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Verkstadsindustri i Moheda 

(Ullmans)  

 

 
Riskklass 
 

  
1    (enligt Länsstyrelsens bedömning efter MIFO fas 1) 

Kommun 
 

 Alvesta 

Tillsynsmyndighet 
 

 Nämnden för myndighetsutövning, Alvesta kommun 

Lokalisering 
 

På fastigheten Moheda 4:195 som ligger centralt i Moheda och angränsas 
av stambanan i öster, Mohedaån i norr, öppna gräsytor och Mohedaån i 
väster och industribebyggelse och Moheda samhälle i söder. Moheda 
vattentäkt ligger 600 m sydväst om fastigheten och Alvesta vattentäkt tar 
sitt vatten från Mohedaån ca 8 km nedströms. 
 

Skyddsobjekt 
 

Omkringboende 
Moheda vattentäkt 
Mohedaån 

 

 
Bransch Verkstadsindustri 

 
Historik Fram till mitten av 50-talet fanns ett sågverk på södra delen av Moheda 

4:195. 1961 anlade Torsten Ullman AB verkstadsindustri på fastigheten 
och år 2000 bytte det namn till Finnveden Powertrain. Kemikalier som 
har hanterats är bl.a. mineralolja, lacknafta, klorerade lösningsmedel, 
betmedel och ammoniak. I övrigt har en mängd andra kemikalier använts 
i produktionen. 
 

Föroreningar 
 

Trikloreten (TCE), 1,2-dikloreten (DCE), vinylklorid (VC), etylbensen, 
xylener, alifater, aromater, petroleumkolväten, naftalen 
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Förorenings-
situation1 
 

Mark och grundvatten är förorenade med petroleumkolväten (främst 
skärvätskor och petroleumbaserade lösningsmedel) samt med klorerade 
lösningsmedel. 

I golven och marken under de norra och södra hallarna i huvudbyggnaden 
har förhöjda halter av flyktiga kolväten (maxhalt: 2000 mg/kg TS) 
påträffats, men även tyngre kolväten (maxhalt: 330 mg/kg TS). I en 
provpunkt var grundvattnet kraftigt förorenat av bland annat olja (570 

000 g/l), alkylbensener (36 000 g/l) men även klorerade lösningsmedel 
såsom TCE (1900 g/l). Halterna varierade dock kraftigt mellan 
provpunkterna. Även höga halter TCE och DCE vid plats för olycka då 
triförvaringstank vält, vid nuvarande triförvaringstank samt vid 
oljeavskiljaren. Kraftig förorening av tyngre oljor på östra sidan om den 
södra verkstadshallen. Höga halter klorerade alifater i ytvatten vid 
dräneringsdike.  
 
Transporten av TCE till Mohedaån (via ett grundvattendräneringsdike 
mellan Finnvedens anläggning och Mohedaån) har i snitt varit ca 30 kg/år 
under åren 2001-2004. Uppmätta halter av TCE i ån vid Moheda kyrka är 
endast något mikrogram per liter. Trikloreten och dess nedbrytnings-
produkter har inte kunnat påvisas i Alvestaåsen vid Moheda 
vattentäkt. Regelbunden provtagning sker  i ett dräneringsdike. 
 

Ansvar Finnveden Powertrain AB 
  
Utförda undersökningar 
 
Undersökningar  
Undersökningar i mark samt grund- och ytvatten har utförts av Golder Associates mellan 
åren 
2000 och 2001 och presenterats i fyra olika rapporter. 

Kontrollprogram etablerades under sommaren 2001 för att följa läckaget via 
grundvattendränering. Detta har presenterats i samt tre olika PM under 2001-2004.  

Kompletterande provtagning av grundvatten i Moheda vattentäkt har utförts av Golder 
Associates, rapport daterad 2006-03-23. 
 
Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning 
En fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning samt åtgärdsutredning har utförts av Golder 
Associates. Rapport daterad 2007-02-20.  
 
Åtgärdsförslag 
Bolaget bedömer det inte som miljömässigt motiverat att genomföra omfattande 
saneringsåtgärder av mark och grundvatten eftersom den dominerande delen av 
föroreningarna i dagsläget återfinns under eller i anslutning till byggnader. Om 

                                                 
1 Naturvårdsverkets riktvärden för mark samt tillståndklasser för förorenat grundvatten, se 
bilaga 4. 
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byggnaderna i framtiden rivs, rekommenderas att bolaget tillsammans med kommunen tar 
fram en åtgärdsplan för att återställa området. De rekommenderar att kontrollprogrammet 
får fortsätta samt att verifierande mätningar av inomhusluftkvalitén genomförs i byggnaden 
m.a.p. klorerade etener. Tillsynsmyndigheten har fastställt förslaget. 
 
Ekonomi 
Finnveden Powertrain AB har bekostat samtliga undersökningar. 
 
 


