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1. Bakgrund 

Svenska kyrkan, Kalmar Pastorat planerar en utökning av Norra kyrkogården, 
Skogskyrkogården norr om befintlig begravningsplats, se figur 1. Marken ägs av 
Kalmar kommun och Svenska kyrkan fick en markreservation för platsen enligt 
ett beslut i Kommunstyrelsen 2016-10-04.  

Vid platsen finns en nedlagd bunker som nyttjats av både civilförsvaret och det 
militära försvaret. Bunkern är i två plan och delvis nedgrävd. Denna utredning 
syftar till att utreda om verksamheten vid bunkern på något sätt kan ha orsakat 
föroreningar i omgivande mark och grundvatten.  

Denna utredning omfattar inte själva byggnaden och de eventuella 
byggnadsmaterial som där finns utan endast om verksamheten haft någon 
påverkan på omgivande område.  

 

Figur 1. Aktuellt område innehållande tidigare försvarsbunker.  
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2. Platsen och anläggningen 

2.1. Allmänt 

Platsen består dels av naturmark och dels av en försvarsanläggning. Området är 
detaljplanelagt för naturområde och för civilförsvar.  

 

2.2. Områdets karaktär 

Naturen i området består främst av äldre träd, främst tall och olika typer av 
lövträd. Området har karaktären av ett stadsnära skogområde med 
promenadgångar och lägre växtlighet under träden. Karaktären är ett öppet 
skogsområde med en del äldre träd utan större förekomster av buskage och högre 
undervegetation.  

 

2.3. Försvarsanläggning 

Anläggningen är en nergrävd bunker i två plan, som varit en 
beredskapsanläggning med ledningscentral för olika försvarsområden. Bunkern 
”Henrik” ägs av Kalmar kommun. Handlingar och ritningar från 1950-talet, i 
huvudsak från 1952/53, finns i kommunens centralarkiv. Dessa ritningar har 
studerats i syfte att utreda riskerna för att verksamheten ska ha orsakat 
föroreningar i omgivningen utanför bunkern. Det finns ett protokoll från 1959 
som anger att bunkern numera är färdigställd. Den antas därmed har tagits i bruk i 
slutet av 1950-talet.  

Det har även gjorts ett platsbesök vid anläggningen. Ett antal personer inom 
kommunen och olika myndigheter har också kontaktats för att få fram så mycket 
information av anläggningen som möjligt. Enligt uppgift har bunkern varit 
nedlagd sedan 1994/95. 

Bunkerns läge avslöjas av en vegetationsklädd kulle i skogsområdet. Genom hela 
kullen på den norra delen går en gång. I bägge ändar av gången finns ytterdörrar. 
Dessa dörrar finns på den östra respektive västra sidan om bunkern. Från 
ingångarna sluttar golvet neråt till mitten av gången där en ingång till själva 
bunkern finns. 

Utifrån ritningsunderlaget och muntliga uppgifter framgår att det övre planet 
främst nyttjades av civilförsvaret. På detta plan fanns även maskinrummet med 
teknisk utrustning för el, värme, ventilation, reservaggregat m.m. Det mesta av 
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detta är bortplockat. På nederplan fanns ingen liknande maskinell utrustning utan 
denna del utgörs främst av olika rum samt sanitära anläggningar såsom toaletter, 
duschar och handfat.  

Hantering av vatten och avlopp och likande vid anläggningen är intressant att 
känna till när risken för föroreningar ska bedömas. Utifrån ritningsunderlaget 
verkar det inte finnas någon typ av dräneringar under eller vid sidan av bunkern. 
Istället anges i handlingarna att bunkern ska byggas av vattentät betong.  

Det regnvatten som regnar ner på kullen som bunkern ligger under bedöms rinna 
av naturligt och inte ta sig in i bunkern. Vid de två ingångarna sluttar marken neråt 
och även hela gången vid sidan av själva bunkern sluttar neråt. Enligt 
ritningsunderlaget finns utanför respektive utgång spygatter med sandfång 
installerade. Norr om anläggningen går en ledning som dessa spygatter är 
påkopplade på. Denna ledning går sedan till en regnvattenbrunn på den östra 
sidan om bunkern. Utifrån ritningsunderlaget verkar det som om denna brunn 
sedan leds till spillvattennätet.  

I gången finns ett antal spygatter som tillsammans med ett antal golvbrunnar i 
maskinrummet är påkopplade på en ledning som leds till en nedstigningsbrunn i 
anslutning till regnvattenbrunnen. Från nedstigningsbrunnen leds vattnet ut på 
spillvattennätet. På nedre plan fanns enligt ritningarna inga golvbrunnar eller 
spygatter.  

Det avloppsvatten som uppstod inom anläggningen är också påkopplat på en 
ledning som leder till nedstigningsbrunnen. Från övre plan rann vattnet dit med 
självfall. Från nedre plan pumpades vattnet upp.  

Systemen för regnvatten och avlopp verkar utifrån ritningarna ha varit slutna och 
kopplade till brunnar som sedan ledde vattnet vidare ut till det kommunala 
spillvattenätet. Vid kontroll av nedstigningsbrunnen och regnvattenbrunnen i 
januari 2017 konstaterades att dessa var helt torra. Något avloppsvatten eller 
vatten från golvbrunnarna inne i bunkern torde inte ha kommit till brunnarna 
sedan 1994/95. Ett visst regnvatten från spygatterna på utsidan av bunkern skulle 
fortfarande kunna gå via regnvattenbrunnen. Så var inte fallet vid platsbesöket 
trots att de kommit nederbörd dagarna innan besöket. Vid platsbesök har 
spygatterna okulärt kontrollerats och dessa verkar vara igensatta av jord och löv.  

Vid studerandet av ritningar och handlingar från tiden vid anläggandet av bunkern 
har framkommit att det utanför själva bunkern anlades en nedgrävd oljetank som 
enligt underlaget skulle rymma ca 25 m3. Syftet med denna var att inrymma diesel 
till det reservaggregat som fanns inne i bunkern. Normalt sett skulle bunkern 
försörjas med el från det allmänna elnätet. I händelse av avbrott av detta skulle 
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bunkern ändå kunna drivas och med hjälp av diesel istället. Vid platsbesök har 
konstaterat att tanken finns kvar. Rör som troligen är någon typ av luftningsrör 
samt påfyllningsrör har påträffats i området, se figur 2. Tanken verkar också ha 
blivit mindre än vad som angavs i ritningsunderlaget. Enligt en skylt på röret 
rymmer tanken 15 m3. 

 

  

Figur 2. Rör för dieseltanken.  

 

Ett betonglock hittades också vid tanken och detta antogs vara någon form av 
inspektionsbrunn. Vid öppnandet av detta lock konstaterades att tanken är fylld 
med sand, se figur 3. Detta var ett vanligt sätt att hantera nedgrävda tankar som 
inte skulle användas mer. De tömdes, rengjordes och fylldes sedan med sand för 
att förhindra framtida användande. Ingen dokumentation kring detta har gått att 
finna. Sannolikt har dock förfarandet varit sådant i detta fall.  
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Figur 3. Inspektionslucka vid oljetanken. Tanken är sandfylld.  

 

Utifrån ritningarna framgår också att det i bunkern skulle ha funnits en 
djupborrad brunn som skulle kunna försörja bunkern med vatten i det fall den 
blev avskuren från det kommunala nätet. Utifrån ritningarna framgår det att 
djupbrunnspumpen fanns i maskinrummet. Det är inte känt hur djupt denna 
brunn är borrad.  

 

3. Bedömning av föroreningsrisk 

3.1. Muntliga kontakter 

För att bedöma om verksamheten kan ha orsakat någon påverkan på omgivning 
har kontakter tagits med olika myndigheter och personer som bedömts kunna 
känna till något om anläggningen.  

Bengt Andersson som arbetar med skötsel och grönytor och liknande på Kalmar 
kommun kontaktades. Han har arbetet mycket med grönytorna runt bunkern. 
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Han hade ingen ytterligare kännedom om verksamheten vid bunkern eller hur 
oljetanken hanterats vid nedläggningen.  

Vidare har kontakt skett med Anders Collman som vid tidpunkten för 
nedläggningen av bunkern arbetade på länsstyrelsen i Kalmar. Inte heller han hade 
någon kännedom om vilka åtgärder som vidtogs vid nedläggningen av bunkern. 
Han angav att i samband med att försvaret övergav anläggningen så överläts den 
till kommunen.  

Göran Engström på räddningstjänsten i Kalmar har varit i bunkern och gjort 
besiktningar. Han känner till att reservaggregatet som skulle drivas av dieseln är 
bortplockat. Han känner inte till vilka åtgärder som vidtogs vid själva oljetanken. 
Han informerade om att det uppstod vissa problem när reservaggregatet kördes. I 
taket i maskinrummet ska det ha funnits ingjutna kylslangar som började läcka när 
aggregatet kördes. Han varnade för att de kan finnas frostskyddsvätska i taket. 
Han informerade också om att räddningstjänsten har dömt ut bunkern med 
hänsyn till att det inte finns någon nödutgång.  

Vidare kontaktades Lill Ljungren på länsstyrelsen i Kalmar som arbetar med 
frågor rörande förorenad mark. Hon angav att länsstyrelsen inte har särskilt 
mycket information om området i sina databaser. Det finns inget angivet om att 
området skulle vara förorenat. Länsstyrelsen hade heller inga uppgifter om att där 
skulle finnas en större oljetank.  

Christian Sandholm, miljöinspektör på Kalmar kommun, har också kontaktakts. 
På kommunen fanns ingen kännedom eller dokumentation kring vad som gjordes 
vid bunkern när denna avvecklades.  

Kontakt har också skett med Håkan Reihammar, driftstekniker på fastighetssidan i 
Kalmar kommun. Han var med och skötte driften av anläggningen mot slutet och 
var bl a med och provkörde reservaggregatet. Även larmsignalen ”viktigt 
meddelande” styrdes från bunkern under en period. Håkan har ingen kännedom 
om vilka åtgärder som vidtogs när bunkern lades ner. Han vill dock minnas att 
hemvärnet nyttjade lokalerna under en kort period. Enligt Håkan är de personer 
som var ansvariga för bunkern inom kommunen i mitten av 90-talet inte i livet 
längre.  

Slutsatsen av de kontakter som skett är ingen av de personer som var ansvariga 
för nedläggningen av bunkern är i livet längre. Det har heller inte gått att finna 
någon dokumentation hos kommunen eller länsstyrelsen kring åtgärder som 
vidtogs vid nedläggningen, främst vad gäller oljetanken.  
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3.2. Risk för förorening av dagvatten och grundvatten 

Utifrån ritningsmaterialet så verkar bunkern vara ett slutet system. Väggar, tak och 
golv har anlagts med vattentät betong och diffust in- eller utläckage vid 
anläggningen bedöms inte som sannolikt.  

Avloppsvatten och dagvatten (uppsamlat regnvatten och golvbrunnar) har enligt 
ritningar gått i täta ledningar till två olika brunnar. Från brunnarna har vattnet 
sedan letts ut till det kommunala nätet.  

Insamlingen av regnvatten har skett utanför entredörrarna till gången. Att detta 
vatten skulle ha orsakat någon förorening av grund- eller dagvatten i omgivningen 
bedöms inte som sannolikt.  

Avloppsvattnet som samlats in från toaletter, handfat och dylikt verkar ha letts ut 
till det kommunala spillvattennätet. Om något läckage har skett är inte känt. Med 
tanke på att det är över 20 år sedan anläggningen avvecklades och de typer av 
ämnen som ett normalt avloppsvatten innehåller så bedöms det inte finnas någon 
risk att detta vatten har orsakat bestående påverkan på grund- eller dagvatten i 
området.  

De golvbrunnar som finns, främst i maskinrummet, kan ha fört med sig 
föroreningar ut till brunnen och vidare ut i spillvattennätet. Här kan andra typer 
av föroreningar ha uppstått till följd av spill eller läckage inne i maskinrummet. 
Det har påpekats att det droppat vätska från kylslangar när reservaggregatet körts. 
Diesel och sannolikt olika typer av oljor har hanterats i lokalen. Här har även 
funnits olika typer av batterier. Sannolikheten att detta skulle ha påverkat grund- 
och dagvatten i närområdet bedöms som låg. Det verkar ha varit ett slutet system 
och påverkan i närområdet skulle endast ha uppstått om läckage skett från 
brunnen eller ledningarna utanför bunkern. Detta finns det ingen kännedom om.  

Oljetanken med diesel finns kvar, nedgrävd utanför bunkern. Den är numera 
sandfylld och bedöms inte kunna ha någon påverkan på grund- eller dagvatten.  
Det kan inte uteslutas att visst spill skett vid påfyllning av oljetanken. Eftersom 
bunkern varit ansluten till elnätet bedöms inte förbrukningen av diesel varit 
särskilt stor. Aggregatet har sannolikt endast provkörts med jämna mellanrum. 
Antalet påfyllningar av tanken bör därmed varit begränsade. 

Det är inte känt att det har skett något läckage från själva tanken under den tid då 
det fanns diesel i denna. Eventuella skador på tanken kan ha uppstäckts i samband 
med avslutningen. Någon dokumentation från detta har ej gått att finna. Sannolikt 
har inte tanken använts i någon större utstäckning avseende påfyllningar och 
drivande av dieselaggregat. Det är inte känt under hur långa perioder det varit 
diesel i tanken. Eftersom inget är känt om att ett större läckage eller liknande har 
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skett bedöms omfattningen av eventuellt spill och läckage vara begränsade. 
Utifrån det underlag som nu finns tillgängligt så bedöms inte oljetanken ha någon 
påverkan på grund- och dagvattenförhållandena i området.  

Det är okänt i vilken omfattning den djupborrade brunn som finns har använts. 
Det är också okänt hur djup brunnen är. Förorening av grundvattnet via denna 
brunn bedöms i princip endast kunnat ske om något avsiktligt hällts ner i 
brunnen. Med tanke på tiden sedan avslutandet av verksamheten bedöms 
eventuella föroreningar här ha omsatts och förts vidare med 
grundvattenströmmarna. Exakt grundvattenströmning inom området är inte känt 
men sannolikt går huvudströmningen åt öster, mot Kalmarsund.  

Området vid bunkern är i nuläget inte dränerad så någon direkt avrinning till 
dagvattennätet sker ej. Grundvattnet i området är inte skyddsvärt på så sätt att det 
används till dricksvattensförsörjning. Kommunens spillvattenledning går igenom 
området men diffusa föroreningar bedöms inte hamna i dessa täta ledningar. 

 

3.3. Risk för markföroreningar 

Det är i nuläget inte känt att det skulle finnas föroreningar i marken kring 
bunkern.  

Kalmar kommun har yttrat sig om att de elkablar som ligger nedgrävda och 
framdragna till bunkern sannolikt innehåller bly. De anger att dessa inte bör 
orsaka några problem så länge de ligger kvar i backen. Kablarna lakar inte särskilt 
mycket bly till omgivningen när det handlar om metalliskt bly. Det är först om det 
bli aktuellt med uppgrävning av kablarna som det är viktigt att blyet hanteras som 
ett avfall och tas om hand på rätt sätt.  

Föroreningar av marken runt själva bunkern hänger samman med samma aspekter 
som beskrevs under avsnittet om dag- och grundvatten. Förorening av marken till 
följd av hanteringen av avlopps- och regnvatten bedöms inte ha skett i någon 
större utsträckning.  

Spill eller läckage från oljetanken kan ha skett och på så sätt förorenat marken i 
närområdet. Det är inte känt att så ska ha skett och det är över 20 år sedan 
oljetanken nyttjades och den är numera fylld med sand. Ingenting i övrigt tyder på 
att det skulle finnas föroreningar i marken runt bunkern till följd av den 
verksamhet som bedrivits där. För att få detta helt bekräftat skulle 
markprovtagning behövas. Utifrån det som framkommit i denna utredning 
bedöms inte detta vara nödvändigt i nuläget.  
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3.4. Ytterligare åtgärder 

Riskerna för markföroreningar eller föroreningar av grund- och dagvatten i 
området bedöms som små till följd av verksamheten som skett vid bunkern. 
Utifrån den inventering som hittills gjorts går det inte dra slutsatsen att det 
utanför själva bunkern skulle finnas föroreningar som kräver saneringsåtgärder.  

För att få detta ytterligare bekräftat skulle det behövas provtagning av mark och 
grundvatten i strategiska punkter i närheten av och nedströms bunkern och 
oljetanken.   

Med tanke på att det inte planeras för bostäder eller likande inom området utan 
platsen är tänkt att nyttjas som en del av kyrkogården bedöms inte ytterligare 
undersökningar krävas i omgivningen.  

Hur själva bunkern ska hanteras och om det i denna finns byggnadsmaterial eller 
spill som kräver särskild hantering har inte undersökts inom ramen för denna 
inventering.  

 

Kalmar den 9 mars 2017 

Vatten och Samhällsteknik AB 

                

Catarina Lund,  Joachim Lantz 

Granskare 


