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1 Bakgrund och syfte 
Uddevalla kommun skall upprätta en detaljplan för fastigheten Thorild 12. Syftet med 
detaljplanen är att pröva lämpligheten för en ändring av användning från dagens handel till 
en mer flexibel centrumanvändning (butiker, restauranger och kontor). Den aktuella ytan 
är idag en galleria (Gallionen) som består av butiker i bottenvåningen och parkeringsdäck 
samt kontor på övriga våningar, se Figur 1. 

 
Figur 1. Översiktbild med lokalisering av fastigheten Thorild 12. 
 
Som underlag för beslut om platsens lämplighet för planerad användning har Relement 
Miljö Väst AB (Relement) fått i uppdrag att utföra en översiktlig bakgrundstudie (historisk 
inventering) men syftet att undersöka om det tidigare förekommit miljöstörande 
verksamhet på området som kan ha förorenat marken.  
 

2 Metodik  
Uppgifter om området har hämtats från historiska flygbilder som beställts från 
Lantmäteriet, lokala hemsidor och underlag från kommunen och länsstyrelsen. Uppgifter 
om markförhållanden har hämtats från Sveriges Geologiska Undersökning (www.sgu.se).  
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3 Områdesbeskrivning  
Fastigheten Thorild 12 är (ca 5 000 m2) ligger ca 100 m norr om Bäveån i centrala 
Uddevalla.  Fastigheten är omgivet av flerbostadshus och lokaler och byggnader för s k 
centrumanvändning.  
Jordlagren utgörs enligt den geologiska kartan av fyllning på naturligt avsatt lera/silt, se 
Figur 2. Jorddjup till berg inom fastigheten är enligt SGU:s jordartskarta i storleks-
ordningen 10-20 m.  

 
Figur 2. Jordarter vid utredningsområdet enligt jordartskarta (SGU).  
 
 

4 Verksamhetshistorik och tidigare undersökningar  
Fastigheten Thorild 12 har inte riskklassats i länsstyrelsens databas över förorenade 
områden (EBH-register). Miljötillsynsavdelningen har inte några ärenden avseende 
förorenad mark för fastigheten.  
Enligt uppgifter från Miljötillsynsenheten har det legat en drivmedelsstation på fastigheten. 
Var den var lokaliserad framgår dock inte av underlaget. Av samma källa framgår även att 
PCB-fogar har sanerats i någon av byggnaderna på under 2013 (Ceji Sanering Brand & 
Byggfog AB) samt att kvicksilver kan finnas i rörledningar eftersom folktandvården 
bedriver verksamhet på fastigheten.  
Det har inte påträffats några miljötekniska markundersökningar inom eller i direkt 
anslutning till utredningsområdet. 
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5 Potentiellt förorenade verksamheter i omgivningen  
Strax väster om fastigheten Thorild 12 låg tidigare Kampenhofs bomullsspinneri som var 
verksamt mellan år 1856–1954. Fabriken revs år 19821. Norr om Kampenhof byggdes 1857 
ett gasverk. Gasverket lade ner 100 år senare, år 19572. Norr om aktuell fastighet låg det 
tidigare en kemtvätt enligt länsstyrelsens EBH-register. På fastigheten söder om 
utredningsområdet har också en tankstation med tillhörande drivmedelshantering utförts.    
 

 
Figur 3. Urklipp från Länsstyrelsens informationskarta som visar identifierade objekt i närheten 
av fastigheten. Fastigheten Thorild 12 är markerad med svart. 
 
 
 
 
 

 
1 https://digitaltmuseum.se/  
2 https://www.uddevallaenergi.se/ - https://www.uddevallabloggen.se/  

https://digitaltmuseum.se/
https://www.uddevallaenergi.se/
https://www.uddevallabloggen.se/
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6 Historiska flygbilder  
Nedan redovisas historiska flygbilder från 1950-tal fram till 1970-tal samt en historisk karta 
från 1855.  

 
Figur 4. Flygbilder från 1955 där man ser gasverket samt Kampenhofs textilfabrik väster om 
fastigheten Thorild 12 (gul markering). Söder om Thorild 12 ser man vad som tyder på en eventuell 
bensinstation/verkstad. Källa: Lantmäteriet.  
 
 

  
Figur 5. Flygbilder från 1964 (tv) samt 1976 (th). Gallerian (Gallionen, tidigare Domus) som nu 
finns på fastigheten Thorild 12 byggdes 1967.  
 
 
 

F.d. Gasverk. 

Kampenhofs
  

Tankstation/drivmedelshantering. 

Byggnader rivna efter 1964. 

Drivmedelshantering på fastigheten 
Thorild 12 enligt information från 
Miljöavdelningen. 
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Figur 6. Karta från 1855 där man ser fastigheten (kvarteret) Thorild 12 (röd markering). Kartan 
indikerar att aktuellt markområde fyllts ut/ stabiliserats före kringliggande industrier etablerades.  
 

7 Föroreningshypotes  
Drivmedelshanteringen på fastigheten kan givit upphov till lokal förorening (alifatiska och 
aromatiska kolväten, bly) i mark och grundvatten från spill och läckage vid tankning och 
förvaring av drivmedel. Flygbilder indikerar att det skett i den västra delen av fastigheten.  
Rivningsrester från den äldre bebyggelsen kan ha använts för utfyllnad vid rivning på 1960-
talet (metaller, PAH). Sannolikt grävdes dock en stor del av marken bort i samband med 
Domus byggdes år 1967. Senare års sanering av PCB-fogar kan ha förorenat marken även 
om omfattningen bedöms begränsad.  
Förhöjda halter av kvicksilver kan återfinnas i och omkring rörledningar i marken då 
folktandvården bedrivit verksamhet på fastigheten under flera år. 
Industriell verksamhet (textilfabrik, gasverk, tankstation, kemtvätt) har bedrivits i nära 
anslutning till undersökningsområdet. Teoretisk kan dessa verksamheter förorsakat 
grundvattenförorening som spridits till Thorild 12 (petroleum/olja, klorerade 
lösningsmedel, PAH).  
Den historiska inventeringen indikerar att fastigheten Thorild 12 sannolikt inte fyllts ut med 
industriavfall eftersom de tidiga byggnaderna redan var uppförda när industrin väster om 
Västerlånggatan etablerades (textilindustri och gasverk).  
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8 Slutsatser och rekommendationer  
En översiktlig historisk bakgrundsstudie har utförts med avseende på markförorening inom 
fastigheten Thorild 12 i centrala Uddevalla. Utredningen ska utgöra en del av underlaget 
för beslut om fastigheten är lämplighet för centrumanvändning. Av utredningen framgår att 
det inte förefaller ha bedrivits någon industriell verksamhet på fastigheten som kan ha 
förorenat marken. Det kan däremot inte uteslutas att det fanns en drivmedelsanläggning 
som teoretiskt förorsakat markförorening som inte grävts bort vid senare års exploateringar. 
Vidare kan marken fyllts ut eller förorenats lokalt vid rivning och renovering av byggnader.  
Mot bakgrund av att det inte kan uteslutas markförorening inom fastigheten bör fortsatt 
planering föregås av en miljöteknisk markundersökning. Det finns dock inget i studerat 
underlag som pekar mot att föroreningssituationen skulle vara så allvarlig att det hindrar en 
fortsatt planläggning för centrumanvändning.  
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