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Sammanfattning 

På uppdrag av stadsbyggnadskontoret i Falkenbergs kommun har ÅF Infrastructure AB 

(ÅF) utfört en kompletterande miljöteknisk markundersökning på del av fastigheterna 

Serum 1, 3 och 9. Syftet med den kompletterande miljötekniska markundersökningen 

är att erhålla ett bättre underlag med avseende på föreningssituationen inför 

kommande exploatering. Detta med tanke på påträffad förorening i tidigare utförd 

undersökning (se ”Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför ny detaljplan för 

fastighet Serum 9 m.fl. i Falkenbergs kommun, ÅF, 2017-02-08”). 

Provtagning i fält utfördes 2017-10-24 och 2017-10-26 i sammanlagt nio 

provtagningspunkter. Samtliga uttagna med hjälp av borrbandvagn genom 

skruvprovtagning. Sammanlagt uttogs 33 jordprov och totalt har 10 jordprov 

analyserats med avseende på ett urval av följande parametrar; oljekolväten (BTEX, 

alifater och aromater), PAH 16, tungmetaller inkl. kvicksilver och klorerade 

lösningsmedel (inkl. vinylklorid).  

Provtagning av grundvatten (2017-10-26) skedde efter renspumpning och omsättning 

med peristaltisk pump (2017-10-24). Samtliga vattenprov har analyserades med 

avseende på oljekolväten (BTEX, alifater och aromater), PAH 16, filtrerade 

tungmetaller inkl. kvicksilver samt klorerade lösningsmedel (inkl. vinylklorid). 

Riktad porgasmätning utfördes i 2 punkter (17ÅFP01-02) på fastigheten Serum 3 (se 

Bilaga 1) med hjälp av porgasspjut. Markens porgas pumpades sedan upp (0,102 

l/min) med kalibrerade pumpar och tillhörande kolfilter under 111- respektive 113 

minuter för provpunkt 17ÅFP01 och 17ÅFP02. Kolfiltren plomberades och skickades in 

för analys av klorerade kolväten och dess nedbrytningsprodukter (inkl. vinylklorid) till 

ackrediterat laboratorium (Eurofins AB).  

Planerad markanvändning för det aktuella planområdet bedöms generellt motsvara KM 

då bostäder planeras inom området. Inom ramen för föreliggande undersökning har en 

jämförelser med Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM genomförts, 

se Bilaga 3.  

I syfte att i större utsträckning utesluta risk för människor som kommer att bo och 

vistas i området utifrån nu erhållna resultat och resonemang enligt ovan, 

rekommenderas följande åtgärder: 

 

 På fastigheten Serum 1 och 9 har det påträffats föroreningar över riktvärdet 

för KM (och även MKM). Om och vart det kan behövas utföras åtgärder 

bestäms i hög grad av den planerade detaljplanen då kommande 

markanvändningen avgör lämpliga efterbehandlingsbehov. En platsspecifik 

bedömning kan göras utifrån faktorer såsom föroreningstyp, 

exponeringsparametrar och planerad grundläggning av byggnader. För delar 

såsom parkeringsytor, väg, grönytor (ej ytlig förorening) kan troligen högre 

föroreningshalter än de generella för KM accepteras.  

 

 Inför kommande schaktarbete ska en anmälan om avhjälpande åtgärder 

upprättas. Detta då föroreningar över Naturvårdsverkets riktvärde för KM (och 

MKM) påträffats på aktuellt område samt då schaktning och transport av 

förorenad jord är en anmälningspliktig åtgärd enligt förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och miljöskydd, SFS 1998:899 28 §. I anmälan ska 

även miljökontroll, deponi, rutiner för länshållning med mera beskrivas. Ingen 

länshållning får ske utan verifierande provtagning och godkännande från 

tillsynsmyndighet. 
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 Beroende på när i tiden som den nya bostadsbyggnationen ska ske, kan 

ytterligare grundvattenprovtagningar i form av uppföljande provtagningar ur 

befintliga grundvattenrör vara motiverat. Detta för att dokumentera om halter 

ökar eller sjunker och få kunskap om en ev. föroreningsspridning. 

 

 En saneringskontroll bör utföras i samband med exploatering av fastigheten 

Serum 1 och 9, vilket innebär en provtagning och analys av schaktbotten och 

schaktväggar för att säkerställa att föroreningsnivån i området är acceptabla.  

Detta för att kontrollera att uppsatta åtgärdsmål för aktuella fastigheter 

uppnåtts även under nuvarande bostadshus där undersökning i dagsläget inte 

varit möjligt. Utifrån nu erhålla resultat är det främst Serum 1 som 

konstaterats som förorenad i föroreningshalter över såväl KM som MKM. 

Därmed är det på denna fastighet som åtgärderna bedöms som mest 

relevanta.  

 

 Överskottsmassor, eller massor som av tekniska skäl inte kan återanvändas på 

plats bör provtas i klassificeringssyfte för att säkerställa korrekt hantering. 

Provtagning på deponi kan vara lämpligt för klassificering av massor då 

undersökningen pekar på att massorna är heterogena. Hantering och 

klassificering av dessa massor ska utifrån dagens förutsättningar ske enligt 

Naturvårdsverkets riktvärden för KM, MKM och MÄRR.  

 

 Föreliggande undersökning har enbart omfattat översiktlig undersökning av 

mark, grundvatten och porgas. Inför framtida rivningar, ombyggnationer etc. 

ska även byggnaderna undersökas med avseende på miljöstörande material. 

 

Ovanstående åtgärder bör diskuteras och utföras i samråd med tillsynsmyndigheten i 

Falkenbergs kommun.  

Denna rapport skall i enlighet med Miljöbalkens upplysningsplikt redovisas för 

tillsynsmyndigheten vilket i det här fallet är Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i 

Falkenbergs kommun. 
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1 Inledning 

På uppdrag av stadsbyggnadskontoret i Falkenbergs kommun har ÅF Infrastructure AB 

(ÅF) utfört en kompletterande miljöteknisk markundersökning på del av fastigheterna 

Serum 1, 3 och 9. 

ÅF:s organisation för detta projekt har varit följande: 

Handläggare/fältingenjör:   Camilla Olsson  

Uppdragsansvarig/Kvalitetsgranskning:  Tobias Kahnberg 

2 Bakgrund och syfte 

En ny detaljplan ska tas fram för Serum 9 m.fl. i centrala Falkenberg. En förtätning 

med flerbostadshus i 3-4 våningar avses uppföras på delar av området, som är ca 2,5 

ha stort. En geoteknisk markundersökning har sedan tidigare utförts i området av 

Sigma Civil.  

Syftet med den kompletterande miljötekniska markundersökningen är att erhålla ett 

bättre underlag med avseende på föreningssituationen inför kommande exploatering. 

Detta med tanke på påträffad förorening i tidigare utförd undersökning (se ”Översiktlig 

miljöteknisk markundersökning inför ny detaljplan för fastighet Serum 9 m.fl. i 

Falkenbergs kommun, ÅF, 2017-02-08”). En kompletterande markundersökning 

möjliggör en bättre avgränsning av påträffade föroreningar samt därmed ett bättre 

underlag inför det fortsatta planarbetet. Resultaten ligger till grund för eventuella 

åtgärder/rekommendationer som kan komma att krävas i det fortsatta planarbetet och 

kommande entreprenad.  

Se Figur 1 för översiktbild över aktuella fastigheter.  

 

Figur 1. Översiktlig bild över aktuellt område där fastigheterna Serum 1, 3 och 9 är 

synliga. Källa: Samhällsbyggnadskontoret, Falkenbergs kommun. 
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3 Områdesbeskrivning och historik 

3.1 Områdesbeskrivning för aktuellt område idag  

Området utgörs idag av bostadsbebyggelse (flerbostadshus och villor) samt parkmark. 

Befintliga byggnader inom fastigheterna Serum 1,3 och 9 ska troligen ersättas med 

nya flerbostadshus. I övriga delar av planområdet ska befintlig villabebyggelse och 

park vara kvar.  

3.2 Områdesbeskrivning historik 

Falkenbergs kommun har genomfört en översiktlig historisk inventering av området. I 

samband med detta har det identifierats ett antal potentiellt miljöstörande 

verksamheter som tidigare varit verksamma. Dessa listas enligt nedan:  

Serum 1- På fastigheten har det tidigare funnits ett stenbrott. Efter att verksamheten 

lades ned fylldes det gamla stenbrottet med blandat organiskt material samt 

byggnadsmaterial. Detta har gett upphov till sättningar i det bostadshus som år 1970 

uppfördes på fastigheten och som står där idag. En mindre geoteknisk utredning har 

gjorts.  

Serum 3 - På fastigheten har det tidigare funnits en verkstadsindustri och plåtslageri.  

Serum 9 – Detaljhandeln har främst innefattat skor. Inga tecken på kemisk industri 

vid arkivstudier men inriktningen är bedömd som oklar.  

Det vänstra flygfotot i Figur 2 visar aktuell plats mellan åren 2011-2014 och det högra 

flygfotot aktuell plats mellan åren 1955-1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Aktuellt flygfoto (2011-2014) t.v. samt ett flygfoto t.h. från 1955-1967. Aktuellt område 

är markerad med röd cirkel. Källa: Planhandlingar samt Lantmäteriet Medgivande 
R50103251_170001. 
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4 Geologi  

På fastigheten Serum 1 förekommer en del fyllnadsmassor av varierande karaktär. 

Fyllnadsmassor påträffades i samband med den översiktliga markundersökningen som 

utfördes i januari 2017, så långt ned som till ett djup av 3,5 meter under markytan 

(m.u.my.) i provpunkt 17ÅF01. Även i provpunkt 17ÅF14 påträffades fyllnadsmaterial 

ned till 2 m.u.my. i nu utförd kompletterande markundersökning. Fyllnadsmassorna 

består främst av en oregelbunden blandning av mulljord, silt, sand och grus. I 

provpunkt 17ÅF01 och 17ÅF14 påträffades även gamla byggnadsrester såsom kol, 

slagg, träbitar, betong, tegel, glas och järnbitar. Det har varit genomgående i samtliga 

utförda markundersökningar att de mäktigaste lagren av fyllnadsmaterial främst 

återfinns på fastigheten Serum 1 vid den tidigare verksamheten för stenbrottet. 

På fastigheten Serum 3 uppgick borrdjupet till 2,4 m.u.my. (17ÅF13). Noterade 

jordarter var en blandning av sand och grus.  

På fastigheten Serum 9 bestod jordlagren främst av sand med inslag av silt. I den nu 

utförda kompletterande markundersökningen uppgick borrdjupet till mellan 0,6 och 

1,85 m.u.my. (17ÅF09-12) i detta område. Noterade jordarter i dessa punkter var en 

blandning av mulljord, sand, silt och grus. 

5 Hydrogeologi 

På fastigheten Serum 1 har grundvattennivån sedan tidigare uppmätts mellan 2,0 till 

2,6 m.u.my. (”PM 1 Geoteknik, Kv Serum 1, Bergsvägen 2, Falkenberg, 

sättningsutredning, WSP 2006”). I nu utförd kompletterande markundersökning har 

grundvattennivån noterats i provpunkt 17ÅF01 vid ett djup av 2,36 m.u.my. Detta 

grundvattenrör installerades vid den tidigare översiktliga markundersökningen som 

utfördes i januari 2017. Grundvattenrör installerades vid nu utförd undersökning även i 

provpunkt 17ÅF16, dock utan att grundvatten genererades och vidare 

grundvattenprovtagning var därför inte möjlig i detta rör. I tidigare utförd översiktlig 

markundersökning (januari 2017) så installerades ett grundvattenrör även i provpunkt 

17ÅF04 på samma fastighet, dock utan att grundvatten genererades. Även här uteblev 

vidare grundvattenprovtagning vid nu utförd undersökning. 

På fastigheten Serum 3 installerades ett grundvattenrör i provpunkt 17ÅF13. 

Grundvattnet noterades på en nivå av 0,97 m.u.my. I tidigare utförd översiktlig 

markundersökning i januari 2017 installerades även ett grundvattenrör i provpunkt 

17ÅF05 på samma fastighet, dock utan att grundvatten genererades och vidare 

grundvattenprovtagning var därför inte möjlig i detta rör. 

På fastigheten Serum 9 installerades ett grundvattenrör i provpunkt 17ÅF10. 

Grundvattnet noterades på en nivå av 0,87 m.u.my,.  

Enligt SGUs brunnsarkiv återfinns en djupborrad brunn (energiändamål, värme 

och/eller kyla) i nu aktuellt område. Brunnen markeras dock med osäkert läge. Enligt 

uppgift från brunnsarkivet (www.sgu.se) återfinns den på fastigheten Serum 3 med ett 

totaldjup av 170 meter. Jorddjup har uppgått till 0,9 meter ned till berg. I övrigt 

återfinns inga brunnar i aktuellt område. Poängteras bör dock att det inte går att 

utesluta att det finns ytterligare äldre brunnar som inte är registrerade i området.  

 

Grundvattnets generella flödesriktning har sedan tidigare bedömts, utifrån topografi 

och avstånd till ytvatten, vara i syd till sydöstlig. Notera att grundvattens riktning kan 

variera inom fastigheten då man utfört ett omfattande markarbete (i form av 

sprängning) under byggnation av nuvarande bostäder.  
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I Tabell 1 återfinns uppgifter kring de installerade grundvattenrören såsom  filterlängd, 

stabiliserad grundvattennivå, grundvattennivån efter omsättning, omsättningsvolym, 

plusnivå samt information om grundvattnet innehöll större mängd partiklar eller inte.  

Tabell 1. Stabiliserat grundvattendjup, grundvattennivå efter omsättning, rörlängd, filterlängd 

och omsättningvolym för 17ÅFGV01, 17ÅFGV10, 17ÅFGV13. 

 

6 Genomförande 

Provtagning i fält utfördes 2017-10-24 och 2017-10-26 i sammanlagt nio 

provtagningspunkter. Samtliga uttagna med hjälp av borrbandvagn genom 

skruvprovtagning. På grund av borrstopp blev det maximala provtagningsdjupet 2,4 

m.u.my. i denna kompletterande markundersökning (17ÅF13). I denna punkt 

installerades även ett grundvattenrör. För en mer djupgående 

genomförandebeskrivning av de olika momenten, se offertförslag ”Kompletterande 

miljöteknisk undersökning inför bostadsbyggnation inför ny detaljplan för fastighet 

Serum 9 m.fl. i Falkenbergs kommun, 2017-09-22, ÅF 2017”. Provpunkternas 

placering återfinns i Bilaga 1.  

6.1 Jord och grundvatten 

Provtagningen genomfördes i form av samlingsprov på ca 0,5-meters intervall eller vid 

avvikande skikt och jordart. För att undvika korskontaminering av proven togs varje 

enskilt prov med ren engångshandske efter att yttersta jordlagret på skruvborren 

skalats av. Jordprov placerades i avsedda provtagningskärl som förslöts och 

placerades i kylväska omgående. Sammanlagt uttogs 33 jordprov och samtliga 

analyserades i fält med PID (fotojoniseringsdetektor) för att detektera lättflyktiga 

föroreningar. Fältanalysen med PID är en relativanalys som indikerar om lättflyktiga 

föroreningar förekommer eller inte. Metoden används främst som beslutsunderlag i fält 

samt för urvalet av prover som skickas vidare på laboratorium. Fältprotokoll fördes där 

indikation på förorening (lukt/synavvikelser) samt andra relevanta observationer 

noterades. Jordartsbedömning i fält utfördes på samtliga prov och noterades i ett 

fältprotokoll, se Bilaga 2. 

 

Grundvattenprovtagning 

Provpunkt 17ÅFGV01 17ÅFGV10 17ÅFGV13 

Provtagningsdatum 2017-10-26 2017-10-26 2017-10-26 

Journalnummer 177-2017-10270300 177-2017-10270301 177-2017-10270302 

Nivå över havet (m) 18,8 14,8 17,0 

Stabiliserad grund-

vattennivå (m.u.my.) 
2,36 0,87 0,97 

Grundvattennivå efter 

omsättning (m.u.my.) 
2,88 1,18  1,76 

Rörlängd (m) 3,5 1,5 2,4 

Omsättningsvolym (l) 10 2 1,4 

Filterlängd (m) 2 1 1 

Kommentar 
Klart grundvatten. Ingen 

föroreningsindikation. 
Grumligt grundvatten. Klart grundvatten. 
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Figur 3 återger en bild över jordlager (1-2 m.u.my.) i provpunkt 17ÅF14. I detta lager 

påträffades byggmaterial såsom tegel och järnbitar och mörka inslag. 

 

 

Figur 3. 2017-10-26, jordprovtagning i provpunkt 17ÅF14 (1-2 m.u.my.). Foto: ÅF Infrastructure 

AB 2017. 

Provtagning av grundvatten (2017-10-26) skedde efter renspumpning och omsättning 

med peristaltisk pump (2017-10-24). Vattenprov som analyserats med avseende på 

metaller och klorerade lösningsmedel (inkl. vinylklorid) uttogs med peristaltisk pump 

och vattenprov som analyserats med avseende på BTEX, alifater och aromater samt 

olja uttogs med bailer.  
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Samtliga laboratorieanalyser utfördes på ackrediterat laboratorium (Eurofins 

Environment). Totalt har 10 jordprov analyserats med avseende på ett urval av 

följande parametrar; oljekolväten (BTEX, alifater och aromater), PAH 16, tungmetaller 

inkl. kvicksilver och klorerade lösningsmedel (inkl. vinylklorid). Samtliga vattenprov 

har analyserades med avseende på oljekolväten (BTEX, alifater och aromater), PAH 

16, filtrerade tungmetaller inkl. kvicksilver samt klorerade lösningsmedel (inkl. 

vinylklorid). 

6.2 Porgas 

Riktad porgasmätning utfördes i 2 punkter (17ÅFP01-02) på fastigheten Serum 3 (se 

Bilaga 1) med hjälp av porgasspjut. Provpunkterna placerades på gräsplanen öst och 

sydöst om befintlig fastighet. Porgasspjutet låg på ett djup mellan 0,7 till 1 m.u.my. 

Markens porgas pumpades sedan upp (0,102 l/min) med kalibrerade pumpar och 

tillhörande kolfilter under 111- respektive 113 minuter för provpunkt 17ÅFP01 och 

17ÅFP02. Kolfiltren plomberades och skickades in för analys av klorerade kolväten och 

dess nedbrytningsprodukter (inkl. vinylklorid) till ackrediterat laboratorium (Eurofins 

AB).  

I Figur 4 återges en bild över porgasmätning i provpunkt 17ÅFP02. 

 

Figur 4. 2017-10-26, provtagning av jordens porgas (17ÅFP02) med avseende på klorerade 

lösningsmedel på fastigheten Serum 3. Foto: Infrastructure AB 2017. 

 

 

 



 

 

RAPPORT  

 

Rapport-Kompletterande MMU på fastigheterna Serum 1, 3 och 9 Sida 11 (21) 

7 Jämförvärden  

Ett områdes markanvändning speglar de aktiviteter som antas förekomma inom 

aktuellt område och därmed vilka grupper som exponeras och i vilken omfattning 

exponeringen förväntas ske. Markanvändningen påverkar även de krav som kan 

ställas på skydd av naturresurser (markmiljö, grundvatten, ytvatten) inom området. 

Naturvårdsverkets generella riktvärden anger föroreningshalter i mark under vilka 

risken för negativa effekter på människor, miljö och naturresurser normalt är 

acceptabel. 

I riktvärdesmodellen (NV 5976) används två olika typer av markanvändning för 

beräkning av Naturvårdsverkets generella riktvärden: 

 Känslig Markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av 

markanvändning. Alla grupper av människor kan vistas permanent inom 

området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och 

ytvatten skyddas. KM gäller generellt för bostadsmark. 

 

 Mindre Känslig Markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av 

markanvändning till t ex kontor, vägar eller industrier. Exponerade grupper 

antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid. 

Barn och äldre antas vistas tillfälligt inom området. Markkvaliteten ger 

förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig 

markanvändning. Grundvatten (på ett avstånd om 200 m) samt ytvatten 

skyddas (NV, 5976, 2009). 

 

Påvisade halter i jord har inom ramen för denna undersökning jämförts med 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM. Planerad markanvändning 

bedöms främst motsvara KM eftersom bostäder planeras att byggas inom aktuellt 

planområde (MKM kan även vara tillämpbart för vissa delar såsom vägmark/parkering 

etc.). I nästa steg inför schaktarbete och utifrån planerade delområden som berörs av 

schaktning etc., kan även nivåer för MÄRR (mindre än ringa risk) vara aktuellt för 

jämförelser (NV handbok 2010:1, Återvinning av avfall i anläggningsändamål). MÄRR 

används avseende avfall som ska återvinnas för anläggningsändamål, dock inte för så 

kallad kvittbildning. Nivå för mindre än ringa risk bedöms som en nivå när risken är 

mindre än ringa och återvinning av avfallet kan användas utan anmälan till den 

kommunala nämnden och det inte finns andra föroreningar som påverkar risken och 

användningen inte sker inom ett område där det krävs särskild tillsyn. Nivågränserna 

för MÄRR har även inkluderats i jämförelsetabellen i Bilaga 3. Då ett antal 

parametrar/krav dock ska vara uppfyllda för att anläggningsmålet och tillämpningen 

av ovanstående handbok ska vara uppfyllda, utgår resonemang och ställningstagande i 

nedanstående resultatdel, slutsatser och diskussion i första hand utifrån jämförelse 

med KM och MKM som är generellt styrande. 

Gällande grundvatten har analyserade halter jämförts med SGU:s bedömningsgrunder 

för grundvatten med avseende på metaller (SGU rapport 2013:01), och SPBI:s 

branschspecifika riktvärden med avseende på petroleumämnen och PAH 16 (SPBI-RV, 

rapport 2010). Vad gäller klorerade lösningsmedel i grundvatten, har holländska 

riktvärden använts som jämförelse (VROM Steefwaarden en interventiewaarden, 

Straatscourant, 2000, nr 39) då det saknas svenska riktvärden. 

 

Gällande porgashalter i jord har uppmätta halter jämförts mot Svenska 

arbetsmiljöverket nivågränsvärden (NVG), ”Hygieniska gränsvärden, 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och allmänna råd om 
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tillämpningen av föreskrifterna, AFS 2015:17”. Det bör dock poängteras att dessa 

riktvärden är utformade för inhalation i inomhusluften under en arbetsdag (8 timmar). 

Riktvärdena kan därför inte direkt jämföras med uppmätta halter i jordens porgas 

utanför fastigheten då dessa påvisar vilka halter som återfinns i porgasen i 

underliggande jordlager (och därmed inte i en inomhusluft).  

Porgashalter har även jämförts mot Naturvårdsverkets toxikologiska lågriskvärden 

(RfC, tolerabel referenskoncentration), vilka representerar hälsobaserade riktvärden 

för icke-cancerogena ämnen för halter i luft vilka bedömts som ofarliga för människor 

att exponeras under en hel livstid. För cancerogena ämnen tas istället hänsyn till ett 

livstidsintegrerat värde (RISKink, riskbaserad acceptabel koncentration i luft). Det är 

den totala livstidsdosen som är avgörande snarar än enstaka exponeringstillfällen.  

8 Resultat 

I Bilaga 1 återges en översikt över hela undersökningsområdet med samtliga 

provtagningspunkter, uttagna vid såväl nu utförd kompletterande undersökning som 

tidigare översiktlig undersökning. I Bilaga 2 återfinns fältanalysprotokoll med 

jordartsbedömning, provtagningsdjup för respektive prov, urval av prov till 

laboratorieanalys samt övriga noteringar från fältarbetet vid nu utförd kompletterande 

markundersökning. I Bilaga 3 återges en sammanställning av samtliga resultat, både 

från nu utförd kompletterande markundersökning samt utförd översiktlig 

markundersökning i januari 2017, jämförda mot aktuella jämförvärden. Slutligen i 

Bilaga 4 återfinns samtliga analysrapporter för den nu utförda kompletterande 

markundersökningen. 

8.1 Jord 

8.1.1 Fastighet Serum 1 

På fastigheten Serum 1 har det i nu utförd kompletterande undersökning i provpunkt 

17ÅF14 (1-2 m.u.my.) och 17ÅF16 (1,5-2 m.u.my.) påvisats halter av metaller 

(barium och zink) som överstiger riktvärdet för MKM. Även halter av PAH-H (17ÅF14, 

17ÅF16) samt tyngre fraktioner av alifater (17ÅF16) överstiger riktvärdet för KM.  

På samma fastighet har det i tidigare utförd markundersökning i januari påvisats 

halter av metaller som översteg MKM i provpunkt 17ÅF01. I provpunkt 17ÅF02 

påvisades även PAH i halter som översteg KM. 

8.1.2 Fastighet Serum 3 

På fastigheten Serum 3 har det i provpunkt 17ÅF05 och 17ÅF07A påvisats halter av 

bly som överstiger MÄRR. I samtliga analyserade provpunkter har påvisade halter dock 

understigit KM. 

8.1.3 Fastighet Serum 9 

På fastigheten Serum 9 har det i nu utförd kompletterande markundersökning påvisats 

halter av metaller (kvicksilver, vanadin) över riktvärdet för MÄRR i provpunkt 17ÅF11 

(0-0,5 m.u.my.). I resterande provpunkter (17ÅF09-10, 17ÅF12) har påvisade halter 

understigit KM. 

På samma fastighet har det i tidigare utförd markundersökning i januari påvisats 

halter av metaller som översteg MKM i provpunkt 17ÅF08.  

I övriga prov har inga parametrar överstigit riktvärdet för vare sig MÄRR eller KM. 
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I Bilaga 3 återfinns en sammanställning av analyserade halter gentemot 

Naturvårdsverkets riktvärde för KM, MKM och MÄRR och i Bilaga 1 återfinns 

provpunkternas placering. 

8.2 Grundvatten 

Zink (17ÅF01, 30 µg/l) och nickel (17ÅF10, 2 µg/l) påvisades i måttliga halter enligt 

SGU:s bedömningsgrunder på fastigheten Serum 1- respektive 9, se Tabell 2. 

Resterande parametrar påträffades i låg eller mycket låg halt. Observera att 

laboratoriets rapporteringsgräns för kvicksilver är i nivå med hög/mycket hög halt 

vilket innebär att halten endast kan avgöras som underskridande laboratoriets 

rapporteringsgräns. Inget grundvattenprov överskred dock rapporteringsgränsen 

gällande kvicksilver. Det kan tilläggas att gränsvärdet för kvicksilver i dricksvatten 

enligt Livsmedelsverket är 1 µg/liter vilket är högre än tidigare nämnd 

rapporteringsgräns. Det ska noteras att halterna i provpunkt 17ÅF01 ligger lägre på 

många metaller under denna kompletterande provtagning i jämförelse med 

provtagningen i januari 2017. 

När det gäller petroleumämnen och PAH så har inga parametrar överstigit laboratoriets 

rapporteringsgräns på någon av de aktuella fastigheterna vid nu utförd 

kompletterande markundersökning. Enskilda parametrar av PAH har uppmätts men 

summeringen av dem har dock inte överstigit laboratoriets rapporteringsgräns. Det 

ska noteras att halterna i provpunkt 17ÅF01 ligger lägre under denna kompletterande 

provtagning i jämförelse med provtagningen i januari 2017, se Tabell 2. 

Inga parametrar avseende klorerade lösningsmedel (inkl. vinylklorid) har påvisats i 

halter som överstigit laboratoriets rapporteringsgräns i något uttaget grundvattenprov.  

I Tabell 2 återges en sammanställning med avseende på metaller från både nu utförd 

kompletterande markundersökning samt den översiktliga provtagningen som utfördes i 

januari 2017. I Tabell 3 återges en sammanställning med avseende på 

petroleumämnen från både nu utförd kompletterande undersökning samt den 

översiktliga provtagningen som utfördes i januari 2017. Se Bilaga 4 för fullständiga 

analysrapporter.  
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Tabell 2. Analysresultat av metaller i grundvattenprov, jämförda mot SGU:s bedömningsgrunder. Samtliga halter anges i µg/l.  

Ämnen/Klass Mycket låg halt Låg halt Måttlig halt Hög halt Mycket hög halt 17ÅF01 17ÅF01 17ÅF10 17ÅF13 

Datum           2017-01-18 2017-10-26 2017-10-26 2017-10-26 

Arsenik <1 1-2 2-5 5-10 ≥10 0,66 0,72 0,32 <0,2 

Barium - - - - - 270 8,9 72 62 

Bly <0,5 0,5-1 1-2 2-10 ≥10 <0,05 <0,5 <0,05 <0,05 

Kadmium <0,1 0,1-0,5 0,5-1 1-5 ≥5 0,12 0,048 <0,02 <0,02 

Kobolt - - - - - 1,1 <0,2 0,7 0,39 

Koppar <20 20-200 200-1000 1000-2000 ≥2000 2,5 4,4 2 5,8 

Krom <0,5 0,5-5 5-10 10-50 ≥0,05 <0,2 0,22 0,23 <0,2 

Kvicksilver <0,005 0,005-0,01 0,01-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Nickel <0,5 0,5-2 2-10 10-20 ≥20 2,3 0,55 2 0,6 

Vanadin - - - - - 2,8 2,2 1,5 0,52 

Zink <5 5-10 10-100 100-1000 ≥1000 120 30 3,2 <1 

 

 

Tabell 3. Analysresultat av petroleumämnen och PAH i grundvattenprov. Jämförelsen är gjord mot SPBI:s förslag på riktvärden med avseende på petroleum. Halter som överskrider något av de aktuella riktvärdena är markerad med fet stil. Samtliga halter 

anges i mg/l.  

Ämne / Riktvärde Dricksvatten Ångor i byggnader Miljörisker  Ytvatten 17ÅF01 17ÅF01 17ÅF10 17ÅF13 

Datum    2017-01-18 2017-10-26 2017-10-26 2017-10-26 

Petroleumkolväten (mg/l) 

Alifater Σ >C5-C8 0,1 3 0,3 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 

Alifater Σ >C8-C10 0,1 0,1 0,15 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 

Alifater Σ >C10-C12  0,1 0,025 0,3 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 

Alifater Σ >C12-C16 0,1 - 3 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 

Alifater Σ >C16-C35 0,1 - 3 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 

Bensen 0,0005 0,05 0,5 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 

Toluen 0,04 7 0,5 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 

Etylbensen 0,03 6 0,5 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 

Xylen 0,25 3 0,5 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 

Aromater Σ >C8-C10 0,07 0,8 0,5 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 

Aromater Σ >C10-C16 0,01 10 0,12 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 

Aromater Σ >C16-35 0,002 25 0,005 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 

Oljetyp < C10 - - - Utgår Utgår Utgår Utgår 

Oljetyp > C10 - - - Utgår Utgår Utgår Utgår 

Polycykliska aromatiska kolväten (mg/l) 

PAH-L 0,01 2 0,12 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 

PAH-M 0,002 0,01 0,005 0,0024 <0,0003 <0,0003 <0,0003 

PAH-H 0,00005 0,3 0,0005 0,0034 <0,0003 <0,0003 <0,0003 
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8.3 Porgas 

I provpunkt 17ÅFP02 påträffades kloroform i halter över laboratoriets 

rapporteringsgräns (0,0033 mg/m3). Påvisade halter uppgår till 2,35 % av tillämpbart 

riktvärde (0,14 mg/m3). Detta medför att även om man tar hänsyn till mätosäkerheten 

från laboratoriet (±20%) så kan påvisade halter som högst vara 0,004 och ligger 

således fortfarande under föreslaget riktvärde, se Tabell 4. Övriga parametrar innehar 

halter som understiger laboratoriets rapporteringsgränser för använd analysmetod.  

Tabell 4. Analysresultat från porgasprovtagningen på fastigheten Serum 3 i Falkenbergs 

kommun. Halter i mg/m3.  

Parameter AFS 2015:17 NV RfC eller Riskinh 17ÅFP01 17ÅFP02 

1,1-dikloreten 20 - <0,00036 <0,00032 

trans-1,2-dikloreten 20* - <0,00036 <0,00032 

cis-1,2-dikloreten 20* - - - 

Kloroform (triklormetan) 10 0,14 <0,00089 0,0033 

1,1-dikloretan - - <0,00036 <0,00032 

1,2-dikloretan 4 0,0036 <0,000091 <0,00008 

1,1,1-trikloretan 300 0,8 <0,00089 <0,0008 

Tetraklormetan 13 - <0,00089 <0,0008 

Trikloretylen 50 - <0,00089 <0,0008 

Tetrakloretylen 70 0,2 <0,00089 <0,0008 

Kloretan - - <0,0027 <0,0024 

Vinylklorid 2,5 - <0,00036 <0,00032 

*riktvärden tagna ur AFS 2015:17. 

9 Slutsatser 

Nedanstående slutsatser inkluderar resultaten från nu utförd kompletterande 

markundersökning samt resultaten från den översiktliga markundersökning som 

utfördes i januari 2017. 

9.1 Jord 

Påvisade halter i utförda markundersökningar har jämförts mot Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för KM och MKM. Förorening över såväl KM och MKM har 

påträffats främst runt den gamla stenkrossen på fastigheten Serum 1 samt i en punkt 

på parkeringen intill Varbergsvägen på fastigheten Serum 9. Se Bilaga 1 för 

färgkodning för respektive punkt relaterat till KM och MKM. I nedanstående stycke 

beskrivs föroreningssituationen på fastigheterna Serum 1 och 9. Fastighet Serum 3 

omfattas inte av detta då föroreningar inte påträffats över KM på denna fastighet. 

9.1.1 Fastighet Serum 1 

PAH: er och metaller är de föroreningar som främst har påträffats inom fastighet 

Serum 1. De högst uppmätta halterna har påträffats i provpunkterna 17ÅF01, 17ÅF14 

och 17ÅF16 där halter av metaller (barium, zink) på analyserade jorddjup överstiger 

riktvärdet för MKM. Utöver ovan nämnda provpunkter så har PAH-M och PAH-H 

påvisats över Naturvårdsverkets riktvärde för KM i provpunkt 17ÅF02.  

På fastighet Serum 1 har förorening av PAH i jord över KM påvisats på vardera sida om 

nuvarande bostadshuset. Halter av PAH-H har även påträffats nordväst om nuvarande 

bostadsbyggnad (17ÅF14), dock i halter som precis överstiger riktvärdet för KM (1,4 

mg/kg Ts jmf KM 1,0 mg/kg Ts). Vidare på samma fastighet påvisades i utförd 

översiktlig markundersökning i januari 2017, halter av PAH-H och PAH-M i 
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grundvattnet som både översteg riktvärdet för dricksvatten och miljörisker i ytvatten 

(17ÅF01). I den nu utförda kompletterande markundersökningen har halter av PAH-M 

och PAH-H dock inte påvisats över laboratoriets rapporteringsgräns i samma 

provpunkt.  

Eftersom de två utförda grundvattenprovtagningarna skiljer sig från varandra så går 

det i dagsläget inte att dra några slutsatser utifrån erhållna resultat. För att kunna 

utröna trender eller variationer så behöver man utta grundvattenprover under en 

längre tid. Det går fortfarande inte att utesluta, resultatet till trots i den 

kompletterande markundersökningen, att högre halter kan återfinnas under nuvarande 

bostadsbyggnad. Beroende på hur ett eventuell föroreningsmönster ser ut, så kan 

provpunkterna 17ÅF01-04 och 17ÅF14 antingen representera centrala delar av 

föroreningskällan eller dess utkant. Det senare skulle innebära att högre halter skulle 

kunna återfinnas under nuvarande bostadshus. Det går inte heller utesluta att 

föroreningen inte utgörs av en plym utan snarare enstaka delar där förhöjda halter 

förekommer (rivningsrester mm i marken). 

Förorening har således påträffats i fyllnadsmaterial bestående av grus, sand och lera 

på lite djupare nivå (1,0-2,5 m.u.my.). Utifrån resultaten från både den översiktliga- 

samt kompletterande markundersökningen bedöms föroreningen i huvudsak vara 

lokaliserad på fastighet Serum 1 där den tidigare verksamheten för stenbrottet ägt 

rum. Resultatet beror sannolikt på att området för fastigheten Serum 1 till större delen 

är utfyllt med olika fyllnadsmaterial av varierande karaktär. 

9.1.2 Fastighet Serum 9 

På fastigheten Serum 9 påträffades det i den tidigare utförda översiktliga 

markundersökningen halter av metaller och PAH som översteg såväl KM som MKM i en 

provpunkt (17ÅF08). I nu utförd kompletterande undersökning har provpunkterna runt 

påvisad förorening (17ÅF09-11) inte påvisat några halter som överstiger riktvärdet för 

KM. Påvisad förorening på fastigheten Serum 9 bedöms utifrån nu erhållna analyssvar 

därmed endast vara lokaliserad till ett mindre område och vara avgränsad till det 

översta fyllnadsmaterialet (0-0,5 m.u.my.). 

9.1.3 Representativa halter för jord 

För att få en uppfattning om föroreningsläget i sin helhet har samtliga analyserade 

prover använts vid beräkning av representativa halter. Dessa halter avser jordprofilen i 

sin helhet. 

Med representativ halt avses en halt som tas fram för ett egenskapsområde utifrån 

insamlad data och som används för jämförelse med ett riktvärde eller liknande. Den 

representativa halten är den halt som bäst representerar risksituationen på området 

utan att risken underskattas och kan uttryckas som en skattad medelhalt (med eller 

utan gardering för osäkerheter), 95-percentilen eller uppmätt maxhalt. 

Konfidensgraden anger med vilken sannolikhet den verkliga medelhalten ligger inom 

det beräknade konfidensintervallet. I detta fall så har två egenskapsområden tagits 

fram; ett gällande fastighet Serum 1 och det andra för fastighet Serum 9. Fastighet 

Serum 3 har inte tagits med i beräkning av representativa halter då förorening över 

KM inte har påträffats på denna fastighet. 

I Tabell 4 och 5 redovisas UCLM95, vilket anger en medelhalt som med 95 % konfidens 

inte överstiger detta värde och innebär ett mer ”försiktigt” medelvärde. Sannolikheten 

att medelhalten är högre är således endast 5 %, detta utifrån nu erhållna resultat. 

Halter både i vertikalt- och horisontellt led har tagits med i beräkningen. Parametrar 
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som påvisats under laboratoriets rapporteringsgräns har ersatts till ett värde som 

motsvarar halva rapporteringsgränsen. 

Fastighet Serum 1 

I Tabell 5 illustreras uppmätta medelhalter samt UCLM95. Samtliga analyserade prov 

(10 st) har ingått vid beräkning av medelvärdet och UCLM95. 

Tabell 5. Medelhalten samt UCLM95 av metaller inom fastigheten Serum 1. Beräkningarna är 

oberoende av föroreningsförekomst i vertikalled. Parametrar vars medelhalt överstiger riktvärdet 

för KM (gul) respektive MKM (orange) har markerats med respektive färgmarkering. 

Ämne NV KM NV MKM Medelvärde UCLM95 

Arsenik 10 25 4,4 6,3 

Barium 200 300 481,8 949,1 

Kadmium 0,8 12 0,52 0,8 

Kobolt 15 35 6,2 10,0 

Krom 80 150 10,0 12,7 

Kvicksilver 0,25 2,5 0,03 0,05 

Koppar 80 200 42,6 67,8 

Nickel 40 120 10,2 14,7 

Bly 50 400 37,1 56,8 

Vanadin 100 200 19,3 22,9 

Zink 250 500 250,0 403,5 

PAH-L 3 15 0,05 0,07 

PAH-M 3,5 20 0,75 1,3 

PAH-H 1 10 1,1 2,0 

 

På fastigheten Serum 1 så visar sammanställningen i Tabell 5 att uppmätt medelhalt 

för zink och PAH-H överskrider riktvärdet för KM. Uppmätt UCLM95 avseende kadmium 

och bly ligger på 0,8- respektive 56,8 mg/kg Ts vilket innebär att riktvärdet för KM 

överskrids. Uppmätt medelhalt ligger dock under KM (0,52- respektive 37,1 mg/kg 

Ts). Gällande barium så överstiger både uppmätt medelvärde samt UCLM95 riktvärdet 

för MKM. 

Ovanstående sammanställning medför att det i samband med ny bostadsbyggnation 

kommer att krävas åtgärder på fastigheten Serum 1. Om och vart det kan behövas 

utföras åtgärder bestäms i hög grad av den planerade detaljplanen. Detaljplanen styr 

lämpliga typ av åtgärder eftersom det är den kommande markanvändningen som 

avgör lämpliga efterbehandlingsbehov. Faktorer såsom föroreningstyp, 

exponeringsparametrar, planerad grundläggning av byggnader mm bör inkluderas i val 

av efterbehandlingsåtgärd. För delar såsom parkeringsytor, väg, grönytor (ej ytlig 

förorening) kan troligen även högre föroreningshalter än de generella för KM 

accepteras vilket skulle kunna innebära att inga saneringsåtgärder krävs i dessa 

områden. På platserna där bostäder etableras eller i ytliga jordar där förorening 

påträffats (som människor därmed kan komma i kontakt med), kan dock åtgärder 

krävas.  

Fastighet Serum 9 

I Tabell 6 illustreras uppmätta medelhalter samt UCLM95. Samtliga analyserade prov (7 

st) har ingått vid beräkning av medelvärdet och UCLM95. 
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Tabell 6. Medelhalten samt UCLM95 av metaller inom fastigheten Serum 9. Beräkningarna är 

oberoende av föroreningsförekomst i vertikalled. Parametrar vars medelhalt överstiger riktvärdet 

för KM (gul) respektive MKM (orange) har markerats med respektive färgmarkering. 

Ämne NV KM NV MKM Medelvärde UCLM95 

Arsenik 10 25 2,4 5,2 

Barium 200 300 103,7 235,7 

Kadmium 0,8 12 0,2 0,4 

Kobolt 15 35 3,1 4,4 

Krom 80 150 7,7 9,5 

Kvicksilver 0,25 2,5 0,03 0,06 

Koppar 80 200 15 23,0 

Nickel 40 120 7,0 11,6 

Bly 50 400 29,5 54,7 

Vanadin 100 200 16,3 22,2 

Zink 250 500 80,0 174,5 

PAH-L 3 15 0,03 0,04 

PAH-M 3,5 20 0,2 0,4 

PAH-H 1 10 0,33 0,65 

 

På fastigheten Serum 9 så visar sammanställningen i Tabell 6 att samtliga medelhalter 

inom området understiger riktvärdet för KM. Uppmätt UCLM95 avseende barium och bly 

ligger på 235,7-respektive 54,7 mg/kg Ts vilket innebär att riktvärdet för KM 

överskrids. Detta på grund av att erhållna halter för dessa parametrar har en viss 

spridning. Det ska noteras att UCLM95 för bly precis överstiger riktvärdet (54,7 mg/kg 

Ts jmf NV KM 50 mg/kg Ts) och att det som styr detta riktvärde är intag av jord. För 

barium är det intag för växter samt jord som är den styrande faktorn. Föroreningarna 

är som de ligger idag inte någon hälso- eller miljörisk då föroreningen ligger under 

hårdgjord yta (asfalt). Det är således bara en provpunkt som innehar en avvikande 

föroreningshalt och i och med att de kompletterande analyserna inte påvisade halter 

som översteg riktvärde för KM, så anses föroreningen begränsad till ett mindre område 

i både djup- och vertikalled. 

 

Vid en framtida byggnation av bostäder så kommer troligtvis de ytliga jordlagren i 

berörda områden att schaktas ur och därmed tar man bort den huvudsakliga 

exponeringsvägen för bly (intag av jord). Hur mycket man schaktar beror på planerad 

detaljplan. Överskottsmassor, eller massor som av tekniska skäl inte kan 

återanvändas på plats bör provtas i klassificeringssyfte för att säkerställa korrekt 

hantering. 

På fastigheten Serum 9 återfinns största föroreningsrisken i det översta lagret med 

fyllnadsmaterialet.  

9.1.4 Klorerade lösningsmedel 

Gällande fastigheten Serum 3 har det befarats att klorerade lösningsmedel skulle 

kunna vara en potentiell förorening då en verkstadsindustri bedrivit sin verksamhet på 

fastigheten.  

Utifrån resultaten från både den översiktliga och nu utförd kompletterande 

undersökning har inte några klorerade lösningsmedel inkl. vinylklorid påträffats över 

tillämpbara riktvärden i inskickade jordprov (17ÅF05, 17ÅF07) eller i utförd 

porgasmätning (17ÅFP01-02). Vid porgasmätningen I provpunkt 17ÅFP02 uppmättes 

kloroform i halter (0,0033 mg/m3) som uppgår till 2,35 % av tillämpbart riktvärde 

(0,14 mg/m3). Detta medför att även om man tar hänsyn till mätosäkerheten från 
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laboratoriet (±20%) så kan påvisade halter som högst vara 0,004 och ligger således 

fortfarande under tillämpbart riktvärde. 

Både porgasmätningen och uttagna jordprov har uttagits intill berggrund och både 

legat inom, och i den förmodade grundvattensriktningen på fastigheten Serum 3. Då 

klorerade lösningsmedel har en tendens att följa berggrunden topografi och 

sprickstruktur, så borde analyserade prov samt utförd porgasmätning representera en 

förväntad föroreningsplats. Inte heller uttaget grundvattenprov nedströms (17ÅF13) 

har påvisat några parametrar avseende klorerade lösningsmedel som påvisats över 

laboratoriets rapporteringsgräns. Det ska dock noteras att en bostadsbyggnad för 

dagen upptar en stor del av fastigheten. Detta medför till att det för dagen är okänt 

hur det ser ut under byggnaden. Det ska poängteras att man nu har analyserat olika 

medier såsom jord, porgas och grundvatten nedanför denna byggnad utan att 

klorerade lösningsmedel har påvisats. Om föroreningen till trots finns under befintlig 

bostadsbyggnad och är av större karaktär så borde detta ha noterats i något av de 

provtagna medierna. Därmed bedöms risken för att klorerade lösningsmedel återfinns 

på aktuella fastigheter som liten, även om den inte helt kan uteslutas under 

nuvarande bostadsbyggnad på fastigheten Serum 3. 

9.2 Grundvatten 

I den nu utförda kompletterande undersökningen har inga föroreningshalter avseende 

petroleum eller PAH i uttagna vattenprov påvisats i halter över laboratoriets 

rapporteringsgräns. Vid den tidigare utförda översiktliga undersökningen på 

fastigheten Serum 1 påvisades halter av PAH: er som översteg riktvärdet för både 

dricksvatten och miljörisker för ytvatten i provpunkt 17ÅF01. Dåvarande halter låg 6,8 

gånger högre än riktvärdet för miljörisker för ytvatten avseende på PAH-H. Påträffade 

föroreningar bedömdes då medföra att det inte gick att utesluta att föroreningen kan 

ha spridits till ett större område. Vid tidpunkten för den översiktliga 

markundersökningen så fanns det generellt sett ett lågt grundvattentillflöde då endast 

ett vattenprov kunde uttas under undersökningen.  

I nu utförd kompletterande markundersökning bedöms grundvattentillförseln som 

något högre då grundvatten kunde uttas i ytterligare två provpunkter förutom 17ÅF01 

(en vardera på fastigheten Serum 3 och 9). Högre grundvattentillförsel innebär en viss 

utspädning av den PAH halt som finns i omkringliggande jord men även att provet 

istället kan representera grundvattnet som helhet då det vid en liten 

grundvattentillgång i röret kan bli mer koncentrerat jämfört med halten i det 

omgivande grundvattnet. Att PAH inte påvisas i en säsong med hög 

grundvattentillförsel indikerar att halter av PAH i detta fall styrs av typ av 

årstidsvariation beroende på hur mycket eventuella förorenade massor i jord har 

kontakt med grundvattnet. För att kunna dra vidare slutsatser om faktiska halter i 

grundvattnet och dess variation mellan årstiderna behövs en längre mätsekvens 

utföras. De två utförda grundvattenprovtagningarna är för få för att kunna dra några 

större slutsatser om påvisade halter, speciellt eftersom halterna har varierat mellan de 

båda provtagningstillfällena. Däremot så kan en längre tidsserie vara av mindre vikt i 

de fall bostadsbyggnation planeras att utföras inom en snar framtid. I samband med 

ny bostadsbyggnationen kommer den primära föroreningskällan som finns runt och ev. 

under nuvarande bostad i jorden att tas bort. Således så kommer troligtvis halterna i 

grundvattnet att sjunka oavsett årstid. I de fall ny bostadsbyggnation planeras inom 

ett par år så kan en längre tidsserie med halter över olika årstider vara motiverad. 

Detta för att dokumentera om halter ökar eller sjunker och få kunskap om en ev. 

föroreningsspridning. De varierande halterna bör dock även beaktas vid eventuell 

framtida länshållning etc. 
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Observeras bör även att det är relativt långt till närmaste ytvatten (Ätran, ca 350 m 

söder om aktuellt område) samt att dricksvattenuttag troligen inte sker i området, 

vilket gör att direkt jämförelse med främst SPBI riktvärden för PAH: er kan innebära 

att risken överskattas något. 

10 10 Rekommendationer och åtgärder 

Planerad markanvändning för det aktuella planområdet bedöms generellt motsvara KM 

då bostäder planeras inom området. Inom ramen för föreliggande undersökning har en 

jämförelser med Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM genomförts, 

se Bilaga 3.  

I syfte att i större utsträckning utesluta risk för människor som kommer att bo och 

vistas i området utifrån nu erhållna resultat och resonemang enligt ovan, 

rekommenderas följande åtgärder: 

 

 På fastigheten Serum 1 och 9 har det påträffats föroreningar över riktvärdet 

för KM (och även MKM). Om och vart det kan behövas utföras åtgärder 

bestäms i hög grad av den planerade detaljplanen då kommande 

markanvändningen avgör lämpliga efterbehandlingsbehov. En platsspecifik 

bedömning kan göras utifrån faktorer såsom föroreningstyp, 

exponeringsparametrar och planerad grundläggning av byggnader. För delar 

såsom parkeringsytor, väg, grönytor (ej ytlig förorening) kan troligen högre 

föroreningshalter än de generella för KM accepteras.  

  

 Inför kommande schaktarbete ska en anmälan om avhjälpande åtgärder 

upprättas. Detta då föroreningar över Naturvårdsverkets riktvärde för KM (och 

MKM) påträffats på aktuellt område samt då schaktning och transport av 

förorenad jord är en anmälningspliktig åtgärd enligt förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och miljöskydd, SFS 1998:899 28 §. I anmälan ska 

även miljökontroll, deponi, rutiner för länshållning med mera beskrivas. Ingen 

länshållning får ske utan verifierande provtagning och godkännande från 

tillsynsmyndighet. 

 

 Beroende på när i tiden som den nya bostadsbyggnationen ska ske, kan 

ytterligare grundvattenprovtagningar i form av uppföljande provtagningar ur 

befintliga grundvattenrör vara motiverat. Detta för att dokumentera om halter 

ökar eller sjunker och få kunskap om en ev. föroreningsspridning. 

 

 En saneringskontroll bör utföras i samband med exploatering av fastigheten 

Serum 1 och 9, vilket innebär en provtagning och analys av schaktbotten och 

schaktväggar för att säkerställa att föroreningsnivån i området är acceptabla.  

Detta för att kontrollera att uppsatta åtgärdsmål för aktuella fastigheter 

uppnåtts även under nuvarande bostadshus där undersökning i dagsläget inte 

varit möjligt. Utifrån nu erhålla resultat är det främst Serum 1 som 

konstaterats som förorenad i föroreningshalter över såväl KM som MKM. 

Därmed är det på denna fastighet som åtgärderna bedöms som mest 

relevanta.  

  

 Överskottsmassor, eller massor som av tekniska skäl inte kan återanvändas på 

plats bör provtas i klassificeringssyfte för att säkerställa korrekt hantering. 

Provtagning på deponi kan vara lämpligt för klassificering av massor då 

undersökningen pekar på att massorna är heterogena. Hantering och 

klassificering av dessa massor ska utifrån dagens förutsättningar ske enligt 

Naturvårdsverkets riktvärden för KM, MKM och MÄRR.  
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Rapport-Kompletterande MMU på fastigheterna Serum 1, 3 och 9 Sida 21 (21) 

 

 Föreliggande undersökning har enbart omfattat översiktlig undersökning av 

mark, grundvatten och porgas. Inför framtida rivningar, ombyggnationer etc. 

ska även byggnaderna undersökas med avseende på miljöstörande material. 

 

Ovanstående åtgärder bör diskuteras och utföras i samråd med tillsynsmyndigheten i 

Falkenbergs kommun.  

Denna rapport skall i enlighet med Miljöbalkens upplysningsplikt redovisas för 

tillsynsmyndigheten vilket i det här fallet är Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i 

Falkenbergs kommun. 
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FÄLTPROTOKOLL

Projekt: Översiktlig MMU vid Falkenberg Laboratorium: Eurofins AB

Projektnummer: 732055 Entreprenör: GeoInvest Holding AB

Uppdragsansvarig: Tobias Kahnberg Väderlek: Duggregn, ca 10°C

Provtagare: Camilla Olsson Kalibreringsgas: Isobutylen (100 ppm)

Provtagningsdatum: 2017-10-24 Antal jordprover: 33

Syfte: Kompletterande MMU Antal vattenprover: 3
Provtagningslokal: Fastighet Serum 1, 3 och 9

Obs. GV-yta
(m u my)

17ÅF09 0-0,5 F/grSa <1 - x

0,5-1,0 F/grSa <1 -

1,0-1,5 Sa <1 - Mörkare sand

1,5-1,85 Sa <1 Fuktigt Inslag tegel, fuktigt

Borrstopp pga. berg!

17ÅF10 0-0,5 F/stSa <1 - x

0,5-1,0 saSi 1,7 Mörkt och lätt material x

1,0-1,5 gr/siSa <1 Mkt fuktigt

Borrstopp pga. berg!

17ÅF11 0-0,5 F/grSa <1 x

0,5-1,0 saSi <1 Fuktigt

1,0-1,2 saSi <1

Borrstopp pga. berg!

17ÅF12 0-0,6 F/grSa <1 - x

Borrstopp pga. berg!

17ÅF13 0-0,5 F/saGr <1 - Mörkare sand x

0,5-1,0 F/grSa <1 -

1,0-1,5 Sa <1 Fuktigt Mörkare sand

1,5-2,0 Sa <1 Fuktigt Inslag tegel, fuktigt

2,0-2,4 Sa Grövre sand

Borrstopp pga. berg!

17ÅF14 0-0,3 Mu <1 - Mörkt

0,3-1,0 muSa <1 -

1,0-1,5 F/grSa <1 Fuktigt x

1,5-2,0 F/grSa 1,2 Fuktigt x

2,0-2,5 siSa <1 Mkt fuktigt

2,5-2,8 siSa <1 Mkt fuktigt

Borrstopp pga. berg!

17ÅF15 0-0,5 Mu <1 -

0,5-1,0 Sa/muSi <1 -

Borrstopp pga. Berg

17ÅF16 0-0,3 Mu <1 -

0,3-1,0 muSa <1 - Inslag av gummi, tegel

1,0-1,5 Si/Tsa <1 - Mörka inslag?!

1,5-2,0 Si/Tsa <1 Inslag avt tegel x

2,0-2,2 Si/grSa <1 Borrstopp pga. Berg

*VOC: (Volatile Organic Compounds); fältanalys utförd med ett PID-instrument. Mätningen syftar främst till att

ligga till grund för vidare undersökningar samt beslut om vilka prover som det behövs ackrediterad analys på.

Jordarter enl SGF:s beteckningssystem

St = sten            Si = silt         Bl = block      F = fyllnadsmassor

Gr = grus            Le = lera      B = berg         Sa = sand

Mn = morän      Let= torrskorpelera        Mu = mull   T=torv

f = fin      m = mellan    g = grov

Inslag av tegel, 

mörkare fyllning

Inlag av tegel och 

mörka inslag

Färre inslag av mörka 

partier

Lab. analysProvmärkning Djup (m u my) Jordart VOC (ppm)* Notering
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Projekt nr: 732055

Obs. GV-yta

(m u my)

17ÅF17 0-0,5 muSa <1 -

0,5-1,0 siSa <1 -

1,0-1,5 Sa <1 -

1,5-2,0 Sa 1 Fuktigt x

Borrstopp pga. berg!

*VOC: (Volatile Organic Compounds); fältanalys utförd med ett PID-instrument. Mätningen syftar främst till att

ligga till grund för vidare undersökningar samt beslut om vilka prover som det behövs ackrediterad analys på.

Jordarter enl SGF:s beteckningssystem

St = sten            Si = silt         Bl = block      F = fyllnadsmassor

Gr = grus            Le = lera      B = berg         Sa = sand

Mn = morän      Let= torrskorpelera        Mu = mull   T=torv

f = fin      m = mellan    g = grov

Lab. analysProvmärkning Djup (m u my) Jordart VOC (ppm)* Notering
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SAMMANSTÄLLNING AV ANALYSRESULTAT JÄMFÖRDA 

MOT NV: s RIKTVÄRDEN 



Jämförelsetabell för samtliga analysresultat, jord

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på fastigheterna Serum 1, 3 och 9, Falkenbergs kommun. Projektnummer: 732055

Bilaga 3

Provpunkt 
KM*

(mg/kg Ts)                   

MKM*

(mg/kg Ts)

MÄRR**

(mg/kg Ts)
17ÅF01 17ÅF01 17ÅF01 17ÅF01 17ÅF02 17ÅF02 17ÅF04 17ÅF05 17ÅF06 17ÅF07A 17ÅF07 17ÅF08 17ÅF08 17ÅF09

Provtagningsdatum 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-18 2017-10-24

Journalnummer
177-2017-

01230464

177-2017-

01230461

177-2017-

01230462

177-2017-

01230463

177-2017-

01230474

177-2017-

01230465

177-2017-

01230466

177-2017-

01230467

177-2017-

01230469

177-2017-

01230470

177-2017-

01230471

177-2017-

01230472

177-2017-

01230473

177-2017-

10260142

Provtagningsdjup 

(m.u.my.)
0-0,5 1-1,5 2-2,5 3-3,5 0-0,5 1,5-2 0-0,5 1-1,5 0-0,5 0,5-1 1-1,5 0-0,5 1-1,5 0-0,5

Torrsubstans, Ts (%) 94,8 90,4 86 81,2 86,7 87,6 91,6 91,2 84,7 85,6 91,1 87,3 89,3 95,3

Bensen 0,012 0,04 i.a. <0,0035 i.a. <0,0035 i.a. <0,0035 i.a. <0,0035 i.a. i.a. i.a. <0,0035 i.a. i.a.

Etylbensen 10 50 i.a. <0,10 i.a. <0,10 i.a. <0,10 i.a. <0,10 i.a. i.a. i.a. <0,10 i.a. i.a.

M/P/O-Xylen 10 50 i.a. <0,10 i.a. <0,10 i.a. <0,10 i.a. <0,10 i.a. i.a. i.a. <0,10 i.a. i.a.

Toluen 10 40 i.a. <0,10 i.a. <0,10 i.a. <0,10 i.a. <0,10 i.a. i.a. i.a. <0,10 i.a. i.a.

Alifater >C5-C8 25 150 i.a. <5,0 i.a. <5,0 i.a. <5,0 i.a. <5,0 i.a. i.a. i.a. <5,0 i.a. i.a.

Alifater >C8-C10 25 120 i.a. <3,0 i.a. <3,0 i.a. <3,0 i.a. <3,0 i.a. i.a. i.a. <3,0 i.a. i.a.

Alifater >C10-C12 100 500 i.a. <5,0 i.a. <5,0 i.a. <5,0 i.a. <5,0 i.a. i.a. i.a. <5,0 i.a. i.a.

Alifater >C12-C16 100 500 i.a. <5,0 i.a. <5,0 i.a. <5,0 i.a. <5,0 i.a. i.a. i.a. <5,0 i.a. i.a.

Alifater >C5-C16 100 500 i.a. <9,0 i.a. <9,0 i.a. <9,0 i.a. <9,0 i.a. i.a. i.a. <9,0 i.a. i.a.

Alifater >C16-C35 100 1000 i.a. <10 i.a. <10 i.a. <10 i.a. 12 i.a. i.a. i.a. 17 i.a. i.a.

Aromater >C8-C10 10 50 i.a. <4,0 i.a. <4,0 i.a. <4,0 i.a. <4,0 i.a. i.a. i.a. <4,0 i.a. i.a.

Aromater >C10-C16 3 15 i.a. <0,90 i.a. <0,90 i.a. 1,3 i.a. <0,90 i.a. i.a. i.a. 1,2 i.a. i.a.

Aromater >C16-C35 10 30 i.a. <0,50 i.a. <0,50 i.a. 1,5 i.a. <0,50 i.a. i.a. i.a. <0,50 i.a. i.a.

Oljetyp < C10 i.a. Utgår i.a. Utgår i.a. Utgår i.a. Utgår i.a. i.a. i.a. Utgår i.a. i.a.

Oljetyp > C10 i.a. Utgår i.a. Utgår i.a. Utgår i.a. Utgår i.a. i.a. i.a. Utgår i.a. i.a.

PAH-L 3 15 0,6 i.a. <0,045 0,062 <0,045 <0,045 0,54 <0,045 <0,045 i.a. <0,045 i.a. 0,07 <0,045 < 0,045

PAH-M 3,5 20 2 i.a. 0,077 1,4 0,45 <0,075 9,9 0,091 0,24 i.a. 0,2 i.a. 0,66 0,39 < 0,075

PAH-H 1 10 0,5 i.a. 0,67 2,5 0,59 0,13 5,4 0,13 0,28 i.a. 0,3 i.a. 1,2 0,64 < 0,11

PAH, cancerogena - - - i.a. 0,59 2,2 0,51 0,11 4,9 0,11 0,25 i.a. 0,26 i.a. 1 0,58 < 0,090

PAH, övriga - - - i.a. 0,89 1,8 0,58 <0,14 11 0,15 0,32 i.a. 0,28 i.a. 0,89 0,49 < 0,14

Arsenik As 10 25 10 i.a. <2,0 6,6 3,7 4,4 <2,1 <2,0 <2,0 i.a. <2,2 i.a. 11 <2,1 < 1,9

Barium, Ba 200 300 - i.a. 45 420 160 16 30 19 96 i.a. 51 i.a. 510 32 26

Kadmium Cd 0,8 12 0,2 i.a. <0,2 1,5 0,6 0,22 <0,2 <0,2 <0,2 i.a. <0,2 i.a. 0,81 <0,20 < 0,20

Kobolt Co 15 35 - i.a. 4 5,7 3,9 1,7 3,5 1,9 6,3 i.a. 2,3 i.a. 6,5 2,8 1,9

Krom Cr, totalt 80 150 40 i.a. 7,3 10 8,3 5,4 10 4,9 15 i.a. 9,3 i.a. 10 8,5 4,9

Kvicksilver Hg 0,25 2,5 0,1 i.a. 0,014 0,04 0,026 0,018 0,016 0,018 0,023 i.a. 0,039 i.a. 0,054 <0,011 < 0,010

Koppar Cu 80 200 40 i.a. 8,9 100 21 3,8 8 20 31 i.a. 15 i.a. 38 15 6,6

Nickel Ni 40 120 35 i.a. 6,9 12 8 2,7 9,2 3,6 12 i.a. 4,8 i.a. 21 6,8 3,5

Bly Pb 50 400 20 i.a. 4,4 66 31 11 5,8 11 23 i.a. 31 i.a. 97 52 13

Vanadin  V 100 200 - i.a. 17 24 18 18 23 11 26 i.a. 18 i.a. 34 15 9,1

Zink Zn 250 500 120 i.a. 38 330 160 25 32 41 68 i.a. 100 i.a. 370 24 23

S:a PCB (7 st) i.a. <0,007 i.a. i.a. <0,007 i.a. i.a. <0,007 i.a. <0,007 i.a. i.a. i.a. i.a.

**Naturvårdsverkets riktvärde för MÄRR, rapport 2010:01

Metaller

PAH

Petroleumämnen

*Naturvårdsverkets riktvärde för KM och MKM, rapport 5976

Övriga
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Jämförelsetabell för samtliga analysresultat, jord

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på fastigheterna Serum 1, 3 och 9, Falkenbergs kommun. Projektnummer: 732055

Bilaga 3

Provpunkt 
KM*

(mg/kg Ts)                   

MKM*

(mg/kg Ts)

MÄRR**

(mg/kg Ts)

Provtagningsdatum

Journalnummer

Provtagningsdjup 

(m.u.my.)

Torrsubstans, Ts (%)

Bensen 0,012 0,04

Etylbensen 10 50

M/P/O-Xylen 10 50

Toluen 10 40

Alifater >C5-C8 25 150

Alifater >C8-C10 25 120

Alifater >C10-C12 100 500

Alifater >C12-C16 100 500

Alifater >C5-C16 100 500

Alifater >C16-C35 100 1000

Aromater >C8-C10 10 50

Aromater >C10-C16 3 15

Aromater >C16-C35 10 30

Oljetyp < C10 

Oljetyp > C10 

PAH-L 3 15 0,6

PAH-M 3,5 20 2

PAH-H 1 10 0,5

PAH, cancerogena - - -

PAH, övriga - - -

Arsenik As 10 25 10

Barium, Ba 200 300 -

Kadmium Cd 0,8 12 0,2

Kobolt Co 15 35 -

Krom Cr, totalt 80 150 40

Kvicksilver Hg 0,25 2,5 0,1

Koppar Cu 80 200 40

Nickel Ni 40 120 35

Bly Pb 50 400 20

Vanadin  V 100 200 -

Zink Zn 250 500 120

S:a PCB (7 st)

**Naturvårdsverkets riktvärde för MÄRR, rapport 2010:01

Metaller

PAH

Petroleumämnen

*Naturvårdsverkets riktvärde för KM och MKM, rapport 5976

Övriga

17ÅF10 17ÅF10 17ÅF11 17ÅF12 17ÅF13 17ÅF14 17ÅF14 17ÅF16 17ÅF17

2017-10-24 2017-10-24 2017-10-24 2017-10-24 2017-10-24 2017-10-24 2017-10-24 2017-10-24 2017-10-24

177-2017-

10260143

177-2017-

10260144

177-2017-

10260145

177-2017-

10260146

177-2017-

10260147

177-2017-

10260148

177-2017-

10260149

177-2017-

10260150

177-2017-

10260151

0-0,5 0,5-1 0-0,5 0-0,6 0-0,5 1-1,5 1,5-2 1,5-2 1,5-2

96,3 87,4 91,1 96,7 92 71,7 76,7 77,4 91,3

i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. < 0,0035 i.a. < 0,0035 i.a.

i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. < 0,10 i.a. < 0,10 i.a.

i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. < 0,10 i.a. < 0,10 i.a.

i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. < 0,10 i.a. < 0,10 i.a.

i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. < 5,0 i.a. < 5,0 i.a.

i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. < 3,0 i.a. < 3,0 i.a.

i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. < 5,0 i.a. < 5,0 i.a.

i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. < 5,0 i.a. < 5,0 i.a.

i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. < 9,0 i.a. < 9,0 i.a.

i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. < 10 i.a. 320 i.a.

i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. < 4,0 i.a. < 4,0 i.a.

i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. < 0,90 i.a. < 0,90 i.a.

i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. < 0,50 i.a. 1,8 i.a.

i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. Utgår i.a. Utgår i.a.

i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. Utgår i.a.
Motorolja, 

ospec
i.a.

< 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,21 0,092 < 0,045

< 0,075 < 0,075 0,13 0,13 < 0,075 0,17 1,4 2,3 0,13

< 0,11 < 0,11 0,15 0,14 < 0,11 0,18 1,4 3,4 0,15

< 0,090 < 0,090 0,14 0,11 < 0,090 0,16 1,3 3 0,13

< 0,14 < 0,14 0,19 0,21 < 0,14 0,23 1,7 2,8 0,19

< 1,9 < 2,1 < 2,0 < 1,9 < 2,0 6,9 8,4 3,4 < 2,0

32 23 64 39 36 1900 1200 95 18

< 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,38 0,53 0,82 < 0,20

3,4 1,1 2 3,9 5,1 17 13 2,3 1,8

5,4 5,6 9,9 9,9 14 13 11 18 6,9

< 0,010 0,028 0,12 < 0,010 0,018 0,022 0,06 0,075 0,011

13 5,4 12 15 27 70 71 63 3,7

4,8 2,6 4,7 5,6 12 22 18 8,3 3,7

5,6 10 27 2 5,8 79 59 43 3,3

13 15 13 15 17 25 24 8,4 20

29 25 63 26 36 380 370 670 27

i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a.

Metaller

PAH

Petroleumämnen

Övriga

Sida 2 av 2
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ANALYSPROTOKOLL FRÅN ACKREDITERAT 

LABORATORIUM 



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-205182-01

EUSELI2-00475840
Í%R%^Â!I)b}Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

732055

ÅF-Infrastructure AB 

Camilla Olsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2017-10260142Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Camilla Olsson

2017-10-24

Provet ankom:

JordMatris:

2017-10-25

Utskriftsdatum: 2017-10-30

Provmärkning: 17ÅF09-732055

Provtagningsplats: 732055

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts26Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts13Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-205182-01

Í%R%^Â!I)b}Î

EUSELI2-00475840

mg/kg Ts6.6Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.9Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.5Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.1Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts23Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-205183-01

EUSELI2-00475840
Í%R%^Â!I)cÊÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

732055

ÅF-Infrastructure AB 

Camilla Olsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2017-10260143Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Camilla Olsson

2017-10-24

Provet ankom:

JordMatris:

2017-10-25

Utskriftsdatum: 2017-10-30

Provmärkning: 17ÅF10-732055

Provtagningsplats: 732055

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts32Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts5.6Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.4Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-205183-01
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EUSELI2-00475840

mg/kg Ts13Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.4Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.8Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts29Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-205184-01

EUSELI2-00475840
Í%R%^Â!I)d(Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

732055

ÅF-Infrastructure AB 

Camilla Olsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2017-10260144Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,5-1

Camilla Olsson

2017-10-24

Provet ankom:

JordMatris:

2017-10-25

Utskriftsdatum: 2017-10-30

Provmärkning: 17ÅF10-732055

Provtagningsplats: 732055

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts23Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts10.0Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.1Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-205184-01
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mg/kg Ts5.4Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.6Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.028Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts2.6Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts15Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts25Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-205214-01

EUSELI2-00475840
Í%R%^Â!I)ÆhÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

732055

ÅF-Infrastructure AB 

Camilla Olsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2017-10260145Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Camilla Olsson

2017-10-24

Provet ankom:

JordMatris:

2017-10-25

Utskriftsdatum: 2017-10-30

Provmärkning: 17ÅF11-732055

Provtagningsplats: 732055

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.063Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.046Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.040Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.15Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.19Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.33Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts64Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts27Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-205214-01

Í%R%^Â!I)ÆhÎ

EUSELI2-00475840

mg/kg Ts12Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.9Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.12Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.7Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts63Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-205215-01

EUSELI2-00475840
Í%R%^Â!I)ÇqÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

732055

ÅF-Infrastructure AB 

Camilla Olsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2017-10260146Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,6

Camilla Olsson

2017-10-24

Provet ankom:

JordMatris:

2017-10-25

Utskriftsdatum: 2017-10-30

Provmärkning: 17ÅF12-732055

Provtagningsplats: 732055

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.071Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.031Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.21Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.32Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts39Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts2.0Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-205215-01

Í%R%^Â!I)ÇqÎ

EUSELI2-00475840

mg/kg Ts15Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.9Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.6Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts15Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts26Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-205216-01

EUSELI2-00475840
Í%R%^Â!I*Â6Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

732055

ÅF-Infrastructure AB 

Camilla Olsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2017-10260147Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Camilla Olsson

2017-10-24

Provet ankom:

JordMatris:

2017-10-25

Utskriftsdatum: 2017-10-30

Provmärkning: 17ÅF13-732055

Provtagningsplats: 732055

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts36Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts5.8Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.1Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-205216-01

Í%R%^Â!I*Â6Î

EUSELI2-00475840

mg/kg Ts27Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.018Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts36Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-204686-01

EUSELI2-00475840
Í%R%^Â!I#pdÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

732055

ÅF-Infrastructure AB 

Camilla Olsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2017-10260148Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

1-1,5

Camilla Olsson

2017-10-24

Provet ankom:

JordMatris:

2017-10-25

Utskriftsdatum: 2017-10-30

Provmärkning: 17ÅF14-732055

Provtagningsplats: 732055

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%71.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.085Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-204686-01

Í%R%^Â!I#pdÎ

EUSELI2-00475840

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.045Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.054Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.039Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.17Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.18Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.16Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.23Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.39Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts6.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1900Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts79Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.38Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts70Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.022Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts22Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts25Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts380Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-206060-01

EUSELI2-00475840
Í%R%^Â!I39*Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

732055

ÅF-Infrastructure AB 

Camilla Olsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2017-10260149Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

1,5-2

Camilla Olsson

2017-10-24

Provet ankom:

JordMatris:

2017-10-25

Utskriftsdatum: 2017-10-30

Provmärkning: 17ÅF14-732055

Provtagningsplats: 732055

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%76.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.15Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.64Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.14Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.14Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.14Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.14Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.14Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.14Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.23Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.14Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.57Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.50Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.14Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.21Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.4Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.4Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.3Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.7Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts3.0Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts8.4Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1200Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts59Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.53Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-206060-01

Í%R%^Â!I39*Î

EUSELI2-00475840

mg/kg Ts71Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.060Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts24Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts370Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-204713-01

EUSELI2-00475840
Í%R%^Â!I$(NÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

732055

ÅF-Infrastructure AB 

Camilla Olsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2017-10260150Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

1,5-2

Camilla Olsson

2017-10-24

Provet ankom:

JordMatris:

2017-10-25

Utskriftsdatum: 2017-10-30

Provmärkning: 17ÅF16-732055

Provtagningsplats: 732055

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%77.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts320Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts0.87Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.95Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts1.8Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

Motorolja. OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.56Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.64Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.89Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.47Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.37Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.078Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.062Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-204713-01

Í%R%^Â!I$(NÎ

EUSELI2-00475840

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.23Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.078Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.0Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.0Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.39Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.092Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts2.3Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.4Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.0Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.8Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts5.8Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.4Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts95Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts43Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.82Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts63Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.075Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.3Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.4Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts670Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-205217-01

EUSELI2-00475840
Í%R%^Â!I*!?Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

732055

ÅF-Infrastructure AB 

Camilla Olsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2017-10260151Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

1,5-2

Camilla Olsson

2017-10-24

Provet ankom:

JordMatris:

2017-10-25

Utskriftsdatum: 2017-10-30

Provmärkning: 17ÅF17-732055

Provtagningsplats: 732055

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.055Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.044Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.043Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.15Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.19Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.32Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts3.3Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.8Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-205217-01

Í%R%^Â!I*!?Î

EUSELI2-00475840

mg/kg Ts3.7Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.9Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.7Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts20Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts27Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-212661-01

EUSELI2-00476365
Í%R%^Â!JÂ*GÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

732055

ÅF-Infrastructure AB 

Camilla Olsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2017-10270300Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

12,0

Camilla Olsson

2017-10-26

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-10-26

Utskriftsdatum: 2017-11-07

Provmärkning: 17ÅFGV01

Provtagningsplats: 732055

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Krysen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.020Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.012Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.020Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3525%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-212661-01

Í%R%^Â!JÂ*GÎ

EUSELI2-00476365

µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Antracen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.020Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.019Pyren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

mg/l0.00072Arsenik As (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.089Barium Ba (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.000050Bly Pb (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.000048Kadmium Cd (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00020Kobolt Co (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0044Koppar Cu (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l0.00022Krom Cr (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.00055Nickel Ni (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0022Vanadin V (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.030Zink Zn (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

µg/l< 0.10Diklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Triklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Trikloreten a)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten a)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-212661-01

Í%R%^Â!JÂ*GÎ

EUSELI2-00476365

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-212662-01

EUSELI2-00476365
Í%R%^Â!JÂ+PÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

732055

ÅF-Infrastructure AB 

Camilla Olsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2017-10270301Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

12,0

Camilla Olsson

2017-10-26

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-10-26

Utskriftsdatum: 2017-11-07

Provmärkning: 17ÅFGV10

Provtagningsplats: 732055

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l0.013Bens(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Krysen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.029Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.016Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.013Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.037Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3525%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-212662-01

Í%R%^Â!JÂ+PÎ

EUSELI2-00476365

µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Antracen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.021Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.020Pyren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.015Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

mg/l0.00032Arsenik As (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.072Barium Ba (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.000050Bly Pb (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l< 0.000020Kadmium Cd (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l0.00070Kobolt Co (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0020Koppar Cu (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l0.00023Krom Cr (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0020Nickel Ni (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0015Vanadin V (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.0032Zink Zn (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

µg/l< 0.10Diklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Triklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Trikloreten a)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten a)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-212663-01

EUSELI2-00476365
Í%R%^Â!JÂ,YÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

732055

ÅF-Infrastructure AB 

Camilla Olsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2017-10270302Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

12,0

Camilla Olsson

2017-10-26

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-10-26

Utskriftsdatum: 2017-11-07

Provmärkning: 17ÅFGV13

Provtagningsplats: 732055

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Krysen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.032Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3525%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-212663-01

Í%R%^Â!JÂ,YÎ

EUSELI2-00476365

µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Antracen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Pyren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

mg/l< 0.00020Arsenik As (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.061Barium Ba (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.000050Bly Pb (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l< 0.000020Kadmium Cd (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l0.00039Kobolt Co (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0058Koppar Cu (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.00020Krom Cr (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.00060Nickel Ni (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.00052Vanadin V (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l< 0.0010Zink Zn (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

35%

µg/l< 0.10Diklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Triklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Trikloreten a)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten a)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Provsvar till
ÅF-Infrastructure AB 
FE 42
FE 42   
83880 FRÖSÖN

ÅF-Infrastructure AB 
Camilla Olsson
Grafiska vägen 2   
41263 Göteborg

Faktura till

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

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

732055Objekt
Provnummer (2 st) 177-2017-10270667 - 177-2017-10270668
Ansvarig provtagare Camilla Olsson
Provtagningsdatum 2017-10-24
Ankomst till laboratoriet 2017-10-27
Analysansvarig Eurofins Pegasuslab AB
Uppdragsnummer EUSEUP-00041892

 

Sid 1 av 4Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Per-Anders Frändberg, Analytical Service Manager 2017-11-07 Rapportkod: AR-17-LU-012918-01



Provnr Provmärkning Luftvolym¹
177-2017-10270667 17ÅFP01 11 liter
177-2017-10270668 17ÅFP02 12 liter

Substans
177-2017-10270667

(µg/m³)
177-2017-10270668

(µg/m³) Metod Mätosäkerhet(%) Ort
Kloroform < 0.89 3.3 GC-MS ±20 Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.89 < 0.8 GC-MS ±20 Vejen

Tetraklormetan < 0.89 < 0.8 GC-MS ±30 Vejen

Trikloretylen < 0.89 < 0.8 GC-MS ±20 Vejen

Tetrakloretylen < 0.89 < 0.8 GC-MS ±20 Vejen

Vinylklorid < 0.36 < 0.32 GC-MS ±30 Vejen

1,1-Dikloreten < 0.36 < 0.32 GC-MS ±30 Vejen

trans-1,2-dikloreten < 0.36 < 0.32 GC-MS ±20 Vejen

cis-1,2-Dikloreten i.m. i.m. GC-MS ±20 Vejen

1,1-Dikloretan < 0.36 < 0.32 GC-MS ±20 Vejen

1,2-Dikloretan < 0.091 < 0.08 GC-MS ±30 Vejen

Kloretan** < 2.7 < 2.4 GC-MS ±30 Vejen

Objekt: 732055

Klorerade lösningsmedel + nedbrytningsprodukter  (*CA)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

  ¹  : Resultat beräknat från kunduppgift
  # : Ingen parameter påvisad.
**: Omfattas ej av ackrediteringen.
 < : Mindre än
 > : Större än

Sid 2 av 4Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Per-Anders Frändberg, Analytical Service Manager 2017-11-07 Rapportkod: AR-17-LU-012918-01



Provkommentarer

Objekt: 732055

177-2017-10270667. 17ÅFP01. Klorerade lösningsmedel + nedbrytningsprodukter 
cis-1,2-dikloreten är icke mätbar på grund av interferens.

177-2017-10270668. 17ÅFP02. Klorerade lösningsmedel + nedbrytningsprodukter 
cis-1,2-dikloreten är icke mätbar på grund av interferens.

Sid 3 av 4Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Per-Anders Frändberg, Analytical Service Manager 2017-11-07 Rapportkod: AR-17-LU-012918-01



ANSVAR
Eurofins Pegasuslab AB ansvarar för provets hantering från ankomsten till laboratoriet till dess att 
provsvaret är klart, skickat till kund och arkiverat. Eurofins Pegasuslab AB ansvarar inte för provets 
hantering vid provtagning och transport till laboratoriet.
*CA = Eurofins Miljø A/S, Vejen
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Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
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Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Per-Anders Frändberg, Analytical Service Manager 2017-11-07 Rapportkod: AR-17-LU-012918-01


