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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 

kompletterande provtagningar genomföras.   

 

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

att genomföra en inventering och en miljöteknisk undersökning samt riskbedömning avseende 

klorerade lösningsmedel. 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 utredning fokuserar på förekomst av klorerade lösningsmedel inom planområdet då 

dessa är spridningsbenägna och hälsofarliga. Jordbundna föroreningar har påvisats i tidigare 

undersökningar i fyllnadsmassor m m inom området. Jordbundna föroreningar, dvs. 

tungmetaller, olja, PAH mm, är vanligen inte spridningsbenägna och kommer att omhändertas 

i samband med teknisk schakt vid de omfattande markarbeten som krävs för byggnation.   
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3 Historisk inventering   

3.1 Områdesbeskrivning och geologiska förhållanden 

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

präglat av lång industrihistoria med hamn och järnvägsverksamheter som sträcker sig från slutet 

av 1800-talet. Från och med mitten av 1900-talet har området främst varit ett trafikområde. 

Delar av detaljplaneområdet omfattas och har redan omfattats av stora entreprenader 

(Hisingsbron, Västlänken, sänkningen av E45 m fl) och betydande schaktarbeten har därför 

genomförts/planeras. 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.  

3.2 Verksamheter med klorerade lösningsmedel  

Inom planområdet har inga verksamheter med klorerade lösningsmedel påvisats. Det finns 

däremot historiska verksamheter sydväst om planområdet där den som var belägen ca 40 m från 

planområdets gräns, se Figur 3 nedan.   

 

Övriga verksamheter inom planområdets gräns har tidigare inventerats av Sweco 20181.   

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

markerade i rött.  

 
Figur 4. Gatubilder över aktuella byggnad som historisk haft verksamhet med klorerade lösningsmedel.   

 

 

Nordstaden 2:16 

Nordstaden 25:23 

Nordstaden 33:4 Ca 40 m 

Nordstan 



Miljöteknisk undersökning  Sida 6 av 12          1922-492 

DP Nordstan   2022-10-18 

Relement Miljö Väst AB 

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

Fastigheten är belägen ca 60 m från planområdet. Inom fastigheten har det funnits 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-underlaget 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. Byggnaden (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. En mindre sanering av oljeförorenad jord genomfördes inför rivningen år 2006.  

 

Inför avvecklandet av Hasselbladsverksamheten och omställning till kontorsverksamhet 

genomförde Golder Associates AB år 2003 en åtgärdsförberedande miljöteknisk undersökning. 

Inom ramen för undersökningen togs 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). Uppmätta halter utgör inga hälsorisker. I övrigt har en sanering 

avseende oljespill från en tank genomförts (NCC, 2006).  

 

Relement kan konstatera att den undersökning av klorerade lösningsmedel som genomförts 

visat på mycket låga spårhalter av klorerade lösningsmedel. Det finns inga indikationer på något 

källområde med höga halter i marken som skulle kunna spridas till planområdet (ca 50 m bort). 

Byggnaden där tri-badet var lokaliserat har dessutom rivits och sannolikt har jordmassor 

schaktats ur inför uppförandet av den nya byggnaden. Att ett källområde av klorerade 

lösningsmedel skulle finnas kvar i den utsträckning att det påverkar planområdet bedöms därför 

som väldigt osannolikt. 

 

3.4  Nordstaden 2:16 – ”Nordstan” 

Fastigheten är belägen ca 40 m från planområdet. Inom fastigheten har en 

ytbehandlingsverksamhet (Odenius AB) haft verksamhet under en kortare period, från 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.    

 

Inga undersökningar har genomförts på någon av fastigheterna men baserat på den korta 

verksamhetsperioden samt djupa schaktarbeten utförts vid byggnation av Nordstan är 

sannolikheten för någon kvarvarande markförorening med klorerade lösningsmedel mycket låg, 
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i praktiken obefintlig.  Att ett källområde av klorerade lösningsmedel skulle finnas kvar i den 

utsträckning att det påverkar planområdet bedöms därför som väldigt osannolikt. 

3.5 Nordstaden 25:23 – ”Foodie” 

Fastigheten är belägen drygt 70 m från planområdet. Inom fastigheten kan det historiskt ha 

funnits en verkstadsindustri med gjuteri och ytbehandling av metaller (Florin och Johansson) 

och eventuellt även en kemtvätt. Byggnaden är idag riven och/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-

registret. Länsstyrelsen beslutade dock att behålla objektet i EBH-registret och gav det MIFO-

klass 3.  

 

Sannolikheten att det skulle finnas ett källområde med klorerade lösningsmedel i sådan 

omfattning att det sprids till planområdet bedöms vara mycket liten.   

4 Tidigare undersökningar inom planområdet 

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, Västlänken och Hisingsbron).   

  



Miljöteknisk undersökning  Sida 8 av 12          1922-492 

DP Nordstan   2022-10-18 

Relement Miljö Väst AB 

5 Utförd undersökning avseende klorerade lösningsmedel 

5.1 Syfte 

Sannolikheten för att klorerade lösningsmedel ska finnas inom planområdet i sådan omfattning 

att de utgör oacceptabla risker bedöms baserat på utförd inventering vara mycket liten. En 

miljöteknisk undersökning har dock utförts för att verifiera inventeringsresultaten.    

5.2 Genomförande och omfattning   

Undersökningen har genomförts genom provtagning klorerade lösningsmedel i porgas, 

trädkärnor samt även vatten i en djupare schakt inom planområdet. Provtagningarna riktades 

mot sydvästra delen av planområdet, dvs. den del som är närmast historiska verksamheter med 

klorerade lösningsmedel, se Figur 6 för markering av provtagningspunkter. Undersökningen 

omfattade:  

 

• Fyra porgasmätningar under hårdgjorda ytor. Porluft från varje punkt screenades med 

fältinstrument med avseende på flyktiga kolväten (PID). I det fall betydande förorening 

av klorerade eller vanliga lösningsmedel finns kan dessa flyktiga ämnen påvisas i 

porgasen under hårdgjorda ytor. För att verifiera fältmätningarna genomfördes en 

pumpad provtagning med en lågflödespump vid 200 ml/min i 20 minuter med kolrör.  

 

• Ett vattenprov togs innanför en spont i arbetsområdet, vattnet bestod av grundvatten 

men en del regnvatten kan vara inblandat då det regnade dagarna innan provtagningen.  

 

• Provtagning av trädkärnor utförs för att indikera förekomst av eventuella klorerade 

lösningsmedel i det markvatten som träden suger upp. Två trädkärnor provtogs (T1-T2). 

 

    
Figur 5. Porluftsmätning genom pumpad provtagning och mätning av flyktiga lösningsmedel under 

hårdgjorda ytor.  
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Figur 6. Provtagningspunkterna för porluft (vita trianglar), trädprover (gröna stjärnor) 

5.3 Resultat 

Riktvärden för porluft saknas i Sverige. För utvärdering av porgasmätningar används 

lämpligen omräknade halter motsvarande de generella riktvärdena för förorenad mark, 

Naturvårdsverkets KM (känslig markanvändning, bostäder m m) samt MKM (mindre känslig 

markanvändning, industri och vägar m m). D v s jämförvärdena motsvarar de som hade påvisats 

i porluften vid jämvikt om halterna av t ex trikloretylen i jord finns motsvarande KM respektive 

MKM i marken vid provpunkten. Vid jämförelsen antas en utspädning sker vid provtagningen 

(10 ggr). Halterna i vattenprovet jämförs med Svenska Livsmedelsverkets föreskrifter för 

dricksvatten (LIVSFS 2017:2).  

 

I Tabell 1 nedan sammanställs analysresultaten från porluftsprovtagningen. Av tabellen 

framgår att inga klorerade lösningsmedel detekterats i kolrören.  

Tabell 1. Analysresultaten från kolrören. 

Ämne P1 P2 P3 P4 >KM1 >MKM2 

PID 0 0 0,1 0   

Tetrakloreten  <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 6 20 

Trikloreten <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 2 6 

cis-1,2-dikloreten <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - 
1Omräknade halter motsvarande de generella riktvärden för förorenad mark, känslig markanvändning 

 2Omräknade halter motsvarande de generella riktvärden för förorenad mark, mindre känslig markanvändning 

 

50 m 
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Inga klorerade lösningsmedel kunde påvisas i träden, se sammanställning i Tabell 2 nedan.  

 

Tabell 2.Sammanställning analysresultat trädkärnor (mg-h/kg). 

  T1 T2 

Tetrakloreten <0,02 <0,02 

Trikloreten <0,02 <0,02 

cis-1,2-dikloreten <0,1 <0,1 

 

I Tabell 3 nedan sammanställs analysresultaten från grundvattenproverna. Av tabellen framgår 

att inga klorerade lösningsmedel kunde påvisas i vattnet. Fullständiga analysprotokoll se Bilaga 

2.  

Tabell 3. Analysresultaten för vattnet. Halter i ug/l.  

Punkt Vatten innanför spont SLV dricksvatten* 

Tetrakloreten 

(PCE) 
<0,2 

Summa 10 

Trikloreten (TCE) <0,1 

Cis-1,2-dikloreten <0,1 - 
* LIVSFS 2017:2 

 

6 Bedömd föroreningssituation och riskbedömning 

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

bygglovshandlingar m.m. har genomförts för fastigheterna. Det har dessutom genomförts en 

översiktlig miljöteknisk undersökning med fokus på klorerade lösningsmedel inom del av 

planområdet som ligger geografiskt närmast historiska verksamheter med klorerade 

lösningsmedel.  

 

Sammanfattningsvis finns det inget som tyder på förekomst av källområden med klorerade 

lösningsmedel i mark kopplat till någon av de tidigare verksamheterna. I nu genomförd 

undersökning har inga klorerade lösningsmedel uppmätts i något analyserat media (porluft, 

trädved, vatten).   

 

Sannolikheten för att klorerade lösningsmedel förekommer i sådana halter att det skulle betyda 

oacceptabla risker för människors hälsa/miljö eller innebära merkostnader i form av sanering 

inom planområdet bedöms därmed som obefintlig/extremt låg.   

  



Miljöteknisk undersökning  Sida 11 av 12          1922-492 

DP Nordstan   2022-10-18 

Relement Miljö Väst AB 

7 Sammanfattning och slutsats 

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

genomfört en inventering, provtagning samt riskbedömning avseende klorerade lösningsmedel 

inom planområdet för bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken norr om Nordstan 

och Gullbergsvass. 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.  

 

Sammanfattningsvis visar inventeringen att sannolikheten för att det ska finnas klorerade 

lösningsmedel inom planområdet är mycket liten. Det har inte heller påvisats några klorerade 

lösningsmedel i de översiktliga undersökningar som nu utförts. Sannolikheten för att klorerade 

lösningsmedel förekommer i sådana halter att det skulle betyda oacceptabla risker för 

människors hälsa/miljö eller innebära merkostnader i form av sanering inom planområdet 

bedöms därmed som obefintlig/extremt låg.   

 

Relement Miljö Väst AB 

 

 

 

Alice Gravander    Fredric Engelke

    

 

  



Miljöteknisk undersökning  Sida 12 av 12          1922-492 

DP Nordstan   2022-10-18 

Relement Miljö Väst AB 

Referenslista 

1. MIFO ID 158488, Nordstaden 33:4 Nordstaden 33:3 

2. MIFO ID 158669, Nordstaden 2:16 

3. MIFO ID 15149, Nordstaden 25:23 

4. Detaljplan för område norr om Nordstan – historisk inventering och bedömning av 

förekomst av markföroreningar och dess påverkan på detaljplanens genomförande, 

2018-01-31, SWECO Environment AB 

5. Åtgärdsinriktad miljöundersökning av byggnadsmaterial m.m. inom Hassebladshuset 

inför avflyttning och omställning av verksamhet, Nordstaden 33:3-5 Göteborg, 2003-

11-28, Golder Associates AB 

6.  Nordstaden 33:3 samt 33:5 Hasselbladshuset Totalrivning, PM Efterbehandling jord, 

2006-08-03, Kodeda konsulter AB.  

7. Bygglovshandlingar för Nordstaden 33:3 

8. Översiktlig miljögranskning Nordstaden 25:23, 2008-03-11, Golder Associates AB 



 

UPPDRAG 
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PROVTAGARE 
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Provpunkt Dräger (atm/hål) PID HDI 
Djup/ 
Tjocklek 

Kommentar/notering 

P1 O2   20,9/19,5 
CO2  0,04/1,5 
CH4 0/0 

0 - Asfalt ca 
15 cm 

Kolrör 20 min 200 ml 

P2 O2   20,9/18,3 
CO2  0,04/2,06 
CH4 0/0 

0 - Asfalt ca 
15 cm 

Kolrör 20 min 200 ml 

P3 O2   20,9/20,9 
CO2  0,04/0,13 
CH4 0/0 

0 - Asfalt ca 
5 cm  

Kolrör 20 min 200 ml 

P4 O2   20,9/20,4 
CO2  0,04/0,16 
CH4 0/0 

0 - Asfalt ca 
15 cm 

Kolrör 20 min 200 ml 
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diklormetan BM-GCMS-4/GBAmg-h/kg 0.1<0.10 GXOJ-6A träkärnor i vial----
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cis-1,2-dikloreten BM-GCMS-4/GBAmg-h/kg 0.1<0.10 GXOJ-6A träkärnor i vial----

1,2-diklorpropan BM-GCMS-4/GBAmg-h/kg 0.1<0.10 GXOJ-6A träkärnor i vial----

kloroform BM-GCMS-4/GBAmg-h/kg 0.1<0.10 GXOJ-6A träkärnor i vial----

tetraklormetan BM-GCMS-4/GBAmg-h/kg 0.1<0.10 GXOJ-6A träkärnor i vial----

1,1,1-trikloretan BM-GCMS-4/GBAmg-h/kg 0.1<0.10 GXOJ-6A träkärnor i vial----

1,1,2-trikloretan BM-GCMS-4/GBAmg-h/kg 0.1<0.10 GXOJ-6A träkärnor i vial----

trikloreten BM-GCMS-4/GBAmg-h/kg 0.1<0.10 GXOJ-6A träkärnor i vial----

tetrakloreten BM-GCMS-4/GBAmg-h/kg 0.1<0.10 GXOJ-6A träkärnor i vial----

vinylklorid BM-GCMS-4/GBAmg-h/kg 0.1<0.10 GXOJ-6A träkärnor i vial----

1,1-dikloreten BM-GCMS-4/GBAmg-h/kg 0.1<0.10 GXOJ-6A träkärnor i vial----

T2ProvbeteckningMatris: MATERIAL

Laboratoriets provnummer ST2228399-002

2022-09-14Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Halogenerade volatila organiska föreningar

diklormetan BM-GCMS-4/GBAmg-h/kg 0.1<0.10 GXOJ-6A träkärnor i vial----

1,1-dikloretan BM-GCMS-4/GBAmg-h/kg 0.1<0.10 GXOJ-6A träkärnor i vial----

1,2-dikloretan BM-GCMS-4/GBAmg-h/kg 0.1<0.10 GXOJ-6A träkärnor i vial----

trans-1,2-dikloreten BM-GCMS-4/GBAmg-h/kg 0.1<0.10 GXOJ-6A träkärnor i vial----

cis-1,2-dikloreten BM-GCMS-4/GBAmg-h/kg 0.1<0.10 GXOJ-6A träkärnor i vial----

1,2-diklorpropan BM-GCMS-4/GBAmg-h/kg 0.1<0.10 GXOJ-6A träkärnor i vial----

kloroform BM-GCMS-4/GBAmg-h/kg 0.1<0.10 GXOJ-6A träkärnor i vial----

tetraklormetan BM-GCMS-4/GBAmg-h/kg 0.1<0.10 GXOJ-6A träkärnor i vial----

1,1,1-trikloretan BM-GCMS-4/GBAmg-h/kg 0.1<0.10 GXOJ-6A träkärnor i vial----

1,1,2-trikloretan BM-GCMS-4/GBAmg-h/kg 0.1<0.10 GXOJ-6A träkärnor i vial----

trikloreten BM-GCMS-4/GBAmg-h/kg 0.1<0.10 GXOJ-6A träkärnor i vial----

tetrakloreten BM-GCMS-4/GBAmg-h/kg 0.1<0.10 GXOJ-6A träkärnor i vial----

vinylklorid BM-GCMS-4/GBAmg-h/kg 0.1<0.10 GXOJ-6A träkärnor i vial----

1,1-dikloreten BM-GCMS-4/GBAmg-h/kg 0.1<0.10 GXOJ-6A träkärnor i vial----



Sida

Ordernummer

Kund

ST2228399

Relement Miljö Väst AB:

:

: 3 av 3

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Bestämning av klorerade alifater enligt metod DIN EN ISO 22155:2016-07. Bestämning av vinylklorid enligt metod DIN EN 

ISO10301(F4):1997-08. Mätning utförs med head-space GC-MS.

BM-GCMS-4/GBA

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

GX Analys utförd av GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Flensburger Strasse 15 Pinneberg  Tyskland 25421 Ackrediterad av: DAkkS 

Ackrediteringsnummer: D-PL-14170-01-00



N

SR, NO, SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2230524 Sida 1 av 2:

Relement Miljö Väst AB 1922-492 DP Nordstan 2ProjektKund : :

Alice Gravander BeställningsnummerKontaktperson 1922-492: :

Ekelundsgatan 4, vån 6Adress Alice GravanderProvtagare: :

411 18 Göteborg Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2022-09-30  08:00:

E-post alice.gravander@relement.se 2022-10-05Analys påbörjad: :

0706-930134Telefon Utfärdad 2022-10-07  13:34: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 1: :

HL2020SE-REL-MIL0002 (OF150418)Offertnummer 1Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultatet 

gäller endast materialet såsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna 

rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i 

samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Orderkommentar
Om ett prov innehåller sediment dekanteras det före bestämning av flyktiga föreningar.

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.se

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige



Sida

Ordernummer

Kund

ST2230524

Relement Miljö Väst AB:

:

: 2 av 2

Analysresultat

Vatten i spontProvbeteckningMatris: GRUNDVATTEN

Laboratoriets provnummer ST2230524-001

2022-09-29Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Halogenerade volatila organiska föreningar

diklormetan W-VOCGMS08µg/L 2.0<2.0 PROV-6A----

1,1-dikloretan W-VOCGMS08µg/L 1.00<1.00 PROV-6A----

1,2-dikloretan W-VOCGMS08µg/L 1.00<1.00 PROV-6A----

cis-1,2-dikloreten W-VOCGMS08µg/L 1.00<1.00 PROV-6A----

1,2-diklorpropan W-VOCGMS08µg/L 1.0<1.0 PROV-6A----

kloroform W-VOCGMS08µg/L 0.30<0.30 PROV-6A----

tetraklormetan W-VOCGMS08µg/L 0.20<0.20 PROV-6A----

1,1,1-trikloretan W-VOCGMS08µg/L 0.20<0.20 PROV-6A----

1,1,2-trikloretan W-VOCGMS08µg/L 0.50<0.50 PROV-6A----

trans-1,2-dikloreten W-VOCGMS08µg/L 1.00<1.00 PROV-6A----

tetrakloreten W-VOCGMS08µg/L 0.20<0.20 PROV-6A----

trikloreten W-VOCGMS08µg/L 0.10<0.10 PROV-6A----

vinylklorid W-VOCGMS08µg/L 1.0<1.0 PROV-6A----

1,1-dikloreten W-VOCGMS08µg/L 0.10<0.10 PROV-6A----

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Bestämning av klorerade kolväten inklusive vinylklorid, enligt US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, CSN EN ISO 10301, 

MADEP 2004, rev. 1.1, CSN ISO 11423, CSN EN ISO 15680.

Mätning utförs med GC-FID och GC-MS.

Om ett prov innehåller sediment så kommer det att dekanteras innan analys.

W-VOCGMS08

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163



N

SR, NO, SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2230551 Sida 1 av 4:

Relement Miljö Väst AB 1922-492 DP Nordstan 2ProjektKund : :

Alice Gravander BeställningsnummerKontaktperson 1922-492: :

Ekelundsgatan 4, vån 6Adress Alice GravanderProvtagare: :

411 18 Göteborg Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2022-09-30  08:00:

E-post alice.gravander@relement.se 2022-10-04Analys påbörjad: :

0706-930134Telefon Utfärdad 2022-10-07  14:16: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 4: :

HL2020SE-REL-MIL0002 (OF150418)Offertnummer 4Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultatet 

gäller endast materialet såsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna 

rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i 

samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Orderkommentar
-

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.se

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige



Sida

Ordernummer

Kund

ST2230551

Relement Miljö Väst AB:

:

: 2 av 4

Analysresultat

P1ProvbeteckningMatris: LUFT

Laboratoriets provnummer ST2230551-001

2022-09-29Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Kundinformation

provtagen volym A-PSMP-VOLm³ 0.000100.00400 * PRMeny A1+VC mg----

Halogenerade alifater

1,1-dikloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

diklormetan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

trans-1,2-dikloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

cis-1,2-dikloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

kloroform A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

1,1-dikloretan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

1,2-dikloretan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

1,1,1-trikloretan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

1,1,2-trikloretan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

tetraklormetan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

trikloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

tetrakloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

1,2-diklorpropan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

vinylklorid A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

P2ProvbeteckningMatris: LUFT

Laboratoriets provnummer ST2230551-002

2022-09-29Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Kundinformation

provtagen volym A-PSMP-VOLm³ 0.000100.00400 * PRMeny A1+VC mg----

Halogenerade alifater

1,1-dikloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

diklormetan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

trans-1,2-dikloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

cis-1,2-dikloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

kloroform A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

1,1-dikloretan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

1,2-dikloretan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

1,1,1-trikloretan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

1,1,2-trikloretan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

tetraklormetan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

trikloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

tetrakloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

1,2-diklorpropan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

vinylklorid A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----



Sida

Ordernummer

Kund

ST2230551

Relement Miljö Väst AB:

:

: 3 av 4

P3ProvbeteckningMatris: LUFT

Laboratoriets provnummer ST2230551-003

2022-09-29Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Kundinformation

provtagen volym A-PSMP-VOLm³ 0.000100.00400 * PRMeny A1+VC mg----

Halogenerade alifater

1,1-dikloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

diklormetan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

trans-1,2-dikloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

cis-1,2-dikloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

kloroform A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

1,1-dikloretan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

1,2-dikloretan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

1,1,1-trikloretan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

1,1,2-trikloretan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

tetraklormetan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

trikloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

tetrakloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

1,2-diklorpropan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

vinylklorid A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

P4ProvbeteckningMatris: LUFT

Laboratoriets provnummer ST2230551-004

2022-09-29Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Kundinformation

provtagen volym A-PSMP-VOLm³ 0.000100.00400 * PRMeny A1+VC mg----

Halogenerade alifater

1,1-dikloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

diklormetan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

trans-1,2-dikloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

cis-1,2-dikloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

kloroform A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

1,1-dikloretan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

1,2-dikloretan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

1,1,1-trikloretan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

1,1,2-trikloretan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

tetraklormetan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

trikloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

tetrakloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

1,2-diklorpropan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----

vinylklorid A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0500 PRMeny A1+VC mg----



Sida

Ordernummer

Kund

ST2230551

Relement Miljö Väst AB:

:

: 4 av 4

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Provtagningsvolym uppgett av kundA-PSMP-VOL*

Bestämning av flyktiga organiska ämnen med gaskromatografi kopplat till FID och MS samt beräkningar av summor från 

uppmätta värden enligt CEN/TS 13649, NIOSH). Rapporteringsgränsen är valid för provtagen volym på ner till 0,002 m3.

A-VOCGMS02

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163
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