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1 Bakgrund och syfte 

Planarbeten pågår för området Västlänken norr om Nordstan och Gullbergsvass. Syftet med 

detaljplanen är att säkerställa de västra uppgångarna för Västlänkens station Centralen och att 

möjliggöra för bostäder, verksamheter och nya trafiklösningar ovan mark i området.  

 

Planområdet omfattar fastigheten Gullbergsvass 19:1 samt del av Gullbergsvass 703:7, 

Gullbergsvass 703:44, Gullbergsvass 703:45, Gullbergsvass 703:61, Nordstaden S:5 och 

Nordstaden 702:32. Se Figur 1 nedan för lokalisering av planområdet.  

 

  
Figur 1. Aktuellt område som omfattas av detaljplanen, markerat på flygbild till vänster och som 

utdrag ur detaljplanen till höger.  

 

Miljöförvaltningen och Länsstyrelsen har i samråd uttryckt att det finns osäkerhet kring 

förekomst av klorerade lösningsmedel i detaljplaneområdet. För fortsatt arbete med 

detaljplanen behöver därför en inventering avseende klorerade lösningsmedel och en 

bedömning om huruvida kompletterande provtagningar behöver göras i området genomföras.   

 

Relement Miljö Väst AB (Relement) har fått i uppdrag av Fastighetskontoret, Göteborgs stad, 

att genomföra en inventering, bedömning av föroreningssituation och risker samt förslag till 

eventuella miljötekniska provtagningar. Syftet är att utreda om det kan finnas klorerade 

lösningsmedel i sådan omfattning att de utgör hälsorisker vid planerad markanvändning och 

därmed kan innebära att sanering (avhjälpande) måste utföras.  

2 Avgränsningar 

Denna inventering och provtagningsplan fokuserar främst på förekomst av klorerade 

lösningsmedel inom programområdet då dessa är spridningsbenägna och hälsofarliga samt kan 

innebära kostsamma saneringskrav. Området har inventerats tidigare avseende verksamheter 

och föroreningar. Denna rapport kommer främst fokusera på att komplettera underlaget med av 

miljöförvaltningen efterfrågade fastigheter utanför planområdet.  
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3 Historisk inventering   

3.1 Områdesbeskrivning och geologiska förhållanden 

Planområdet är beläget i centrala Göteborg, precis söder om Götaälvbron. Området i helhet är 

präglat av lång industrihistoria som sträcker sig från slutet av 1800-talet. Det är fram för allt 

hamn- och järnvägsverksameter som förekommit i området. Från och med mitten av 1900-talet 

har området främst varit ett trafikområde.  

 

De naturliga jordlagren består av postglacial lera som överlagras av fyllnadsmassor, se 

jordartskarta från SGU, Figur 2.   

 

 
Figur 2. Jordartskarta från SGU.  Gult är lera, rött är berg och streckat är fyllnadsmassor på lera.  
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3.2 Verksamheter med klorerade lösningsmedel 

3.2.1 Inventering 

Verksamheterna i området har inventerats genom att studera MIFO-underlag hämtat från 

Länsstyrelsens EBH-register och tidigare utförda undersökningar hämtade från 

Miljöförvaltningen.  

 

De inventerade fastigheterna ligger sydväst om planområdet och den som är närmst ligger ca 

40 m från planområdets gräns. Övriga verksamheter inom planområdets gräns har inventerats 

av Sweco 20181. Se Figur 3-4 för markering av inventerade fastigheter.  

 

 

Figur 3. Flygbild över Nordstan med planområdet markerat i gult och inventerade fastigheter 

markerade i rött.  

 

 

 

 
1 SWECO Environment AB, Detaljplan för område norr om Nordstan – historisk inventering och bedömning av 

förekomst av markföroreningar och dess påverkan på detaljplanens genomförande, 2018-01-31. 

Nordstaden 2:16 

Nordstaden 25:23 

Nordstaden 33:4 Ca 40 m 
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Figur 4. Gatubilder över aktuella byggnader.  

3.2.2 Nordstaden 33:4, Nordstaden 33:3 – ”Hasselbladshuset” 

På fastigheten har det legat en ytbehandlingsanläggning (Hasselblad) från 1953 till ca 2003. 

Verksamheten har innefattat ytbehandling av metaller och fotografisk industri. De kemikalier 

som hanterats i processen är enligt MIFO tungmetaller (nickel, krom, kadmium, zink, bly, 

antimon), klorgas, cyanider, svaveldioxid samt även klorerade lösningsmedel i form av 

trikloretylen (även benämnt ”tri”, ”TCE”).  

 

Verksamheten har en MIFO-klass 4 vilket är den lägsta klassen. Nordstaden 33:3 (där mycket 

av industrin låg och även tritvätten) han genomgått omfattande rivning, nybyggnation och 

ombyggnationer. Bland annat har den del där tritvätten legat rivits enligt bygglovshandlingar 

från 2006, se markering i Figur 5 nedan. En mindre sanering av oljeförorenad jord genomfördes 

inför rivningen år 2006.  

 

Hasselblad 
Hasselblad 

Nordstan

-kassan 

Nordstan 

Foodie Foodie 

Nordstan
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Figur 5. Rivningslov över Nordstaden 33:3 från 2006 med lokaliseringen av det f.d. tri-badet 

markerat.  

3.2.3 Nordstaden 2:16 – ”Nordstan” 

På fastigheten har det legat en ytbehandlingsverksamhet (Odenius AB). Av MIFO-utredningen 

framgår att verksamheten var aktiv innan 1941- till efter 1950. En förkromningsverkstad fanns 

på fastigheten och en okänd mängd gods förkromades. Det finns inga uppgifter om att klorerade 

lösningsmedel ska ha använts i processen. Ytbehandlingsverksamheten är idag riven och då 

köpcentret Nordstan byggdes utfördes djup schaktning för underjordiska plan. Det kan då antas 

att mycket av eventuella förorenade massor under verksamheten transporterats bort. Fastigheten 

har en MIFO-klass 4.  

3.2.4 Nordstaden 25:23 – ”Foodie” 

På fastigheten har det möjligen legat en verkstadsindustri som innefattade gjuteri och 

ytbehandling av metaller (Florin och Johansson) och eventuellt en kemtvätt. Byggnaden är idag 

troligen riven eller ombyggd. Golder har genomfört en översiktlig miljögranskning (2008) som 

använts som underlag till MIFO-utredningen. Granskningen innefattade inventering av arkiv 

och intervjuer med tidigare anställda m m. Enligt Golder finns det inga uppgifter som styrker 

att det skulle legat en kemtvätt i byggnaden eller att klorerade lösningsmedel har använts. Även 

informationen om den eventuella ytbehandlingen är bristfällig och det finns inga dokument som 

påvisar verkstadsindustri (endast muntliga uppgifter och uppgifter i en industrikalender). 

 

Granskningen låg till grund för MIFO-klassning och Golder kom fram till att det föreligger 

väldigt liten risk för att verksamheten ska ha förorenat mark eller grundvatten (då det är oklart 

om det ens förekommit industriverksamhet) och de föreslog att fastigheten skulle tas ur EBH-

Lokalisering av tri-bad 

Denna del har rivits 
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registret. Länsstyrelsen beslutade dock att behålla objektet i EBH-registret och gav det MIFO-

klass 3.  

 

3.3 Känslighet och skyddsvärde 

Nordstan utgörs idag av främst handels- och kontorsverksamhet med asfalterade vägar. I 

dagsläget bedöms skyddsvärdet vara lågt och exponeringsrisken för föroreningar i mark mycket 

liten.    

4 Tidigare undersökningar 

Det har genomförts flertalet miljötekniska markundersökningar inom planområdet, dock har 

inga analyser av klorerade lösningsmedel utförts. Undersökningarna och genomförda åtgärder 

finns sammanställda i rapport från Sweco (2018). Sammanfattningsvis förekommer mer eller 

mindre förorenade fyllnadsmassor och sediment/muddermassor i hela planområdet. Mycket 

fyllnadsmassor har dock redan schaktats ur i samband med de stora ombyggnationerna i 

området (t.ex. sänkningen av E45 och Hisingsbron).   

 

Inför avvecklandet av Hasselbladsverksamheten (Nordstaden 33:3, Nordstaden 33:4) och 

omställning till kontorsverksamhet genomförde Golder Associates AB 2003 en 

åtgärdsförberedande miljöteknisk undersökning av fastigheten. Syftet med undersökningen var 

främst att avgöra i vilket utsträckning byggnadsmaterial behövde saneras inför överlämnandet 

av fastigheten. Inom ramen för undersökningen togs även prover på betong, jord, grundvatten, 

porluft och inomhusluft som analyserades med avseende på klorerade alifater. Inga halter av 

klorerade alifater uppmättes i jord, betong eller porluft. I inomhusluften och i grundvattnet 

under betongplattan uppmättes spårhalter av nedbrytningsprodukter till trikloretylen, cis-1,2-

dikloreten. I ett djupare grundvattenrör som installerats för att mäta grundvattennivån i samband 

med byggnation av Götatunneln analyserades halter av trans- och Cis-1,2-dikloreten i låga 

halter (40 respektive 46 µg/L). I övrigt har en sanering avseende oljespill från en tank 

genomförts (NCC, 2006). Sanering gjordes genom urschaktning av förorenade fyllnadsmassor 

ner till lera.  Halter av alifater >C16-C35 över KM uppmättes i ett bottenprov, åtgärdsmålet var 

MKM och ingen ytterligare schakt genomfördes.  

 

I övriga inventerade fastigheter har inga undersökningar genomförts.  
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5 Bedömd föroreningssituation och riskbedömning 

5.1 Nordstaden 33:3, Nordstaden 33:4 - Hasselbladshuset 

Den undersökning av klorerade lösningsmedel som genomfördes 2003 visade 

sammanfattningsvis på mycket låga spårhalter klorerade lösningsmedel i inomhusluft, jord och 

grundvatten under betongplattan och porluft under betongplattan. Undersökningarna gav inga 

indikationer på något källområde med höga halter i marken.   

 

De undersökningar som gjordes bedöms i sin helhet utgöra tillräckligt underlag för att påvisa 

att det inte finns något källområde under fastigheten och att det då är mycket osannolikt att 

planområdet (>50 m bort) skulle vara påverkat av klorerade lösningsmedel från 

Hasselbladsverksamheten. Byggnaden där tri-badet var lokaliserat har dessutom rivits och 

sannolikt har jordmassor schaktats ur inför uppförandet av den nya byggnaden.  

 

En mindre sanering av jord under fastigheten har utförts i samband med ett oljeläckage från en 

äldre tank. Skadan var då mycket begränsad och bedöms inte ha kunnat påverka planområdet.  

5.2 Nordstaden 2:16 

Inga undersökningar har genomförts på någon av fastigheterna men baserat på MIFO-

underlagen bedöms risken för att någon av fastigheterna skulle vara förorenade av klorerade 

lösningsmedel som mycket låg.  

 

För Nordstaden 2:16 finns inga säkra uppgifter på att klorerade lösningsmedel använts i 

processen. Fastigheten riven och det är schaktat till stora djup i samband med att köpcentrumet 

byggdes.  Att ett källområde av klorerade lösningsmedel skulle finnas kvar i den utsträckning 

att det påverkar planområdet bedöms därför som väldigt osannolikt.  

5.3 Nordstaden 25:23 

För Nordstaden 25:23 finns inga säkra uppgifter på att det överhuvudtaget skulle förekommit 

industriverksamhet eller klorerade lösningsmedel i byggnaden. Uppgifterna om eventuell 

industri är knapphändiga och är enligt tidigare inventering inte styrkta i någon form av 

dokumentation så som bygglovshandlingar. Att det skulle finnas ett källområde med klorerade 

lösningsmedel förorening i sådan omfattning att det sprids till planområdet ca 50-100 m nordöst 

om fastigheten bedöms därför som väldigt osannolikt.  
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6 Sammanfattning och slutsats 

Relement Miljö Väst AB har på uppdrag av Fastighetskontoret, Göteborgs stad genomfört en 

inventering av tre fastigheter utanför planområdet ”DP Nordstan” med avseende på eventuell 

förekomst av klorerade lösningsmedel. Inventeringen har gjorts med syftet att undersöka om 

det kan förekomma förorening av klorerade lösningsmedel kopplad till någon av de tidigare 

fastigheter i den utsträckning att det påverkat planområdet.  

 

En noggrann genomgång av tillgängliga MIFO-underlag, genomförda undersökningar, 

bygglovshandlingar m.m. har genomförts för fastigheterna. Sammanfattningsvis finns det inget 

som tyder på förekomst av källområden med klorerade lösningsmedel i mark kopplat till någon 

av de tidigare verksamheterna. Sannolikheten för att klorerade lösningsmedel inom 

planområdet skulle innebära betydande miljö- eller hälsorisker och därmed kräva omfattande 

saneringsåtgärder är därför mycket liten.   

 

Relement bedömer att inga ytterligare undersökningar avseende klorerade lösningsmedel 

behöver utföras inför fortsatt arbete med planen.    

 

Relement Miljö Väst AB 

 

 

 

 

 

Alice Gravander    Fredric Engelke
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