaderiet ligger ovanpå den) och sedan 

vid nr 196 dvs under maskinverkstaden i Annexet. 

Tidigare fanns koks lagrat utomhus på mark nr 18 MF och nr 

20 MF. Då brändes kalk och koks själv i kalkugn, först vid nr 

45 (dvs Norra Raffinaderiet ligger ovanpå den) och sedan vid nr 

196 under maskinverkstaden i Annexet. 

Kolficka log på betongsula med bevattning, nr 215. kol fanns i 

tank i Gamla Pannhuset. 

Benkol fanns i Raffinaderiet (nr 159 delen i n mot 

Centralbyggnaden). Förvarades i säckar som reserv. Användes i 

filter. 

Kvicksilver har hanterats i Gamla Pannhuset. Det finns risk för 

kvicksilver i avloppsvattnet där. En separat utredning har gjorts. 

Laboratoriekemikalier har samlats för korrekt avfallshantering 

sedan ca 1970. Tidigare har troligen labkemikalier gått i det 

kommunala avloppet. Blyättika har använts. 

Natrium och koldioxid finns utomhus i stora behållare. 

Används i Raffinaderiet. 

White spirit – en lättfluten olje- och fotogenblandning som 

användes till regulatorer låg i tankar i marken. Marken kring 

tankarna grävdes upp när avloppssystemet byggdes om ca 

1992. Tankarna inspekterades, sanerades och sandfylldes (NR 

2). 

Det har funnits en ”ganska stor” oljetank i mark vid 

benkolbyggnad. Tanken är sanerad och sandfylld. 

I garagelängan (längst ner mot ån) har det funnits en truck-

verkstad, byte av olja på bilar och tvättning av motorer. 

Oljeavskiljare har funnits sedan ca 1960.Här gjordes även 

underredsbehandling med Tectyl. Garagelängan (nr 30) har 

använts som oljeförråd.Här finns betonggolv. Numera förvaras 

oljor i Förrådet i centralbyggnaden, invallat. 

I C-boks hallen (nr 39) förvarades motorer och transformatorer. 

Golv av betong, spill kan ha förekommit. 

Två pannor och en oljetank fanns vid Hörsalen (nr 186). 

Oljetank för EO 4 fanns i byggnad 4. 

Nedgrävd tank fanns vid nr 7 in mot nr 1 för att samla upp olja 

från läckande transformatorer. 

Dagtank för olja fanns utomhus mellan byggnad 19 och 10 

(byggd ca 1967-1968 och sanerad till annan användning 

(kylvatten) 1994). 

Det har funnits en stor oljetank nr 211, med pumphus och 
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oljeledning i luft på rörbrygga till dagtank vid byggnad nr 19 

och 10.Det har funnits två oljetankar vid gamla Huvudkontoret 

(Näktergalen), nr 230. Den ena lades ner ca 1950 och sanerades 

och grusfylldes ca 1960. en ny tank sattes dit ca 1960 och 

skrotades vid rivning av Näktergalen 1992. 

Olja kan även finnas i hissrum. 

Oljekablar finns kvar i kulverten i Gamla Pannhuset. 

PCB innhållande kondensatorer fanns bl.a. vid Kalinadammen, 

men de har lämnats kontinuerligt till SYSAV Kemi. 

Oljetransformatorer fanns vid Tryckeriet. De har en egen brunn 

för att samla upp ev. läckage. 

PCB i byggnader utreddes 2008. En mindre mängd fanns i 

fogmassor vid byggnad 210. 

Saltsyra och natriumhydroxid finns i stora tankar i Miljöhuset. 

Tankarna är invallade. Saltsyra och natriumhydroxid används 

även på många ställen i Raffinaderiet, Sockerlösning och Sirap. 

Tidigare fanns en invallad tank ovan mark med saltsyra vid nr 

10. 

Svavel har funnits i hus 1. Där fanns en svavelugn där svavel 

brändes. Svavel användes i tunnsaft för att reducera färgen. 

 

Tryckeriverksamhet har förekommit 1974-2010 (SSA och 

Frontpack AB). 
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Objekt 

Sockerbruket i Arlöv / kolupplag 

Upprättad (namn) 

Sofie Svedström 

(datum) 

2004-12-09 

IDnr 

F1231-0038 

2468 

Kommun 

Burlöv 

Senast reviderad (namn) 

Maria Lindqvist 

Ewa Romberg 

(datum) 

2005-12-08 

2013-05-31 

Mark 

Antal prov       

Jämförelse gör 

med 
      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 

massor 
                        

Använda 

referenser 
      

Beskrivning av 

provtagningar 
      

Grundvatten 

Antal prov       

Jämförelse gör 

med 
      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
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Använda 

referenser 
      

Beskrivning av 

provtagningar 
      

Ytvatten 

Antal prov       

Jämförelse gör 

med 
      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

Använda 

referenser 
      

Beskrivning av 

provtagningar 
      

Sediment 

Antal prov       

Jämförelse gör 

med 
      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 

massor 
                        

Använda 

referenser 
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Beskrivning av 

provtagningar 
      

Byggnader 

Antal prov       

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 

massor 
                        

Använda 

referenser 
      

Beskrivning av 

provtagningar 
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Objekt 

Sockerbruket i Arlöv / kolupplag 

Upprättad (namn) 

Sofie Svedström 

(datum) 

2004-12-09 

IDnr 

F1231-0038 

2468 

Kommun 

Burlöv 

Senast reviderad (namn) 

Maria Lindqvist 

Ewa Romberg 

(datum) 

2005-12-08 

2013-05-31 

Mark 

Antal prov       

Jämförelse gör 

med 
      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 

massor 
                        

Använda 

referenser 
      

Beskrivning av 

provtagningar 
      

Grundvatten 

Antal prov       

Jämförelse gör 

med 
      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
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Använda 

referenser 
      

Beskrivning av 

provtagningar 
      

Ytvatten 

Antal prov       

Jämförelse gör 

med 
      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

Använda 

referenser 
      

Beskrivning av 

provtagningar 
      

Sediment 

Antal prov       

Jämförelse gör 

med 
      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 

massor 
                        

Använda 

referenser 
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Beskrivning av 

provtagningar 
      

Byggnader 

Antal prov       

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 

massor 
                        

Använda 

referenser 
      

Beskrivning av 

provtagningar 
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Objekt 

Sockerbruket i Arlöv / kolupplag 

Upprättad (namn) 

Sofie Svedström 

(datum) 

2004-12-09 

IDnr 

F1231-0038 

2468 

Kommun 

Burlöv 

Senast reviderad (namn) 

Maria Lindqvist 

Ewa Romberg 

(datum) 

2005-12-08 

2013-05-31 

Från byggnader och anläggningar 

Föroreningar i byggnader och 

anläggningar 
      

Spridningssätt       

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad andel urlakning per 

år (%) 
      

Från mark till byggnader 

Flyktiga föroreningar i mark       

Markens genomsläpplighet 

(m/år) 
      

Byggnadens genomsläpplighet 

(m/år) 
      

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad hastighet för 

inträngning i byggnader 
      

Mark och grundvatten 

Föroreningars lokalisering i 

marken idag, markera även på 

karta 

Det kan ha förekommit läckage av olja, bensin och diesel vid 

tankar för dessa. Det har troligen försökt att tas upp. 

Stor brand 1896. 

Spridningshastighet för ämnen som transporteras med vatten i mark 

Föroreningar som sprids med 

vatten 
      

Markens genomsläpplighet i det 

mest genomsläppliga lagret (m/s) 
      

Lutning på grundvattenytan (%)       

Grundvattenströmning (m/år) ca       

Nedbrytbara föroreningar       

Nedbrytningshastighet       

Föroreningar som binds i 

marken 
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Halt organiskt kol i marken (%)       

Andra förutsättningar för bind-

ning i marken (t.ex. lerinnehåll) 
      

Naturliga transportvägar (t.ex. 

torrsprickor i lera) 
      

Antropogena transportvägar 

(t.ex. ledningsgravar) 
      

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet i 

mark och grundvatten (m/år) 
      

Spridningshastighet för ämnen som transporterad med damm 

Föroreningar som sprids med 

damm 
      

Markytans torrhet       

Vegetationstäckning (% och typ)       

Exponering för vind       

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet 

med damm (m/år) 
      

Spridningshastighet för ämnen som transporteras i separat fas i marken 

Föroreningar som sprids i 

separat fas 
      

Markens genomsläpplighet (m/s)       

Separata fasens viskositet       

Konstaterad historisk spridning        

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet 

som separat fas i marken (m/år) 
      

Mark/grundvatten till ytvatten 

Redan förorenade ytvatten, 

konstaterad historisk spridning 
      

Hotade ytvatten (namn)       

Föroreningarnas hastighet i 

mark/grundvatten (m/år) 
      

Avstånd till hotat ytvatten (m)       
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Ytavrinning på mark, diken och 

avlopp 
      

Varierande grundvattennivåer, 

översvämningar och högvatten 
      

Övrigt       

Uppskattad spridningstid till 

ytvatten (år) 
      

Ytvatten 

Föroreningar som sprids med 

ytvatten 
      

Ytvattnets transporthastighet 

(km/år) / omsättningstid (år) 
      

Utspädning leder till oskadlig 

halt i ytvatten 
      

Ojämn spridning i ytvatten       

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet i 

ytvatten (km/år) 
      

Sediment 

Redan förorenade sediment, 

konstaterad historisk spridning 
      

Föroreningar som sprids via 

vatten till sediment 
      

Förutsättning för sedimentation i 

olika delar av vattensystemet 
      

Båttrafik som rör upp sediment       

Muddring       

Kraftiga vågor       

Gasbildning       

Föroreningar i separat fas i 

sediment 
      

Övrigt       

Jämn utbredning (m/år)       

Ojämn utbredning, markera 

även på karta 
      

Kartor och bilder 

Kartor och bilder som bifogas 

(bilageförteckning) 
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Objekt 

Sockerbruket i Arlöv / kolupplag 

Upprättad (namn) 

Sofie Svedström 

(datum) 

2004-12-09 

IDnr 

F1231-0038 

2468 

Kommun 

Burlöv 

Senast reviderad (namn) 

Maria Lindqvist 

Ewa Romberg 

(datum) 

2005-12-08 

2013-05-31 

 

Verksamhetsbeskrivning Livsmedelsindustri / Lagring av kol och koks 

Föroreningarnas farlighet (F) 

Låg Måttlig Hög Mycket hög 

Ett stort antal ämnen 

enligt separat 

redovisning 

Kebosol 

Citronsyra 

Äppelsyra 

Koks (tidigare) 

Kol (tidigare) 

Pann- och flygaska 

(tidigare) 

 

Natriumhydroxid 

Saltsyra 

Fosforsyra 

Dieselolja 

Spilloljor 

IFAB Invert 30 000 L 

Mats L classic 

Natriumperoxidsulfat 

Advantage 456N 

Amercor 8755 

Maskindiskmedel 

Allkombi 

Lim 

Smörjmedel 

Målarfärg, 

lösningsmedl 

Bensin (tidigare) 

Eldningsoljor 

(tidigare) 

White spirit (tidigare) 

Blyacetat (tidigare) 

PCB (tidigare) 

Kvicksilver (tidigare) 

Föroreningsnivå (N) 

Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggnad/anl.      PCB 

Kvicksilver 

  

Mark   Olja 

Diesel 

Bensin 

    

Grundvatten         

Ytvatten         

Sediment         
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Spridningsförutsättningar 

Medium Små Måttliga Stora Mycket stora 

Från byggnad  X       

Till byggnad  X       

I mark och 

grundvatten 
     X   

Till ytvatten      X   

I ytvatten    X     

I sediment    X     

Känslighet och skyddsvärde (KoS) 

Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggnad/anl.  S  K     

Mark och 

grundvatten 
   S    K 

Ytvatten och 

sediment 
     S, K   

 

Bedömning av K/S baseras på 

markanvändningen 
  

Markanvändning enligt   

Kort beskrivning av 

exponeringssituationerna 
  

Riskklassning 

Inventerarens intryck (fas 1)   

Riskklass (fas 1) 3 

Motivering (fas 1) LIVSMEDELSINDUSTRI: Branschklass 4. Objektet har 

endast identifierats. 

 

LAGRING AV KOL OCH KOKS: Endast identifiering av 

objektet har skett. Eftersom kolfickan har sanerats till MKM 

(NV riktvärden) gäller inte längre branschklass 2. 

 

Risk för kvicksilver i avloppssystemet i Gamla Pannhuset. Kan 

jämställas med tandläkare tidigare kod 655 branschklass 3. 

  

Risk för rester av lösningsmedel i mark och grundvatten från 

tryckeriet. Kan jämställas med kod 750 Grafisk industri 

branschklass 3. 
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Inventerarens intryck (fas 2)   

Riskklass (fas 2)   

Motivering (fas 2)   

Andra prioriteringsgrunder 

Andra prioriteringsgrunder   

Exponering av föroreningar sker 

idag på följande sätt 
  

Länkar 

Andra förorenade områden som 

hotar samma recipient 
  

Andra förorenade områden som 

har sitt ursprung i samma 

verksamhet 

  

Övrigt 

Övrigt   
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Riskklassningsdiagram 
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Objekt 

Sockerbruket i Arlöv / kolupplag 

Upprättad (namn) 

Sofie Svedström 

(datum) 

2004-12-09 

IDnr 

F1231-0038 

2468 

Kommun 

Burlöv 

Senast reviderad (namn) 

Maria Lindqvist 

Ewa Romberg 

(datum) 

2005-12-08 

2013-05-31 

 

Klassning redovisad för verk-

samhetsutövare, fastighetsägare. 

Information adresserad till 

       

Datum för redovisning för verk-

samhetsutövare, fastighetsägare. 
      

Kommentar       

Klassning redovisad för refe-

rensgrupp, tillsynsmyndighet, 

kommun. 

Information adresserad till 

       

Datum för redovisning för refe-

rensgrupp, tillsynsmyndighet, 

kommun. 

      

Synpunkter erhållna med 

anledning av kommunicering 
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Objekt 

Sockerbruket i Arlöv / kolupplag 

Upprättad (namn) 

Sofie Svedström 

(datum) 

2004-12-09 

IDnr 

F1231-0038 

2468 

Kommun 

Burlöv 

Senast reviderad (namn) 

Maria Lindqvist 

Ewa Romberg 

(datum) 

2005-12-08 

2013-05-31 

 

Kartor 

 

 
 

 

Bilder 


