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1 Bakgrund och syfte  
Structor Miljö Väst AB har på uppdrag av Väveriet Kilavägen 11 genomfört en 
miljöinventering enligt MIFO fas 1 med fokus på potentiella markföroreningar av ett 
område inom del av fastigheten Kila 1:34 i Tranemo kommun. Området där Väveriet i 
Uddebo ligger ska detaljplaneras för att möjliggöra en flexibel användning av den gamla 
industrifastigheten. Avsikten är att möjliggöra flertalet olika verksamheter, bland annat 
kontor, vandrarhem, skola/förskola, mindre delar bostäder och kolonistugor.  
 
Planområdet är knappt 25 000 m2 och ligger i Uddebo i Tranemo kommun, se figur 1 nedan.  
 
Syftet med denna rapport är att ta fram underlag för att bedöma huruvida historisk 
verksamhet inom fastigheten har orsakat markföroreningar som kan utgöra hälsorisker och 
därmed hinder för planerade ändamål. 
 

 
Figur 1. Detaljplaneområdets lokalisering i Uddebo. Detaljplaneområdet är markerat med 
streckad gul linje. 
 
2 Omgivningsbeskrivning 
Området begränsas i norr av en gammal banvall och i söder av Kilavägen. 100-200 meter 
norr om området rinner ån Assman. Östra delen av detaljplaneområdet har tidigare varit 
fotbollsplan och västra delen utgörs av fabriksområdet för tidigare Uddebo 
Möbeltygsväveri. 
 
Jordlagren i området av morän som övergår i sand ner mot Assman i norr och berg i söder, 
se figur 2 nedan. Genomsläppligheten bedöms som hög och området sluttar svagt mot 
Assman i norr. 
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Figur 2. Jordartskarta från SGU:s kartarkiv. Prickigt grönt innebär isälvssediment i form 
av sand, ljusblått innebär morän och prickigt rött innebär berg. Detaljplaneområdet är 
markerat med gult. 
 
Kring planområdet finns flertalet energibrunnar installerade, se figur 3 nedan. Däremot 
finns inga dricksvattenbrunnar noterade i närområdet. 
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Figur 3. Utdrag ur SGU:s brunnsarkiv. Området är markerat med gult. 
 
3 Historisk inventering 

3.1 Underlag 
Denna inventering bygger på granskning av äldre ritningar av Uddebo Väveri, kontakt med 
tidigare anställd (började på 1960-talet), granskning av historiska flygbilder och ritningar 
samt besök på platsen och Uddebos bygdegårdsförening. I boken ”Uddebo – från 
jordbruksbygd till industrisamhälle” (2008) finns även verksamheten beskriven.  

3.2 Allmänt 
Väveriet byggdes, på sin nuvarande plats, 1907 och innan det utgjordes området av 
ängsmark. Små tillbyggnationer har gjorts genom åren, framförallt en kontorsdel i västra 
änden av området. I figur 4 nedan visas ett antal flygbilder över området från 1950-talet 
och framåt samt en vybild från 1912. 
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Figur 4. Flygbilder/vybilder över Uddebo Väveri. 
 
På flygfotot från 1966 syns tecken på mindre utfyllnader norr om detaljplaneområdet och 
mindre utfyllnader kan även ha skett inom planområdet. 

3.3 Verksamheten 
Uddebo Möbletygsväveri startade 1895 och flyttade till fastigheten Kila 1:34 år 1907.  
 
Färgat garn köptes in på rullar som sedan varpades upp i band på en bom som gick vidare 
till vävmaskinerna. Genom åren har varken färgning eller efterbehandling, till exempel 
flamskyddsbehandling, av tygerna skett på fabriken. Färgning av rågarnet har skett hos 
olika leverantörer och färgerier runt om i Sverige. Enda våta processen som förekommit 
inom väveriet är en ångning av tygerna för att få fibrerna att lägga sig ner.  
 
Från början drevs alla vävmaskinerna av en central elmotor som fördelade ut kraften med 
hjälp av remmar i taket.  
 
På en ritning över fabriken från 1906, se figur 5 nedan, specificeras följande delar i 
fabriken; Väveri, garnlager, förberedningsmaskiner, tyglager, kontor, 
reparationsverkstad, ångpanna och motor. 
 

1949 1966 

1912 
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Figur 5. Ritning över fabriken från år 1906, året innan fabriken uppfördes på fastigheten 
Kila 1:34. 
 
Genom åren har vissa om- och tillbyggnationer skett och på en ritning från 1975 syns förutom 
ovanstående delar i fabriken även; avsyning och lagning av tyger, se figur 6 nedan. 
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Figur 6. Ritning över fabriken från 1975. 
 
 
Fabriken värmdes initialt upp genom eldning av ved men detta ersattes senare av olja fram till 
att produktionen lades ner 2012. 

3.4 Kemikaliehantering 
De flytande kemikalier/produkter som hanterats i större volymer är framförallt olja (för 
oljeeldningen).  I övrigt har alla garner varit färgade och behandlade innan de kom till väveriet.   
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4 Samlad bedömning av föroreningssituationen 

Utifrån resultaten av platsbesök och intervjuer, tolkning av flygfoton, utförd historisk 
inventering av verksamheten samt Structors erfarenhet av liknande områden bedöms 
sannolikheten för att marken inom detaljplaneområdet ska nämnvärt förorenad som mycket 
liten. Väveriet har inte haft någon färgning eller andra våta processer som kan ha orsakat 
omfattande markföroreningar.      
 
I alla markområden där det funnits verksamheter under lång tid är markytorna ofta lätt och 
diffust påverkade av t ex zink från färger, PAH från bilavgaser, dagvatten etc.  Lätt 
förorenade fyllnadsmassor kan även förekomma inom området då ett antal ombyggnationer 
gjorts genom åren och vissa tecken på ytliga fyllnadsmassor syns i flygbilden från 1966. 
Utöver detta kan det förekomma mindre oljespill som ett resultat av oljehantering då 
uppvärmningen av lokalerna i många år skett med olja. Denna typ av föroreningar utgör 
normalt inga beaktansvärda hälsorisker, men vid exempelvis markarbeten krävs 
provtagning och klassificering av massorna.  
 
Sammantaget bedöms sannolikheten för att det ska finnas markföroreningar som utgör 
några beaktansvärda hälsorisker inom planområdet som mycket liten.  
 
5 Sammanfattning och bedömning 

Structor Miljö Väst AB har på uppdrag av Väveriet Kilavägen 11 genomfört en 
miljöinventering enligt MIFO fas 1 med fokus på potentiella markföroreningar av ett 
knappt 25 000 m2 stort område inom del av fastigheten Kila 1:34 i Tranemo kommun.  
 
Inom området ligger en före detta väverifabrik och planer finns för att möjliggöra flera 
olika verksamheter inom området så som skola/förskola, kontor, vandrarhem, kolonistugor 
och bostäder. Inventeringen har baserats på visuella observationer, intervjuer, äldre 
ritningar, flygfoton samt Structors erfarenhet av liknande objekt.  
 
Inventeringen visar sammanfattningsvis att detaljplaneområdet utgjorts av ängsmark fram 
tills att väverifabriken byggdes 1907. Under åren har mindre till- och ombyggnationer av 
lokalerna gjorts. Genom åren har olja använts för uppvärmning av fabrikslokalerna men 
vävmaskinerna har ända från starten drivits av elmotorer. Inga våta processer, så som 
färgning, efterbehandling med flamskyddsmedel eller liknande, har använts vid väveriet 
och sannolikheten för markföroreningar som kan utgöra hälsorisker är mycket liten. 
Structor bedömning är att markföroreningar inte utgör några hinder för planerade ändamål.   
 
Structor Miljö Väst AB  
 

 
Linus Nilsson   Fredric Engelke 
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