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Orienterande studie av markföroreningar
Barnhusväderkvarnen 36, Stockholm stad

1 Inledning
1.1 Bakgrund
Inom fastighetenBarnhusväderkvarnen
36 i centralaStockholmfinns idag
byggnaderför kontor med handeli markplanochparkeringi källarvåningar.
Aktuell detaljplan,Dp 2003-06594-54,håller på attomarbetasmed syftet att
tillskapa mer kontorsytor genompåbyggnaderochny gårdsbyggnadsamt
ökadekommersiellaytor inom en befintlig arkad.För fastighetengäller även
TDp/Dp 2007-36070-54då Citybananär belägenunder fastigheten.

1.2 Uppdrag, mål och syfte
HedenvindProjektABhar på uppdragav FabegeStorstockholmABgenomfört
en orienterandestudie avseendemarkföroreningarinom fastigheten
Barnhusväderkvarnen
36, Stockholmstad.Uppdragethar genomförtsunder
2018och 2019.
Projektetsövergripandemål är att avgöraom markföroreningarinom
fastighetenskapatsochutgör en risk för miljö eller hälsa,om det behöver
sanerassamt var ochhur saneringeni såfall bör utföras.
Syftetmed den här orienterandestudienär att utredavilka verksamheteroch
processersomkan ha skapatmarkföroreningarochomdessakan utgöra en risk
för miljö och hälsa.Denorienterandestudienligger tillgrund för eventuell
markundersökningochkvantitativ bedömningav risker för miljö och hälsa.
Denorienterandestudienär ett första stegi att uppfylla det övergripandemålet
ovan.

1.3 Tidigare utredningar
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WSPgjorde2010(WSP,2010)en provtagningav kloreradealifater i
inomhusluft medanledningav kemtvätteni markplan(plan 6) vid
Drottninggatan.Provtagningengjordesi kontorslokalertvå plan upp från
kemtvätten(plan 8). Provtagninggjordesunder dagtid då ventilationenvar
igångochnattetid när den var avstängd.
Provtagningenvisadeatt kemtvättskemikalietetrakloretenpåträffadesi
kontorslokalertvå våningarupp från kemtvätten.Halternabedömdesvaralåga
och var mellan 2 och5 µg/m³ under dagtid och kring1,5µg/m³ nattetid. WSP
tolkadeatt tetrakloretenspridsfrån kemtvättenvia ventilationeneftersom
halternavar något högreunder dagtid då ventilationenvar igång.WHO:s
hälsoriktvärdesomårligt medelvärde(toxikologiskreferenskoncentrationför
daglig exponeringunder sin livstid) är 250 µg/m³ (WHO,2010)vilket halterna
tydligt underskrider.

2 Områdesbeskrivning
2.1 Läge och ägarförhållanden
Barnhusväderkvarnen
36 ligger på Norrmalm i centralStockholm,seFigur 1.
Fastighetenligger i nordvästtill sydostligriktning ochavgränsasav
Tegnérlundeni öster,Rådmansgatan
i norr, Drottninggatani österoch
Tegnérgatani söder,seFigur 2.
Fastighetenägasav FabegeStorstockholmAB.
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Figur 1.Barnhusväderkvarnen
36 i norra centralaStockholm.

Figur 2. Barnhusväderkvarnen
vid Tegnérlunden.
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2.2 Markanvändning och byggnader
Aktuell detaljplan,Dp 2003-06594-54,medgerkontormed handeli gatuplan
överstörredelenav Barnhusväderkvarnen
36 och medbostäderinom den
tredimensionellafastighetenBarnhusväderkvarnen
37i sydvästradelenmot
Tegnérlunden.Planenangerparkeringi källarplanhelafastighetenbådeunder
Barnhusväderkvarnen
36 och 37.
Bostadshusetbyggdes2007 medankontorshusetochkällarplanenbyggdes
under första halvanav 1960-talet. Bostadshusethar åtta våningarmedan
kontorshusethar elvavåningar.Underjord finns fyra källar- och
garagevåningar.
Mot västeroch längsRådmansgatan
finns hotell- ochflerbostadshus.Mot
Tegnérlundenflerbostadshusochmot västeroch Tegnérgatanfinns ett äldre
flerbostadshus.
Mot norr finns kontor mm. i gamlaTekniskahögskolanochStockholms
högskolasbyggnader.
Mot österfinns kvarteretKungsbackenmed flerbostadshusochkommersiella
lokaler i bottenvåningen.
Mot söderfinns kvarteretVingråenmedflerbostadshus,kontor och
kommersiellalokaler.Inom kvarteretfinns Blå tornet och Strindbergsmuseet.

2.3 Recipienter
Närmasteytvattenrecipientär Barnhusvikenoch Klarasjö somligger sydväst
om Barnhusväderkvarnen
36, seFigur 1.
Fastighetenligger på västraBrunkebergsåsen
somären del av Stockholmsåsen.
Brunkebergsåsen
har inget skyddenligt Vattenförvaltningsförordningeneller
Miljöbalken.Brunkebergsåsen
är till storadelar utgrävd (för att fylla ut Klara
sjö) ochpåverkadav mångahundra årsstadsverksamheter.
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2.4 Närliggande förorenade områden
I Figur 3 visasobjekt somär möjligt förorenadeenligt länsstyrelsendatabas.
Inom Barnhusväderkvarnen
36 finns kemtvätt ochgrafiskindustri noterat
medandet inom övrigakvarteretfinns drivmedelsanläggningmed
bilvårdsanläggningoch grafiskindustri.
Inom närliggandekvarter öster,norr och söderfinns flera objekt medgrafisk
industri ochkemtvättar.Kemtvättarmot österhar riskklassificeratstill 3 och2
medankemtvätteninom Barnhusväderkvarnen
inte har riskklassificerats.
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Figur 3. Potentiellt förorenadeobjekt kring Barnhusväderkvarnen
enligt länsstyrelsens
databas.(LänsstyrelsenStockholms län, 2019).

2.5 Skyddade områden
Strindbergsmuseet,
GamlaTekniskahögskolanochSpökparkenutgör enskilda
byggnadsminnenenligt Riksantikvarieämbetet.

3 Markförhållanden
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3.1 Topografiska förhållanden
KvarteretBarnhusväderkvarnen
ligger mellan Tegnérlundeni väster,
Rådmansgatan
i norr, Drottninggatani österoch Tegnérgatani söder.Hela
kvarteretär bebyggt.Tegnérlundenligger på +25,6och Drottninggatanpå +
21,4(RH00) vilket vittnar om att markensnaturligalutning var mot öster.
Markenlutar ocksåsvagtmot norr ochmot söderlutar markenmer ned längs
Drottninggatan.

3.2 Områdets geologiska uppbyggnad
3.2.1 Berggrund
Berggrundeni områdetkring Barnhusväderkvarnen
36 visasi Figur 4.
Berggrundenbestårav ådergnejsigsedimentbergart(vacka).Plastiska
skjuvzonerfinns norr ochsöderom fastigheten.
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Figur 4. Berggrundkring Barnhusväderkvarnen
36. (SGU,2019).
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3.2.2 Jordarter
I Figur 5 visasjordarter inom områdetfrån SGU:sjordartskarta.
Barnhusväderkvarnen
underlagrasav isälvssediment.Vi bedömeratt det är
osäkerthur tjockt isälvsmaterialetär eftersomkvarteretschaktasur för
källarplanenoch att morän ochbergbör finnas näraeftersomdet finns i
närliggandeTegnérlunden.

Figur 5. Jordarterkring Barnhusväderkvarnen
36.(SGU,2019).
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3.3 Grundvattenförhållanden
Barnhusväderkvarnen
36 ligger på Brunkebergsåsens
västradelar.Det går en
grundvattendelaregenomfastighetensvästligastedel, seFigur 6. Fastigheten
ligger alltså inom ett inströmningsområdedär grundvattnet sedanströmmar
mot österoch ned mot Sveavägen.
SGUhar bedömtuttagsmöjligheternai
grundvattenmagasinetsomsmå,under 1l/s. Vi bedömeratt det sannolikt inte
finns någotövregrundvattenmagasinsomär vanligt förekommandei bebyggda
områdeneftersomdet saknasett tätandejordlagermot isälvsmaterialet.

Figur 6. Grundvattenmagasinenligt SGU:skartvisare.(SGU,2019).

3.4 Ytvatten
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Närmasteytvatten är Barnhusvikenoch Klarasjö somligger 650 m sydvästom
Barnhusväderkvarnen.
Ytvattnentillhör vattenförekomstenMälarenUlvsundasjönsomingår i Norrströmshuvudavrinningsområde.
Mälaren-Ulvsundasjönhar måttligt ekologiskstatusvilket beror på hög andel
växtplanktonoch näringsämnespåverkan.
Mälaren-Ulvsundasjönuppnår inte god kemiskstatuspå grund av följande
ämnen:
-

-

Bly, antracenoch tributyltenn i sediment.
Polybromeradedifenyletrar (PBDE)ochkvicksilveriytvattnet vilka
extrapoleratsfrån alla ytvattenförekomsteri Sverigepå grund av
långvägaluftburen spridning ochatmosfäriskdeposition.
Perfluoroktansulfonat(PFOS)i biologiskt material (fiskmuskel).
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4 Verksamhetshistoria och möjliga föroreningar
4.1 Verksamheter före 1960-talet
Verksamhetersomkan ha skapatmarkföroreningarföre början av 1960-taletdå
nuvarandekontorsbyggnadanladesbedömsvarafå. Påplatsenhar det sedan
1600-taletfunnits väderkvarnar,bostadshusav olika storlek ochkanskenågra
mindre verkstäder.På1890-taletbyggdesflerbostadshusmed öppengård inom
kvarteret.Flerbostadshusen
fannsfram till början av 1960-talet,seFigur 7.
Därefterrevshusenochgavplats för nuvarandekontorshus.Ett av de äldre
flerbostadshusenfinns kvar i sydvästrakvarteretoch utgör idag fastigheten
Barnhusväderkvarnen
29.
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Figur 7. Flygbild överområdetfrån cirka 1960(CCO,från www.lantmateriet.se).

4.2 Kemtvätt sedan 1960-talet
Sedannuvarandekontorsbyggnadanladespå 1960-talethar det funnits en
kemtvätt i markplanpå Drottninggatan89-91.Mellan1965och1975fanns
Rosendalskemiskatvätt och därefterhar Johansson& KällströmTvätt och
skrädderifunnits fram till 2018.Lokalenhar byggtsom under 2018efter att
kemtvättenavvecklats.
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Figur 8. Situationsplanf.d. kemtvätt, Drottninggatan89-91.

Kemtvättenhar varit för privatpersonermedett begränsatantal tvättmaskiner
somfannsi en del av lokalen,seFigur 8. Kemisktvättvätskahar främst varit
PCE(tetrakloreteneller perkloretylen).Freoner,CFC,kan ocksåha använts
(inte verifierat) somtvättvätskafram till 1995dådessaförbjöds.
Tvättmaskinernahar sannolikt varit slutna under störredelenav
verksamhetstidenutifrån kemtvättensstart. I slutna maskinerär förlustenav
tvättvätskanliten (< 2%)eftersomvätskanregenererasoch återvinnsi
maskinen.
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För spridning av tvättvätskorfrån kemtvättar är deraslägei förhållandetill
marken,avloppsledningaroch ventilation viktiga. Kemtvättenlåg på plan 5 dvs.
flera våningarövernederstaplanet varför kemtvättensgolv inte legat direkt på
marken.
Avloppetfrån kemtvättengår ned till plan 4 ochsedanut till StockholmVattens
avloppsledningari Drottninggatanvia fastighetensavloppsservissomfinna
någrametersöderom kemtvätten.
Ventilationenfrån kemtvättengår mot norr på sammaplangenomandra
lokaler ochvidaretill ett ventilationsschakti norra delenav byggnaden.

4.3 Serviceplats för bilar
Påkällarplan2 dvs.näst nederstakällarplanfinnsen serviceplatsför bilar med
ett par tvättplatserochen smörjplats, seFigur 9. Det finns inga uppgifter om
att tvätt- ochsmörjplatsernaanväntskommersielltvarför anläggningen
bedömsha använtsi mindre skalaför hyresgäster.
Spillolja,tvättkemikalier och lösningsmedeloch fastaolje- och metallpartiklar
från bilar kan ha förekommit i verksamheten.
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Serviceplatsen
ligger på plan 2 men direkt övermarkeneftersomplan 1saknas
under serviceplatsen.Plan1utgör en mindre centraldel av fasigheten.
Avloppetfrån tvätt- ochsmörjplatsernaledssannolikt under golveti källarplan
2 till bensinavskiljaresomfinns på plan 1centralt i fastigheten,seFigur 9. Från
bensinavskiljarenledsavloppettill StockholmVattensavloppsledningari
Drottninggatanvia fastighetensservismitt på byggnaden.

Figur 9. Tvätt- och smörjplatsför bilar på plan 2 i västligastedelenav fastigheten.
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4.4 Grafisk industri
Enligt Länsstyrelsenhar det funnits grafiskindustri inom
Barnhusväderkvarnen
36. Det är osäkertvilken verksamhetsomavsesmen det
har funnits ett mindre grafiskt företagi markplani norra delenav fastigheten.
Bolagethar tillverkat trycksakersommässväggar,
roll-ups,
beachflaggor,storbildsformat,affischer,skyltar, banderoller,bildvåderm.m.
Tillverkningenhar främst varit digitalt tryck där småmängderhanteratsav
lösningsmedel,olja ochlikande produkter medfarliga ämnen.Avfalletbestårav
toner, elektronikavfall,papper,plast etc.

4.5 Övrigt
I ursprungligabyggnadsritningarfannsplanerpå enmindre bensinstationmed
ett par pumpar vid garagenedfartenläng Rådmansgatan.
Bensinstationen
byggdesaldrig utan togsbort från byggnadslovet1965.
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5 Preliminär riskbedömning
5.1 Verksamheter före 1960-talet
Det finns inga kändaaktiviteter eller processersomkan ha skapat
markföroreningari verksamheterföre 1960.

5.2 Kemtvätt
KemtvättsvätskasomPCE– tetrakloreten,har hanteratskring tvättmaskinerna
sompåfyllning och byte samt hanteringav filterkaka från regenerering.I dessa
processerkan tvättvätskorläckt, spillts eller droppatsochhamnati avloppeller
på golvet.PCE-vätskakan ha spridits till betongbjälklagunder maskinerna
under framförallt den äldreverksamhetstideneftersomskyddmot läckagevar
obligatoriskt först från mitten av 1990-talet.PCE-vätskaspridslättare än vatten
och kan trängain ochspridasigenomett betonggolvochvidarened i marken.
Eftersomkemtvättenfunnits på plan 5 medmångkällarvåningarunder sig är
sannolikhetenlåg att markföroreningarskapatspå detta sätt. Det finns inte
heller någrauppgifter om att golvetunder kemtvättenär skadatav
kemtvättsvätska.
PCEsomläckt ut i avloppssystemkan orsakaläckageeftersomPCEär aggressivt
och kan lösaupp gummipackningarochpå såsätt skapaläckagetill marken.
PCEtar sig ocksålättare än vatten in genomledningsskarvara,sprickor,
ledningsbrottoch liknandeoch kan på såsätt skapamarkföroreningar.
Ledningari mark kan därför utgöra en viktig spridningsvägför PCEbådesom
vätskaochavloppsvattenförorenatmed PCE.Eftersomavloppsledningarnagår
på plan 4 och vidareut till det kommunalaledningsnätetbedömervi att risken
är låg att avloppsledningarnafungeratsomspridningsvägtill markeninom
fastigheten.
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PCEförångaslätt till luften i kemtvättslokalen.Vid drift av maskinerbedöms
förångningenha varit liten eftersommaskinernavarit slutna där tvättvätskan
regenererasochförlust av PCEär liten. Vid hanteringav tvätt eller PCE-vätska
sompåfyllning, byte ochliknandekan förångningtill luften ha förekommit.
Mängdernabedömsha varit småeftersomhalternai torkad tvätt bedömsvara
låg och att hanteringav tvättvätskabaraskett ibland.
PCEsomfrigjorts till luften i kemtvättenbedömsfrämst ha exponeratpersonali
kemtvätten.Spridningmedluften kan ocksåha förekommit via
frånluftsventilationentill andralokaler i fastigheten.Halternai andralokaler
somspridsvia ventilationenkommerdockatt varalågaeftersomluften från
kemtvättenspädsut av luft från andralokaler.
WSPgjordeår 2010en provtagningav luften i kontor ett par våningarupp från
kemtvätten.Provtagningenvisadelågahalter PCEsominte bedömdesutgöra
någonhälsoriskpå varkenlång eller kort sikt. WSPtolkadeatt PCEspridits från
kemtvätteni ventilationssystemet(WSP,2010).
Sammantagetfinns det inga kemtvättskemikalierkvareftersomkemtvätten
avvecklats.Riskenför att markföroreningarskapatssomkan spridasoch
exponeramänniskorochmiljö i framtiden bedömsvaraliten. Mindre rester
skulle kunna finnas kvar i byggmaterialsombetonggolveller avloppmen risken

13(15)

Orienterande studie av markföroreningar
Barnhusväderkvarnen 36, Stockholm stad

bedömsvaralåg eftersomdet inte finns någrauppgifter om läckageeller synliga
spåri avloppsledningareller taket under kemtvätten.

5.3 Serviceplats för bilar
Tvätt- och smörjningvid serviceplatsernapå plan 2kan ha skapat
markföroreningarunder platsernagenomläckagegenomsprickori golvet.
Avloppsledningarfrån serviceplatsernakan ha fungeratsomspridningsvägför
förorenatavloppsvattenmedolje- och lösningsmedelsrester
där
markföroreningarkan ha skapatsvid läckagepå avloppsledningarna.
Riskenatt betydandemarkföroreningarskapatsfrån serviceplatsenbedöms
varalåg eftersomdet inte finns någrauppgifter omatt serviceplatsenanväntsi
stor skalaeller att det finns sprickori betonggolveteller läckagepå
avloppsledningarfrån serviceplatsen.Vid framtida arbetenkring serviceplatsen
somledningsomläggningeller liknandebör markföroreningardock
uppmärksammassomolja, lösningsmedeloch metaller.

5.4 Grafisk industri
Dengrafiskaindustrin har sannolikt varit digital där riskenför
markföroreningarär småeftersomhanteringav produkter med farliga ämnen
somt.ex. lösningsmedelvarit begränsad.Spridningmedluft från lokalen
bedömsha varit liten ochfrämst kunnat exponerapersonalinom
verksamheten.Spridningmedavloppetskullekunna ha förekommit i små
mängdermen eftersomavloppetgår på plan 4 flera våningarövermarkenär
riskenlåg at ledningarnaspridit föroreningartillmarken.

5.5 Möjliga föroreningssamband
Det finns idag inga kändasambandmellan någraföroreningarinom
Barnhusväderkvarnen
36 och människorshälsaeller påverkanav miljön.
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6 Slutsatser och rekommendationer
Inom Barnhusväderkvarnen
36 har det funnits kemtvätt, serviceplatsför bilar
och mindre grafiskverksamhet(digital grafiskverksamhet).Riskenför
markföroreningarfrån verksamheternaär generelltlåg men någothögreför
serviceplatsenför bilar eftersomdennaverksamhetfunnits i ett källarplan
direkt övermarken.Det finns dockinga indikationer om att markföroreningar
skapatsvid serviceplatsen.Vid eventuellaframtidamarkarbetenkring
serviceplatseni källarplan2 bör dockmarkföroreningarsomolja,
lösningsmedelochmetaller uppmärksammasochkontrolleras.
Stockholmden 10:ejuni 2019
HedenvindProjekt

Arnulf Hedenvind
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