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1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

1.1 UNDERSÖKNINGENS SYFTE 

Göteborgs Egnahems AB (Egnahemsbolaget) har låtit undersöka den f.d. 

kemtvätten i Fjällbo Park (nuvarande tvätteri Textilia Tvätt & Textilservice). 

Egnahemsbolaget avser att uppföra bostadshus norr om befintlig 

tvätteribyggnad (f.d. kemtvätt). Syftet med undersökningen har varit att 

översiktligt utreda om marken under den tidigare kemtvätten är påverkad av 

klorerade alifater genom att undersöka por- och inomhusluft samt om möjligt 

utgående vatten i befintliga ledningar.  

1.2 UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING 

 Kompletterande Fas 1 undersökning (Denna består av ett platsbesök 
och en studie av tillgängligt material i kommunens arkiv för att utreda 
kemtvättmaskiners tidigare placering och för att försöka utreda 
utlopp och ledningsvägar.) 

 Provtagning av porluft och inomhusluft, grundvatten från pumpbrunn 
samt utgående spillvatten. Den preliminära undersökningen stämdes 
av med Miljöförvaltningen i Göteborg via telefonsamtal 23 
september. 

 Sammanställning och redovisning av erhållna fält- och 
laboratorieresultat. 

 Utvärdering av erhållna resultat samt en bedömning av 
föroreningsnivåer med jämförelse med olika jämförvärden.   

2 BAKGRUND 

Egnahemsbolaget har för avsikt att bygga tre nya bostadshus inom Fjällbo 

Park i Utby. Inför etapp 1, där två av dessa hus ingår, har WSP på uppdrag 

av Egnahemsbolaget tidigare genomfört en översiktlig miljöteknisk 

markundersökning hösten 2015 (WSP 2016). I undersökningen provtogs 

bl.a. grundvatten och jord i punkter nära den f.d. kemtvätten (nuvarande 

tvätteri) men inga klorerade alifater påträffades. I ett granskningsutlåtande 

för detaljplanen rörande bostäder i Fjällbo Park (dnr 0364/11) har 

Miljönämnden uttalat att ”ytterligare undersökningar behövs för att utreda 

kemtvättens eventuella påverkan på de planerade bostadshusen”.  

Fastighetsägare är Familjebostäder AB. 
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3 KOMPLETTERANDE FAS 1 

Byggnaden där den f.d. kemtvätten funnits ligger söder om det aktuella 

exploateringsområdet (se figur 1) och används för kommersiell verksamhet. 

Tvätteriet har funnits mellan 30 och 90-talet och det är oklart under vilka år 

kemtvätten varit verksam (Länsstyrelsen i Västra Götaland, MIFO ID 

158626). Tidigare har tvätteriet varit en del av Fjällbohemmets 

institutionstvätt och troligen har kemtvätten ingått där och inte varit offentlig 

(Länsstyrelsen i Västra Götaland, MIFO ID 158626). 

Göteborgs Tvätt & Textilleasing AB (nuvarande Textilia Tvätt & Textilservice 

AB) tog över verksamheten 1991 av Örgryte Stadsdelsförvaltning och driver 

idag ett vanligt tvätteri (ej kemtvätt, Länsstyrelsen i Västra Götaland, MIFO 

ID 158626 ).  

Tvätteribyggnaden och dess närhet är till följd av tidigare 

kemtvättsverksamhet riskklassad till stor föroreningsrisk av Länsstyrelsen i 

Västra Götaland. Ingen tidigare provtagning av klorerade ämnen är gjord 

i/under tvätteribyggnaden. 

Enligt bygglovshandlingar (Stadsbyggnadskontorets bygglovsarkiv) har det 

funnits en maskin för kemtvätt 1979 i den dåvarande verksamheten (se 

ritning i Bilaga 1). Enligt ritningen hade den befintliga maskinen då flyttats 

men det är oklart var maskinen har stått innan den flyttades. Handlingen 

visar även att en ny kemtvättmaskin tillkom 1979.  Maskinen/maskinerna har 

med allra största sannolikhet stått på en våning ovan bottenplan d.v.s. golvet 

där kemtvättsmaskinerna har stått har inte haft direktkontakt med mark. Vid 

platsbesök 1992 utfört av Länsstyrelsen i Västra Götaland (MIFO ID 158626) 

fanns det då kvar en mindre kemtvättsmaskin. Kondensatet togs då hand om 

av GRAAB-kemi. Ingen information finns om tidigare omhändertagande av 

kemikalier i samband med kemtvätten.  

Avloppsledning från tvätthallen går ut till en avloppsbrunn söder om 

byggnaden (enligt bygglovshandling, se Bilaga 1, och verifierat vid 

platsbesök 2016-10-20). En dagvattenbrunn för utgående vatten från 

dränering av byggnaden ligger också söder om byggnaden, i nära anslutning 

till den tidigare nämnda avloppsbrunnen. I pannrummet som ligger i en 

djupare del i bottenplan finns en brunn där grundvatten pumpas ut vid behov. 

Pannrummet har tidigare haft problem med översvämning.  

Då kemtvätterimaskinerna har stått en våning ovan bottenplan och inte haft 

direktkontakt med mark anses föroreningsrisken främst finnas under 

bottenplattan i den del av källarutrymmet där avloppsledningen från tvätteriet 

går ut. Ett teoretiskt föroreningsscenario är att man tidigare sköljt ut 

kemikalier i avloppet och att dessa genom sprickor i ledningen trängt ner i 

marken eller om kemikalier för kemtvätt hanterats utanför byggnaden och då 

via spill etc. läckt ner i marken under byggnaden. Porluftsprovtagning är en 

lämplig metod för att i ett första steg utreda föroreningsförekomst under 

byggnad. Avloppsvatten och dränering går till två separata brunnar söder om 

fastigheten. Här bedöms det lämpligt att ta vattenprover för att se om 

eventuella kemikalier i marken återkontaminerar ledningarna till följd av 

sprickor i dessa. 
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4 OMRÅDESBESKRIVNING 

Inom fastigheten för uppförande av de nya bostadshusen (Utby 129:2) finns 

det idag i huvudsak bostadshus, förskolor och äldreomsorg. Norröver finns 

Utby klätterberg. Fastigheten omfattar ca 7,7 ha och området aktuellt för 

uppförande av de nya bostadshusen utgör ca 0,4 ha (se figur 1). 

Huvudsakligen utgörs området av grönytor och mindre asfalterade körytor 

och parkeringsplatser. Tvätteriet Textilia Tvätt & Textilservice ligger söder 

om detta område (se figur 1). I denna byggnad har det tidigare bedrivits 

kemtvätt och det är denna byggnad som är aktuell i denna kompletterande 

provtagning.   

Figur 1. Utby 129:2, Göterborg. Undersökningsområdet grovt markerat med 

streckad lila rektangel. Den f.d. kemtvätten (nu Textilia Tvätt & 

Textilservice)är markerad med blå oval. 

5 RIKTVÄRDEN/JÄMFÖRVÄRDEN 

5.1 LUFT 

Resultaten från laboratorieanalyserna i luft jämförs med Naturvårdsverkets 

referenskoncentrationer för inandning.  

RfC -     Referenskoncentration - toxikologiskt baserad 

   luftkoncentration för icke genotoxiska ämnen. 

Riskinh - Riskbaserad acceptabel koncentration. Cancerriskbaserad     

referenskoncentration för genotoxiska ämnen. 

Halterna representerar nivåer som är s.k. humantoxikologiska lågriskvärden 

och gäller för kontinuerlig heltidsexponering. D.v.s. de är inte nivåer som 

visar på förhöjd risk för personer som vistas i tvätterilokalen vid nuvarande 

byggandsanvändning eller liknande. De är inte heller värden som kan visa på 

risk med porgas då ingen exponeras direkt för porgas. 

5.2 VATTEN 

Resultatet från laboratorieanalyserna i vatten jämförs mot: 
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- Holländska riktvärden ”target values” och ”intervention values” (Ministry of 

Housing, Spatial Planning and the Environment, Rev 2009).  

 Target values. Värden som indikerar en nivå i grundvatten som ger 

en hållbar markkvalitet och där risken för negativ påverkan är 

försumbar.  

 Intervention values. Riktvärden för grundvatten som anger när man 

i Holland bedömer att någon form av efterbehandlingsåtgärd bör 

övervägas. Förhöjda värden indikerar att markens funktion för djur 

och växter är kraftigt försämrad eller hotad. 

- Livsmedelverkets gränsvärde för otjänligt dricksvatten (SLVFS 2001:30).  

- WHO guidelines for drinking-water quality (4th edition, 2011) 

Noterbart är att flera av de ovan beskrivna jämförvärdena i detta 

sammanhang ska ses som just jämförvärden för att visa påträffade halters 

storlek snarare än som direkta riktvärden för en riskbedömning för miljö och 

hälsa.  

6 FÄLTARBETE 

Provtagning har i tillämpliga delar utförts i enlighet med SGF riktlinjer (2013).  

6.1 LUFT 

Porluftsprovtagning utfördes den 27 oktober 2016 i tre stycken provpunkter 

(se provpunktskarta i Bilaga 1). Provtagning utfördes i punkter b.la. i 

anslutning till där tvätteriets avloppsledning går ut. Porluftsprovtagningen 

utfördes genom att hål borrades i byggnadens bottenplatta och genom dessa 

hål (10 mm i diameter) uttogs porgas för analys på laboratorium. Luft 

pumpades genom s.k. adsorbentrör/kolrör och skickades sedan till det 

ackrediterade laboratoriet ALS Scandinavia.  

Efter håltagning i bottenplattan sattes en slitsad LDPE slang i röret (djup ca 

30 cm under golvytan) och slangen tätades mot markytan med tätmassa. 

Innan provtagning pumpades röret i någon minut och mätning utfördes av 

lättflyktiga kolväten med hjälp av en fotojonisationsdetektor (PID). För att 

undvika att lättflyktiga ämnen avgår sattes en klämma på slangen när 

mätning ej utfördes. Provtagning utfördes i 30 minuter och pumpning (0,2 

l/min) utfördes med luftpump (SKC Airchek XR5000). I en av provpunkterna 

(16W2) utfördes pumpning av porluft två gånger, detta då det efter första 

mättillfället var oklart om pumpningen fungerat.  

Provtagning av inomhusluft har utförts med hjälp av två stycken passiva 

provtagare (radiello) i det utrymme där kemtvättmaskinen/maskinerna ska ha 

stått. En tredje passiv provtagare placerades i ett tidigare kemikalieförråd i 

anslutning till tvätthallen (se provpunktskarta i Bilaga 1 samt historiska kartor 

i Bilaga 3). Provtagningen utfördes mellan 2016-10-27 och 2016-11-08. 

Proverna skickades till laboratoriet ALS Scandinavia.  
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6.2 VATTEN 

Provtagning av vatten utfördes den 27 oktober 2016. Avloppsvatten från 

tvätteriet provtogs i brunn söder om byggnaden och vatten provtogs även i 

pumpbrunn i pannrummet, där grundvatten vid för höga flöden pumpas ut på 

avloppsledningsnätet. Vid provtagningen observerades vatten rinna/sippra in 

i pumpbrunnen. 

Ett vattenprov var tänkt att tas i dagvattenbrunn för dränering från huset men 

den brunnen var nästan torr vid provtagningstillfället och detta prov uteslöts. 

Proverna togs manuellt (utan pump eller bailer) i vialer med försegling och 

skickades till laboratoriet ALS Scandinavia. 

7 LABORATORIEANALYSER 

Tabell 1. Analysomfattning. 

8 RESULTAT  

8.1 FÄLTOBSERVATIONER 

Vid mätning av lättflyktiga kolväten i provpunkterna för porluftsprovtagning 

har PID instrumentet inte gett utslag (0 ppm).  

8.2 ANALYSRESULTAT 

8.2.1 LUFT 

Analysresultatet för porluft visar att ämnet triklormetan (kloroform) påträffas 

över jämförvärdet i två av provpunkterna (16W2 och 16W3, se 

resultatsammanställning i Bilaga 2). I den sista provpunkten (16W1) 

detekterades ämnet men halten är under jämförvärdet. Notera att 

jämförvärdet inte direkt kan appliceras på porgas utan är bara med för att 

visa storlek på uppmätt halt.   

Analysresultatet för inomhusluft (mätt med hjälp av passiva provtagare) visar 

inga ämnen i halter överstigande jämförvärdena i någon av provtagarna. 

Ämnena tetrakloreten, triklormetan (kloroform) och tetraklormetan ligger dock 

över detektionsgränserna från laboratoriet i alla provtagare. 

8.2.2 VATTEN 

Analysresultatet för vatten i avloppsbrunnen visar en halt av tetrakloreten 

överstigande de holländska target values (detta gäller för grundvatten och är 

inte direkt applicerbart). Halten ligger dock under dricksvattenkriterierna från 

Laboratorieanalyser, porluft (kolrör) antal 

Klorerade alifater inkl. vinylklorid 4 st 

Laboratorieanalyser, inomhusluft (radiello) antal 

Klorerade alifater 3 st 

Laboratorieanalyser, vatten antal 

Klorerad alifater inkl. vinylklorid, vatten 2 st 
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livsmedelsverket och WHO:s riktlinjer för dricksvatten (se 

resultatsammanställning i Bilaga 2). Viktigt att påpeka även här är att det inte 

är jämförvärden som ska ses som direkta riktvärden för avloppsvatten. 

Triklormetan (kloroform) påträffas över holländska target values i 

avloppsvattnet.  

Analysresultatet för vatten som uttogs i pumpbrunn i lågpunkt i byggnad visar 

återigen triklormetan men i låga halter, under jämförvärdena. 

9 SLUTSATSER OCH BEDÖMNING 

Provsvaren för porluft under bottenplattan visar inte på halter av ämnen 

relaterade till kemtvättsverksamhet över detektionsgränserna (t.ex. den 

vanliga kemtvättkemikalien tetrakloreten eller nedbrytningsprodukten 

trikloreten m.fl.). De passiva provtagarna har dock detekterat låga halter av 

tetrakloreten i inomhusluften i tvätterilokalen. Halten av ämnet ligger dock väl 

under humantoxikologiskt lågriskvärde i luft. Det är inget direkt applicerbart 

riktvärde i denna verksamhetsmiljö men visar att uppmätta halter är låga och 

långt under vad som bedöms utgöra förhöjda risker även för kontinuerlig 

exponering. 

Provsvaren från vatten som uttagits i brunn för utgående avloppsvatten visar 

också på spår av tetrakloreten. 

Utöver tetrakloreten, som direkt kan vara förknippat med 

kemtvättsverksamhet, påträffades även triklormetan, även kallat kloroform, 

och tetraklormetan. Triklormetan detekterades i halter över detektionsnivån 

från laboratoriet i både porluft och inomhusluft samt även i utgående vatten.  

Tetraklormetan är inte ett ämne som är associerat med kemtvättar 

(Naturvårdsverket 2007). Triklormetan kan däremot ha använts som extra 

fläckborttagningsmedel men är inte ett ämne som använts som 

tvättkemikalie (Naturvårdsverket 2007). Triklormetan kan sannolikt skapas i 

mindre mängder även i samband med klorering av vatten samt eventuellt 

tillsammans med tetraklormetan i vissa naturliga processer i mark. 

Triklormetan är flyktigt och förväntas nästan helt övergå från vatten till gasfas 

(WHO 2011). Av denna anledning påträffas oftast ämnet även i luft om det 

finns närvarande i vattnet. Triklormetan och tetraklormetan har tidigare 

främst använts som lösnings- och extraktionsmedel (Naturvårdsverket 2007).  

Baserat på resultaten bedömer WSP inte att det finns några indikationer på 

en storskalig föroreningsskada under byggnaden orsakad av den tidigare 

kemtvätten som kan utgöra en risk för planerad nybyggnation av bostäder 

norr om befintligt tvätteri.  

Det finns en detekterbar förekomst av tetrakloreten i inomhusluften samt i 

utgående avloppsvatten som eventuellt kan indikera en viss förekomst av 

föroreningar i byggnadsmaterial eller liknande men halterna är låga och då 

det inte påträffas i porgasprover under byggnaden eller i det vatten som 

provtogs ur pumpbrunn tyder det inte på en omfattande förorening under 

byggnaden.  

Inga klorerade ämnen påträffades heller i de grundvattenrör norr om 

tvätteribyggnaden som provtogs inom ramen för den tidigare översiktliga 

miljötekniska undersökningen hösten 2015 (WSP 2016). 
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10 ÖVRIGT  

Enligt miljöbalken 10 kap 11§ skall den som äger eller brukar en fastighet 

oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta 

tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och 

föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 

miljön.  

Uppmätta halter är låga med nuvarande byggnadsanvändning men 

Miljöförvaltningen har efterfrågat en kompletterande undersökning och WSP 

rekommenderar att beställare översänder föreliggande rapport till dem. 

Urval av analysparametrar har genomförts utifrån erfarenhet och 

branschpraxis och av naturliga skäl kan det inte uteslutas att förorening finns 

i punkter/områden som ej undersökts eller att det förekommer 

ämnen/parametrar som inte undersökts. 

 
 
Lina Börjesson    David Sultan 
Handläggare    Uppdragsansvarig 
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Provtagningskarta 
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Urklipp ifrån ritning från 1979 (Bygglovsarkivet Göteborg stad). Våningsplan 1.  

Passiva provtagare 1,2, 3 markerade i ritning. 
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Urklipp ifrån ritning från 1979 (Bygglovsarkivet Göteborg stad). Källarplan. 

Porluftsprovpunkt 16W1, 16W2 och 16W3 och pumpbrunn markerade i ritning. 
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Urklipp ifrån ritning från 1979 (Bygglovsarkivet Göteborg stad).   

Avloppsbrunnen som provtagits ligger ca 10 m söder om husfasad  

och är markerad i ritning. Dagvattenbrunnen var torr och provtogs ej.  

Avloppsbrunn 

Dagvattenbrunn 
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BILAGA 2 

Resultatsammanställning 

 



Bilaga 2 Resultatsammanställning 

 

 

 

 

Analysresultat för klorerade lösningsmedel i porgas (enhet mg/m3).

Jämförvärde

Provets märkning 16W1 (2016-10-27) 16W2-1 (2016-10-27) 16W2-2 (2016-10-27) 16W3 (2016-10-27) (RfC/RISKinh)1)

1,1-dikloreten <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

diklormetan*** <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0,05

trans-1,2-dikloreten <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

cis-1,2-dikloreten <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

Triklormetan** 0,04 0,5 0,51 0,24 0,14

1,2-dikloretan*** <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0,0036

1,1,1-trikloretan** <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0,8

tetraklormetan** <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0,0061

trikloreten*** <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0,023

Tetrakloreten** <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0,2

1,2-diklorpropan <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

vinylklorid <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

Volym (l) 6

Grå markering  = värde överstigande jämförvärde

fetmarkerad stil  = värde över detektionsgränsen men ej överstigande jämförvärden

Porgas i mark

Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet  mg/m3) jämförs med:

1)  Naturvårdsverkets referenskoncentrationer för inandning, 5976, 2009.

**Naturvårdsverkets RfC (icke genotoxiska ämnen)
***RISKinh (genotoxiska carcinogena ämnen)



Bilaga 2 Resultatsammanställning 

 

 

 

 

 

Analysresultat för klorerade lösningsmedel i inomhusluft (enhet mg/m3).

Jämförvärde

Provets märkning Passiv 1. Kem. förråd (2016-10-27-2016-11-08 Passiv 2. Tvätteri (2016-10-27-2016-11-08) Passiv 3. Tvätteri vid tidigare kem.maskin (2016-10-27-2016-11-08) (RfC/RISKinh)1)

1,1-dikloreten <0.0001 <0.0001 <0.0001

diklormetan*** <0.0001 <0.0001 <0.0001 0,05

trans-1,2-dikloreten <0.0001 <0.0001 <0.0001

cis-1,2-dikloreten <0.0001 <0.0001 <0.0001

Triklormetan** 0,00095 0,0033 0,0051 0,14

1,2-dikloretan*** <0.0002 <0.0002 <0.0002 0,0036

1,1,1-trikloretan** <0.0002 <0.0002 <0.0002 0,8

tetraklormetan** 0,0004 0,00042 0,00044 0,0061

trikloreten*** <0.0002 <0.0002 <0.0002 0,023

Tetrakloreten** 0,00076 0,0012 0,0013 0,2

1,2-diklorpropan <0.0002 <0.0002 <0.0002

Provtagningstid 16860 16800 16800

fetmarkerad stil

Inomhusluft (passiva provtagare)

 = värde över detektionsgränsen men ej överstigande jämförvärden

Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet  mg/m3) jämförs med:

1)  Naturvårdsverkets referenskoncentrationer för inandning, 5976, 2009.

**Naturvårdsverkets RfC (icke genotoxiska ämnen)
***RISKinh (genotoxiska carcinogena ämnen)



Bilaga 2 Resultatsammanställning 

 

 

 

Vatten, brunnar
Ämne enhet Avloppsbrunn Pumpbrunn Holländska listan Target values Holländska listan intervention values Livsmedelsverket WHO

diklormetan µg/l <2.0 <2.0 0,01 1000 - 20

1,1-dikloretan µg/l <0.10 <0.10 7 900 -

1,2-dikloretan µg/l <0.50 <0.50 7 400 3 30

trans-1,2-dikloreten µg/l <0.10 <0.10 0,01 20 - 50

cis-1,2-dikloreten µg/l <0.10 <0.10 0,01 20 - 50

1,2-diklorpropan µg/l <1.0 <1.0 0,8 80 -

triklormetan µg/l 9,22 0,9 6 400 - 300

tetraklormetan µg/l <0.10 <0.10 0,01 10 - 4

1,1,1-trikloretan µg/l <0.10 <0.10 0,01 300 -

1,1,2-trikloretan µg/l <0.20 <0.20 0,01 130 -

trikloreten µg/l <0.10 <0.10 24 500 10 20

tetrakloreten µg/l 0,41 <0.20 0,01 40 10 40

vinylklorid µg/l <1.0 <1.0 0,01 5 0,5 0.3 

1,1-dikloreten µg/l <0.10 <0.10 0,01 10

* trikloreten + tetrakloreten

Referenser

Holländska riktvärden ”target values” och ”intervention values”, Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, Rev 2009

Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30

WHO, GUIDELINES FOR DRINKING-WATER QUALITY 4th edition, 2011



 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 3 

Historiska kartor 

 



Bilaga 3 Historiska kartor 

 

Källarplan, ritning från 1939 (Bygglovsarkivet Göteborg) 

 

 

 

N 



Bilaga 3 Historiska kartor 

 

Plan 1, ritning från 1937 (Bygglovsarkivet Göteborg). Tvättmedelsförråd markerat i karta. 
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Ankomstdatum 2016-10-28 WSP Environmental 
Utfärdad 2016-11-02 Lina Börjesson 
    
  Box 13033 
  402 51 Göteborg 
    
 
Projekt   
Bestnr 10218986  
 
 
Analys av luft    
 
Er beteckning 16W1 
  
Provtagare Lina Börjesson 
Provtagningsdatum 2016-10-27 
 
Labnummer O10821037 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
volym 6  liter 1 1 MT 
1,1-dikloreten <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
diklormetan <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
trans-1,2-dikloreten <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
cis-1,2-dikloreten <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
triklormetan 0.04 0.008 mg/m3 1 1 FREN 
1,2-dikloretan <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
1,1,1-trikloretan <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
tetraklormetan <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
trikloreten <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
tetrakloreten <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
1,2-diklorpropan <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
vinylklorid <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
 
 
Er beteckning 16W2-1 
  
Provtagare Lina Börjesson 
Provtagningsdatum 2016-10-27 
 
Labnummer O10821038 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
volym 6  liter 1 1 MT 
1,1-dikloreten <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
diklormetan <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
trans-1,2-dikloreten <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
cis-1,2-dikloreten <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
triklormetan 0.50 0.10 mg/m3 1 1 FREN 
1,2-dikloretan <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
1,1,1-trikloretan <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
tetraklormetan <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
trikloreten <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
tetrakloreten <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
1,2-diklorpropan <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
vinylklorid <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
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Er beteckning 16W2-2 
  
Provtagare Lina Börjesson 
Provtagningsdatum 2016-10-27 
 
Labnummer O10821039 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
volym 6  liter 1 1 MT 
1,1-dikloreten <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
diklormetan <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
trans-1,2-dikloreten <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
cis-1,2-dikloreten <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
triklormetan 0.51 0.10 mg/m3 1 1 FREN 
1,2-dikloretan <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
1,1,1-trikloretan <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
tetraklormetan <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
trikloreten <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
tetrakloreten <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
1,2-diklorpropan <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
vinylklorid <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
 
 
Er beteckning 16W3 
  
Provtagare Lina Börjesson 
Provtagningsdatum 2016-10-27 
 
Labnummer O10821040 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
volym 6  liter 1 1 MT 
1,1-dikloreten <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
diklormetan <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
trans-1,2-dikloreten <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
cis-1,2-dikloreten <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
triklormetan 0.24 0.05 mg/m3 1 1 FREN 
1,2-dikloretan <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
1,1,1-trikloretan <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
tetraklormetan <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
trikloreten <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
tetrakloreten <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
1,2-diklorpropan <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
vinylklorid <0.03  mg/m3 1 1 FREN 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket Meny A1+vinylklorid. 

Bestämning av klorerade alifater i luftprover. 
Provtagning med kolrör. 
Mätning utförs med GC-MS 
 
Rev 2014-04-29 
 

 
 
 Godkännare 
FREN Fredrik Enzell 

 
MT Mirtha Tamayo 

 
 
 
 Utf1 
1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 

ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 

 
 
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 från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

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

http://www.alsglobal.se
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Ankomstdatum 2016-11-09 WSP Environmental 
Utfärdad 2016-11-17 Lina Börjesson 
    
  Box 13033 
  402 51 Göteborg 
    
 
Projekt 10218986  
Bestnr 10218986  
 
 
Analys av luft    
 
Er beteckning Kemiförråd 
  
Provtagare Lina Börjesson 
 
Labnummer O10825447 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
provtagningstid 16860 min 1 1 MICU 
1,1-dikloreten <0.0001 mg/m3 1 1 FREN 
diklormetan <0.0001 mg/m3 1 1 FREN 
trans-1,2-dikloreten <0.0001 mg/m3 1 1 FREN 
cis-1,2-dikloreten <0.0001 mg/m3 1 1 FREN 
triklormetan 0.00095 mg/m3 1 1 FREN 
1,2-dikloretan <0.0002 mg/m3 1 1 FREN 
1,1,1-trikloretan <0.0002 mg/m3 1 1 FREN 
tetraklormetan 0.00040 mg/m3 1 1 FREN 
trikloreten <0.0002 mg/m3 1 1 FREN 
tetrakloreten 0.00076 mg/m3 1 1 FREN 
1,2-diklorpropan <0.0002 mg/m3 1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Tvätteri 
  
Provtagare Lina Börjesson 
 
Labnummer O10825448 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
provtagningstid* 16800 min 1 1 FREN 
1,1-dikloreten <0.0001 mg/m3 1 1 FREN 
diklormetan <0.0001 mg/m3 1 1 FREN 
trans-1,2-dikloreten <0.0001 mg/m3 1 1 FREN 
cis-1,2-dikloreten <0.0001 mg/m3 1 1 FREN 
triklormetan 0.0033 mg/m3 1 1 FREN 
1,2-dikloretan <0.0002 mg/m3 1 1 FREN 
1,1,1-trikloretan <0.0002 mg/m3 1 1 FREN 
tetraklormetan 0.00042 mg/m3 1 1 FREN 
trikloreten <0.0002 mg/m3 1 1 FREN 
tetrakloreten 0.0012 mg/m3 1 1 FREN 
1,2-diklorpropan <0.0002 mg/m3 1 1 FREN 
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Er beteckning Tvätteri vid kem. tid. maskin 
  
Provtagare Lina Börjesson 
 
Labnummer O10825449 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
provtagningstid* 16800 min 1 1 FREN 
1,1-dikloreten <0.0001 mg/m3 1 1 FREN 
diklormetan <0.0001 mg/m3 1 1 FREN 
trans-1,2-dikloreten <0.0001 mg/m3 1 1 FREN 
cis-1,2-dikloreten <0.0001 mg/m3 1 1 FREN 
triklormetan 0.0051 mg/m3 1 1 FREN 
1,2-dikloretan <0.0002 mg/m3 1 1 FREN 
1,1,1-trikloretan <0.0002 mg/m3 1 1 FREN 
tetraklormetan 0.00044 mg/m3 1 1 FREN 
trikloreten <0.0002 mg/m3 1 1 FREN 
tetrakloreten 0.0013 mg/m3 1 1 FREN 
1,2-diklorpropan <0.0002 mg/m3 1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Blank 
  
Provtagare Lina Börjesson 
 
Labnummer O10825450 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
1,1-dikloreten ---------- µg tot 2 1 AKR 
diklormetan ---------- µg tot 2 1 AKR 
trans-1,2-dikloreten ---------- µg tot 2 1 AKR 
cis-1,2-dikloreten ---------- µg tot 2 1 AKR 
triklormetan ---------- µg tot 2 1 AKR 
1,2-dikloretan ---------- µg tot 2 1 AKR 
1,1,1-trikloretan ---------- µg tot 2 1 AKR 
tetraklormetan ---------- µg tot 2 1 AKR 
trikloreten ---------- µg tot 2 1 AKR 
tetrakloreten ---------- µg tot 2 1 AKR 
1,2-diklorpropan ---------- µg tot 2 1 AKR 
Transportblank, rapporteras ej.  
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket MENYA1 

Bestämning av klorerade alifater i luftprover. 
Provtagning med diffusionsprovtagare, Radiello. 
Mätning utförs med GC-MS. 
 
Upptagskonstanter för 1.1 dikloreten, trans och  
cis-1,2 dikloreten är inte experimentellt framtagna  
utan teoretiskt beräknade enligt  EN 838 & 13528-2. 
 
Rev 2014-04-29 
 

2 Paket MENYA1 – BLANKPROV. 
 
Rev 2014-04-29 
 

 
 
 Godkännare 
AKR Anna-Karin Revell 

 
FREN Fredrik Enzell 

 
MICU Mikael Curiche 

 
 
 
 Utf1 
1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 

ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 

 
 
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 från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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mailto:info.ta@alsglobal.com
http://www.alsglobal.se


Rapport 
 
Sida 1 (2) 

 T1627354 
 

251I2C4E6VM 

  
 

__________________________________________________________________ 
ALS Scandinavia AB 
Box 700 
182 17 Danderyd 
Sweden 

Webb: www.alsglobal.se 
E-post: info.ta@alsglobal.com 
Tel: + 46 8 52 77 5200 
Fax: + 46 8 768 3423 
 

Dokumentet är godkänt och digitalt 
signerat av  
 
 
  

 

 

  

Ankomstdatum 2016-10-28 WSP Environmental 
Utfärdad 2016-11-04 Lina Börjesson 
    
  Box 13033 
  402 51 Göteborg 
    
 
Projekt   
Bestnr 10218986  
 
 
Analys av vatten    
 
Er beteckning B1 
  
Provtagare Lina Börjesson 
Provtagningsdatum 2016-10-27 
 
Labnummer O10821041 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan <2.0  µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloretan <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,2-dikloretan <0.50  µg/l 1 1 STGR 
trans-1,2-dikloreten <0.10  µg/l 1 1 STGR 
cis-1,2-dikloreten <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,2-diklorpropan <1.0  µg/l 1 1 STGR 
triklormetan 9.22 3.69 µg/l 1 1 STGR 
tetraklormetan (koltetraklorid) <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,1-trikloretan <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,2-trikloretan <0.20  µg/l 1 1 STGR 
trikloreten <0.10  µg/l 1 1 STGR 
tetrakloreten 0.41 0.16 µg/l 1 1 STGR 
vinylklorid <1.0  µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloreten <0.10  µg/l 1 1 STGR 
 
 
Er beteckning B2 
  
Provtagare Lina Börjesson 
Provtagningsdatum 2016-10-27 
 
Labnummer O10821042 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan <2.0  µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloretan <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,2-dikloretan <0.50  µg/l 1 1 STGR 
trans-1,2-dikloreten <0.10  µg/l 1 1 STGR 
cis-1,2-dikloreten <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,2-diklorpropan <1.0  µg/l 1 1 STGR 
triklormetan 0.90 0.36 µg/l 1 1 STGR 
tetraklormetan (koltetraklorid) <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,1-trikloretan <0.10  µg/l 1 1 STGR 
1,1,2-trikloretan <0.20  µg/l 1 1 STGR 
trikloreten <0.10  µg/l 1 1 STGR 
tetrakloreten <0.20  µg/l 1 1 STGR 
vinylklorid <1.0  µg/l 1 1 STGR 
1,1-dikloreten <0.10  µg/l 1 1 STGR 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket OV-6A. 

Bestämning av klorerade kolväten inklusive vinylklorid, enligt metod baserad på US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO 
10301, MADEP 2004, rev.1.1. 
Mätning utförs med GC-FID och GC-MS. 
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 Godkännare 
STGR Sture Grägg 

 
 
 
 Utf1 
1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 

ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 

 
 
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 från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

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