
 

1 

 

Verksamhetsbeskrivning och förslag på provtagningsplan för undersökning av 

föroreningssituationen på fastigheterna Luxor 2 och 7 i Motala 

1 Historik och beskrivning av tidigare verksamhet 

Fastigheten Luxor 7 har inrymt industriell verksamhet ända sedan 1948 då företaget Luxor etablerade 

sin verksamhet på området med tillverkning av radioapparater. Verksamheten utvecklades och tv-

apparater och datorer började tillverkas. I olika former och under olika företagsnamn var den industriella 

verksamheten igång fram till år 2002. Processer som har bedrivits är bland annat tillverkning av 

mönsterkort med mekaniska, kemiska och elektrolytiska processer (ytbehandling, förkoppring, etsning, 

lödning mm) och tillverkning av  airbags, satellitmottagare och annan elektronik.   

Figur 1 och 2 nedan visar byggnaden på fastigheten Luxor 7, där utbyggnader har ägt rum mellan åren 

1948 och 1977.  

 

Figur 1: Översiktfoto över fastigheten Luxor 7 från 1965. 
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Figur 2: Översiktsfoto över fastigheten Luxor 7, årtalet är oklart. 

De verksamheter som har bedrivits inom fastigheten är främst kopplade till tungmetaller. Mönsterkorten 

framställdes av laminat med kopparfolie i vilket ett mönster etsades. Vid etsningen tillsattes  

kvicksilverklorid. På mönsterkorten monterades elektronikkomponenter med efterföljande lödning. 

Därefter testades kretskorten och monterades i apparatur. I samband med ytbehandlingen användes även 

cyanidhaltiga bad. Även organiska ämnen såsom lösningsmedel (trikloretylen, tinner, t-sprit) oljor för 

härdning har hanterats. 

Avfettning och avmetallisering skedde i stora sköljkar och avfall som uppkom var bland annat tribad, 

slam från etsningsanläggningarna (Cu, Hg) och lödtennavfall (Pb, Sn). Den mesta kopparn togs tillvara 

i form av kopparsalt men det är i övrigt oklart hur avfallet omhändertogs. 

På fastigheten har det totalt funnits tre oljetankar för uppvärmningen. Figur 3 nedan visar en skiss över 

oljeeldningsanläggningen 1964. Det framgår inte var den tredje tanken låg, eller när den installerades. 

Ett stort oljeutsläpp skedde 1988 i samband med påfyllning av olja. Det är oklart om området sanerades 

vid utsläppet men en av tankarna rengjordes och sandfylldes. De övriga två tankarna sanerades och 

sandfylldes i samband med övergången till fjärvärmeuppvärmning. 

Vatten från processerna ska ha letts till ett eget reningsverk för indunstning, sedimentering och 

neutralisering samt återvinning. Från och med 1982 fanns även en behandlingstank för stripperbad. Efter 

reningsanläggningen leddes vattnet ut på det kommunala spillvattennätet. 
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Figur 3: Byggnadsritning över oljeeldningsanläggningen vid Luxor, godkänd av Byggnadsnämnden i Motala 

1964. 

2 Hanterade kemikalier och misstänkta föroreningar 

De kemikalier som har hanterats inom verksamheterna är främst metaller (vid förnickling, förtenning, 

lödning), oljor (härdning), cyanid, natriumhydroxid, svavelsyra, freon, samt lösningsmedel och 

avfettningsmedel (bl a isipropanol, 1,1,1-trikloretan). Ytterligare föroreningar som misstänks kunna 

förekomma är PAH:er, dioxiner och PFOS, vilka kan kopplas till den brand som ägde rum i stora delar 

av lokalerna 1976. 

I samband med ett ledningsarbete 2004 påträffades förorenade jordmassor i ledningsschakten i form av 

spill efter stansning, kopparbelagd plast och dylikt och det kan misstänkas att området tidigare har 

använts för dumpning av avfall. Ledningsarbetet skedde på grönytan väster om byggnad 72, ut mot 

riksväg 50. 

3 Lokalanvändning 

Figur 4 visar en skiss över fastigheten, ritad 1977 och reviderad 1981. Etsningsprocessen och 

sköljningen av mönsterkorten efter etsningen ägde rum i lokal 73. Kemikalieförrådet fanns på källarplan 

i lokal 73 och 75 samt på första våningen i lokal 76 (se skissen i nedre vänstra hörnet på ritningen). 

Lokal 76 byggdes upp efter att en kraftig brand hade härjat i de tidigare lokalerna på samma plats. Den 

västra delen av byggnaden i lokalerna 76, 72 och 73 har främst använts för montering och provning. 
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Lokal 77 (ombyggd 1977) byggdes redan 1948 och har sedan dess inrymt kontor, besöksrum, lunchrum 

och liknande verksamhet. Oljetankarna och oljepannan var placerade i anslutning till lokal 48. 

Skorstenen är synlig på foto 1 och 2. Lokal 61 har enligt ritningar använts för lager. 

Utanför och söder om lokal 70 ligger en bostadsliknande byggnad som har hört till Luxor och inrymt 

läkar- och tandläkarmottagning för de anställda.  

All tillverkning och övrig verksamhet ska ha skett inne i lokalerna. Det finns inga uppgifter om att 

kemikalier ska ha lagrats utomhus och det ska heller inte ha skett några interna transporter av kemikalier 

och dylikt utvändigt. 

 

 

Figur 4: Planritning över byggnaden från 1977, reviderad 1981. 

4 Misstänkt föroreningsförekomst 

Det finns inga uppgifter om att någon verksamhet har skett utanför byggnaderna, vilken skulle ha kunnat 

ge upphov till föroreningar i marken. Undantaget är det oljeläckage som skedde 1988 i samband med 

påfyllning av oljetankarna samt eventuell dumpning av avfall väster om lokal 72, där föroreningar 

påträffades vid ett ledningsarbete 2004.  

Spill, läckage och liknande som har skett under verksamhetsåren har sannolikt och i första hand skett 

inomhus och antingen kunnat tas omhand eller läckt vidare ned under byggnaden. Spill/läckage kan 

även ha skett i anslutning till de byggnadsdelar där etsning, sköljning, avfettning etc ägde rum i samband 

med lastning/lossning av kemikalier eller avfall och då rör det sig främst om den nordöstra och östra 
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sidan om byggnaden. Den del av fastigheten som vetter ut mot riksväg 50 har främst använts för kontor, 

personalutrymmen, montering och provning, samt parkering. 

Utifrån den information som erhållits i form av rapporter, ritningar och muntliga berättelser från Motala 

kommuns stadsbyggnadsarkiv, Miljökontoret, Motala stadsbibliotek, personal på Luxorcenter och 

Carlsunds utbildningscenter m fl har en provtagningsplan tagits fram i syfte att provta mark och 

grundvatten inom fastigheten i de punkter där misstankarna att påträffa föroreningar är som störst. På så 

vis erhålls en så konservativ bild av föroreningssituationen som möjligt.  

Eftersom ärendet gäller en detaljplaneändring, där det inte ingår någon rivning av byggnad eller 

nybyggnation har inventering och provtagning av byggnaden och dess lokaler inte tagits med i denna 

utredning. Enligt SGU:s jordartskarta förekommer alunskiffer i jordlagren, vilket skulle kunna utgöra 

en risk för markradon. Påträffas alunskiffer vid borrningarna kommer detta dokumenteras, men det 

kommer inte utföras några radonmätningar i detta skede.  

5 Förslag på provtagningsplan 

I kartan i bilaga 1 redovisas ett förslag på provpunkternas placering. Justeringar kan behöva göras på 

grund av ledningar i marken eller dylikt. Provpunkterna P1 och P2 placeras där föroreningar hittades i 

samband med ledningsarbete 2004, punkterna P5 och P6 placeras i anslutning till oljetankar och 

oljepannan medan P3, P4, P7-P13 täcker in områdena närmast byggnaden. I prover från P7 – P9 kommer 

prover att analyseras med avseende på PFOS och dioxiner med anledning av branden som härjade i lokal  

76 under året 1976. P10-P13 ligger i anslutning till de byggnadsdelar där den största 

kemikaliehanteringen skedde. Provpunkt P14 och P15 placeras i den del av området som kan bli aktuell 

för bostadsbebyggelse och i bedömd nedströms riktning från fastigheten Gräslöken 15, där det enligt 

uppgifter från Miljökontoret har legat en bilverkstad med åkeri och bilvårdsanläggning. P15 placeras 

inne på fastigheten Luxor 2, som också ingår i detaljplaneärendet. 

Marken i provtagningspunkterna kommer att provtas genom skruvborrning med borrbandvagn, genom 

fyllnadsmassorna ned till underliggande naturlig mark, som enligt SGU:s jordartskarta består av sand 

och silt, eller där grundvattennivån påträffas. Om kraftigt förorenade massor detekteras redan på plats 

vid provtagningen får en bedömning göras så att inte risken ökar för att föroreningarna ska spridas ner 

till grundvattnet om t ex ett tätt lerlager borras igenom för att grundvattennivån ska nås. Provtagningarna 

ska ju ge en bild av den aktuella föroreningsomfattningen och spridningen, men inte orsaka mer 

påverkan på omgivningen. En direkt kontakt tas med Miljökontoret i enlighet med 10 kap 11 § i 

Miljöbalken. 

Jordlagerföljer, skiktningar i marken, lukt och synliga föroreningar dokumenteras i fältprotokoll och 

genom fotografering. Prover tas ut som samlingsprover från varje halvmeter, alternativt från enskilda 

skikt, beroende på mäktighet och undersöks direkt i fält med avseende på lukt och synintryck. Proverna 

placeras i diffusionstäta påsar eller glasburkar (beroende på analys). Spridningsförutsättningarna 

bedöms utifrån de geologiska förhållandena på platsen. 

Ett urval av prover, ca 20 stycken, skickas sedan till laboratoriet Eurofins Laboratories AB för 

ackrediterade analyser med avseende på metaller (As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, Ni, V, Zn), BTEX, 

alifater, aromater, PAH:er och lösningsmedel (VOC-EPA inkl vinylklorid). Där misstanke finns om 

dioxiner och PFOS analyseras proverna även med avseende på detta. 

För att komplettera markprovtagningen kommer grundvattenrör  (PEH-rör, Ø 63 mm) att  installeras. 

Placeringarna väljs i fält utifrån markförhållandena. Ett rör placeras väster om byggnaden, ett öster om 

samt ett tredje rör söder om byggnaden (P7). En fördel med grundvattenprovtagning är att föroreningar 
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kan påträffas, som annars lätt missas vid jordprovtagning. På grund av provtagningstekniska skäl (ett 

borrhål är cirka 70 – 90 mm i diameter) finns det stor risk att föroreningar inte identifieras i fält. Om 

spridning av föroreningar ändå sker finns det en möjlighet att konstatera att källor finns inom 

grundvattnets ”influensområde” eftersom grundvattnet i så fall bör vara påverkat.   

Installationen av grundvattenrören med hjälp av skruvborrning förutsätter att markförhållandena tillåter 

detta. För att proverna inte ska vara påverkade av själva rörinstallationerna omsätts grundvattnet i rören 

före provtagningen. Separat eller rengjord provutrustning kommer att användas till respektive rör.  När 

vattennivåerna har stabiliserats mäts dessa in med lod.   

Proverna skickas ofiltrerade till Eurofins Laboratories AB för ackrediterade analyser med avseende på 

metaller, BTEX, alifater, aromater, PAH:er, cyanid (tot), lösningsmedel (VOC-EPA inkl vinylklorid) 

samt om det är aktuellt även dioxiner och PFOS. 

Skulle det i samband med inventeringen framkomma att ytterligare föroreningar misstänks förekomma 

inom fastigheten kan analyserna behöva kompletteras med fler parametrar. En diskussion tas i så fall 

med beställaren samt handläggare på Miljökontoret.  

 

Linköping 2017-10-18 

 

………………………………….. 

Charlotte von Mecklenburg 

miljökonsult Suez Recycling AB 

 

BILAGA 1 – Provtagningsplan 

 

 

 

 

  

 




