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1 Bakgrund och syfte 
AB Bostäder Lidköping avser att utveckla del av fastigheten Laken 18 och därmed riva delar av den 
gamla bebyggelsen på fastigheten. Enligt plan ska bostadshus byggas och parkeringsplats anläggas på 
platsen. Inför detta behöver en miljöteknisk markundersökning genomföras för att utreda eventuell 
förekomst och spridning av föroreningar i området. Jordnära Miljökonsult har på uppdrag av AB 
Bostäder Lidköping utfört en miljöteknisk markundersökning inom aktuell fastighet i syfte att 
bedöma: 

 om det finns föroreningar i marken inom berört område, 

 eventuella föroreningars sammansättning och koncentration i marken, 

 behovet av ytterligare undersökningar eller åtgärder i området. 

2 Områdesbeskrivning 
2.1 Allmänt 
Fastigheten Laken 18, nedan kallat undersökningsområdet, är beläget i gamla staden längs 
Skaragatan i centrala Lidköping (se fig. 1a-b) och har en area om cirka 5 600 m2. På fastigheten finns 
en byggnad som idag används för social verksamhet såsom hemtjänst, stöd och omsorg samt 
vuxenskola, parkeringsplats samt två bostadshus. Tidigare har det på fastigheten varit en matbutik. 

Fastigheten ligger på Skaragatan mellan Tunnbindaregatan och Majorsallén. Området är ett 
bostadsområde med affärer och restauranger samt företag. Närmsta recipient är Lidan knappt 
0,5 km västerut och Vänern knappt 0,8 km norrut. Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och 
avlopp. Några skyddsvärda områden finns inte inom fastigheten eller dess närhet. Närmaste 
skyddade område är Sannornas naturreservat som ligger drygt 1 km öster om fastigheten 
(Länsstyrelsen, 2017.). 

 

Figur 1a. Översiktskarta. Aktuellt undersökningsområde är 
ungefärligt markerat med streckad röd linje. (Källa: 
www.eniro.se, 2017-08-11) 

Figur 1b. Översiktsbild över Laken 18. Aktuellt 
undersökningsområde är markerat med vit streckad 
linje. (Källa: www.eniro.se, 2017-08-11) 
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2.2 Geologi och hydrogeologi 
De naturligt lagrade marklagren inom Laken 18 domineras av postglacial sandigt grus och på det 
undersökta området domineras markprofilen av postglacial finsand (SGU, 2017b). I miljötekniska 
markundersökningar utförda nordost samt sydost om fastigheten har fyllning innehållande silt, sand 
och grus konstaterats ned till ca 0,6–2,4 m (Golder Associates, 2011b; Golder Associates, 2011c). 

Generell naturlig grundvattenströmningsriktning i området bedöms vara nordvästlig mot 
Lidan/Vänern, men riktningen är sannolikt starkt påverkad av ledningsgravar, dräneringsrör och 
andra installationer i marken och sannolikt skiljer sig riktningen lokalt över området. 

Inga brunnar finns inom fastigheten enligt SGU:s brunnsarkiv (2017a).  

2.3 Tidigare undersökningar 
Några undersökningar har tidigare inte utförts inom aktuellt område. Ett antal undersökningar har 
dock utförts av Golder Associates för SPIMFAB under 2011 i närheten av fastigheten Laken 18: 

- Miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Laxen 13, Lidköpings kommun – SPIMFABs 
projektnummer 14-2683. 

- Miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Smeden 13, Lidköpings kommun – 
SPIMFABs projektnummer 14-2686. 

- Efterbehandlingsåtgärder utförda på fastigheten Smeden 13, Lidköpings kommun – 
SPIMFABs projektnummer 14-2686. 

På fastigheten Laxen 13 strax sydöst om Laken 18, har tidigare bedrivits bensinstationsverksamhet. 
2011 genomfördes en miljöteknisk markundersökning av Golder Associates. Inom fastigheten har det 
totalt funnits sex cisterner, varav en är en cistern för eldningsolja. Vid utförda markundersökningar 
hittades enbart betongplattorna som cisternerna har stått på. Ingen provtagning gjordes vid 
cisternen för eldningsolja, varav risk förekommer att denna cistern finns kvar i marken. Vid 
fältarbeten noterades lukt av olja i den provpunkt som låg vid korsningen Majorsallén och 
Skaragatan. Jordprov från punkten gav utslag vid fältmätning med PID-instrument, men visade inte 
på förhöjda halter av olja vid laboratorieanalys (Golder Associates, 2011b). Ingen sanering krävdes 
efter genomförd undersökning. 

Även på fastigheten Smeden 13, nordöst om Laken 18, har bensinstationsverksamhet bedrivits. 
Verksamheten lades ner 1974 och bedrevs innan dess av UNO-X. Golder Associates genomförde 2011 
en miljöteknisk markundersökning. Sanering av mark har inte gjorts inom fastigheten (Golder 
Associates, 2011c) dock har en cistern tagits bort. Kvar i marken lämnades betongplattor, 
drivmedelsledningar och pumpö som bedömdes vara fria från förorening av petroleumkolväten. I 
samband med undersökningarna påträffades fyllning innehållande porslin (Golder Associates, 
2011a). 

2.4 Historisk inventering 
Inom fastigheten Laken 18 har det tidigare varit bostadshus samt verksamheter som Sjölanders 
livsmedelsbutik (gamla konsum, sedan ICA) och en fiskaffär. Enligt hörsägen har det även funnits ett 
garveri inom kvarteret, detta har dock inte kunnat stärkas med skriftliga källor. Under 1973 byggdes 
Sjölanders ut. Delar av den äldre bebyggelsen i kvarteret sparades dock och är idag bostadshus (St 
Nicolai Gille, 2017). 
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HSB Laken, som ligger söder om undersökningsområdet på fastigheten Laken 12, har tidigare värmts 
upp med olja (St. Nicolai Gille, 2017). Hos Lidköpings kommun finns dock inga oljecisterner 
registrerade i cisternregistret eller i bygglov. 

På närliggande fastigheter har det tidigare funnits verksamheter som Nordegrens tunnbinderi (på 
Tunnbindaregatan 4, fastigheten Braxen 3 sydväst om aktuell fastighet), numera finns ett måleri på 
samma fastighet. Tunnbinderiet tillverkade smördrittlar till mejeriet samt byggde båtar (Hörling & 
Gustafsson, 2004; St. Nicolai Gille, 2017). Öster om fastigheten, på fastigheten Laxen 13, fanns 
tidigare en tappstation som drevs av Shell och startade upp i början av 1950-talet. Vid mitten av 
1980-talet avvecklades bensinverksamheten (Golder Associates, 2011b). Nordöst om fastigheten låg 
Volvo/Ford på fastigheten Smeden 13 (St. Nicolai Gille, 2017). Bensinstationsverksamheten har 
drivits av UNOX fram till 1974 (Golder Associates, 2011a). Fastigheten Laxen 13 bedömdes efter 
undersökning vara utan åtgärdsbehov. Fastigheten Smeden 13 har efter utförd sanering bedömts 
vara utan fortsatt åtgärdsbehov (SPIMFAB, 2014). Några ytterligare misstänkt förorenade objekt 
finns ej registrerade inom fastigheten eller angränsande fastigheter enligt länsstyrelsens EBH-stöd 
(Länsstyrelsen, 2017.) 

Vid platsbesök noterades främst risken för tjärasfalt, vilken vanligen användes fram till mitten av 
1970-talet. Utöver detta noterades inga direkta risker i samband med platsbesök. 

2.5 Risk för föroreningar 
Det föreligger en viss risk för föroreningar i jord och grundvatten inom undersökningsområdet. 
Utifrån den historiska inventeringen samt platsbesök har de potentiella föroreningskällorna bedömts 
vara spridning från de tankställen som tidigare legat på fastigheterna Laxen 13 och Smeden 13, 
tjärasfalt som fortfarande förekom på 1970-talet då byggnaden byggdes om och parkeringen 
anlades, uppvärmning av eldningsolja, garveriet samt tunnbinderiet som legat på fastigheten Braxen 
3. Det kan även förekomma fyllnadsmassor av okänt ursprung och innehåll. Vanligt förekommande 
föroreningar i fyllnadsmassor är metaller och PAH. 

De föroreningar som kan finnas inom området bedöms främst vara metaller, oljeföroreningar och 
tyngre kolväten som PAH. 

Föroreningars spridningsförutsättningar anses vara måttliga. 

3 Genomförande 
3.1 Provtagningsstrategi 
Nedanstående provtagningsstrategi följer de riktlinjer som föreskrivs av Naturvårdsverket (2002) och 
Svenska geotekniska föreningen (SGF, 2013) och baseras på framtagen bakgrundsinformation om 
verksamheter som har bedrivits på fastigheten från tidigare undersökningar, tillsammans med en 
översiktlig historisk inventering baserad på öppna källor på internet, länsstyrelsen och kommunen. 

Strategin för provtagningen är en riktad provtagning mot potentiella föroreningskällor och dess 
eventuella spridningsområde inom undersökningsområdet. 
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3.2 Fältarbete 
3.2.1 Jord 
Fältarbetet med jordprovtagning och installation av grundvattenrör utfördes fredagen 13 oktober 
2017. Jordprovtagning genom skruvborrning har utförts i totalt 6 provpunkter (1701–1706) fördelade 
över undersökningsområdet i enlighet med uppdragets provtagningsstrategi, ner till ca 3 m djup. För 
provpunkternas placering se bilaga 1. 

Jordprover togs ut som dubbla samlingsprov direkt från skruven generellt från varje halvmeter. 
Provtagningsnivåerna anpassades till förändringar i jordart och materialets färg. För proverna har 
diffusionstäta plastpåsar som tillhandahållits av laboratoriet använts. Inmätning av provpunkterna 
har gjorts med GPS. 

3.2.2 Grundvatten 
I samband med jordprovtagningen installerades grundvattenrör i 3 provpunkter (punkterna 1701, 
1703 och 1706), se bilaga 1. Grundvattenrören består av en filterdel, d v s ett 1 m långt slitsat PEH-
rör, som sitter ihop med täta PEH-rör upp till markytan. Filterdelen placerades under 
grundvattenytan vid installationen. Hålet kring filtret fylldes med filtersand och ovan filterdelen har 
tätning utförts med bentonitlera för att förhindra att ytvatten tränger ned i grundvattenröret. En mer 
detaljerad beskrivning av installationen återfinns i fältprotokollet i bilaga 2a. 

Vattnet i rören omsattes i samband med installationen samt strax innan provtagningen den 18 
oktober 2017, ca en vecka efter installationen. Provtagning utfördes med peristaltisk pump. För 
respektive provpunkt användes en specifik PEH-slang genom vilken pumpning av vatten skedde. 
Silikonslangen i själva pumpen byttes ut mellan varje provpunkt. 

3.3 Fält- och laboratorieanalyser 
Mätning med avseende på flyktiga kolväten med ett PID-instrument (MiniRAE Lite) utfördes på 
samtliga uttagna jordprover, på ett av dubbelproven. PID-mätningen utfördes i rumstemperatur. Ett 
urval av proverna lämnades in till laboratorium för kemisk analys dagen efter provtagningstillfället. 
Fältmätning avseende tjärasfalt utfördes med sprayfärg och UV-lampa. Vattenprover från samtliga 3 
rör lämnades till laboratoriet samma dag som provet togs ut. För analysprogram, se tabell 1. 

Samtliga laboratorieanalyser har utförts vid Eurofins Environment Testing AB, ackrediterat 
laboratorium enligt ISO/IEC 17025.  
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Tabell 1. Analysprogram för miljöteknisk markundersökning på Laken 18, Lidköpings kommun.  

Analyspaket 
Antal 

Jord Grundvatten 

Metaller (10 st. inkl. kvicksilver) 8 

3 

Sexvärt krom 3 

Petroleumkolväten  
(fraktionerade alifater, aromater) 

8 

PAH-16 8 

BTEX - 

Lösningsmedel (VOC) - 

pH/kond. - 3 
 

3.4 Riktvärden och bedömningsgrunder 
3.4.1 Jord 
Uppmätta halter jämförs i denna rapport med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 
markanvändning (KM, bostäder, park), vilka bedöms vara tillämpliga för den aktuella samt planerade 
markanvändningen i området (Naturvårdsverket 2009). Som jämförelse redovisas även riktvärden för 
mindre känslig markanvändning (MKM, industri, kontor, mm) samt haltnivåer för vad som anses 
utgöra mindre än ringa risk (MÄRR) vid återanvändning av massor i anläggningsarbeten 
(Naturvårdsverket, 2010). De sistnämnda kan sägas motsvara generella bakgrundsnivåer och anger 
när återanvändning av massor kan ske utan ett anmälningsförfarande enligt miljöbalken. 

3.4.2 Grundvatten 
Uppmätta halter i grundvatten har jämförts med referensvärden och riktvärden hämtade från 
Sveriges Geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för 
grundvatten, SGU-FS 2013:2. Referensvärdena motsvarar halter av naturligt förekommande ämnen i 
grundvatten i magasin som utgörs av sand- eller grusavlagringar och riktvärdena avser generella 
riktvärden för grundvatten på nationell nivå. För petroleumprodukter jämförs uppmätta halter med 
Svenska Petroleuminstitutets riktvärden för skydd av inträngning av ångor i byggnader respektive 
skydd av ytvatten (SPI, 2010). För de parametrar där svenska referens- och riktvärden saknas jämförs 
resultaten med holländska s.k. intervention values, d v s riktvärden för när en åtgärd krävs (VROM, 
2000), WHO:s riktvärden för dricksvatten (2003), kanadensiska riktvärden för skydd av akvatiskt liv 
(CCME, 1999) samt kaliforniska riktvärden för dricksvatten, vilka tar hänsyn till intag av vatten, 
inandning av ångor från dricksvattnet samt hudkontakt (CEPA, 2014). 
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4 Resultat 
4.1 Fältobservationer och fältanalyser 
4.1.1 Jord 
Generellt består marken i området av ett ca 0,3–1 m mäktigt fyllnadslager av sand eller grus. I 
fyllnadsmassorna återfinns inslag av tegel och glas i punkt 1701–1703 samt 1705. Fyllnadsmassorna 
underlagras av den naturliga siltiga finsanden. På de gräsbeväxta ytorna finns ett tunt lager humös 
sand i ytan (provpunkt 1701). 

Utförda fältmätningar med PID-instrument visade generellt på halter mindre än 10 ppm förutom i 2 
jordprover. I punkt 1702 på 1–1,5 m djup uppmättes en halt på 17 ppm och i punkt 1705 på 1–1,5 m 
djup uppmättes en halt på 10,4 ppm. 

För en utförlig bild av jordlagerföljd och fältintryck, se fältprotokoll i bilaga 2a. 

4.1.2 Grundvatten 
Vid omsättning var tillgången på grundvatten måttlig. Vattnet var något grumlat av silt i två av rören 
(1703 och 1706) och luktade av något dyigt i rör 1706. Grundvattenytan varierade mellan ca 2–2,4 m 
under markytan. För mer detaljer kring grundvattenprovtagningen, se fältprotokollet i bilaga 2b. 

4.2 Laboratorieanalyser 
4.2.1 Jord 
En sammanställning av laboratoriets analysresultat återfinns i bilaga 3a. Samtliga analysrapporter 
från laboratoriet återfinns i bilaga 4a. 

Analysresultaten visar på halter av bly överskridande riktvärdet för KM (känslig markanvändning) i 
två jordprover (1701 på 0–0,3 m djup och 1702 på 0,3–0,6 m djup). Vidare har PAH-M halter över 
riktvärdet för KM uppmätts i ett prov, 1704 på djupet 0,4–1 m. Förhöjda halter av PAH-H återfinns 
över riktvärdet för MKM i en provpunkt (1704 på 0,4–1 m djup) och över riktvärdet för KM i två 
provpunkter (1701 på 0–0,3 m djup och punkt 1705 på 0,05–0,5 m djup). 

Halter av kadmium, kvicksilver och zink har uppmätts i halter över MÄRR (motsvarande 
bakgrundshalt) i prov från punkt 1701 på 0–0,3 m djup. För övriga analyserade ämnen underskrider 
uppmätta halter den analytiska rapporteringsgränsen eller är i nivå med tillämpade bakgrundshalter. 

4.2.2 Grundvatten 
En sammanställning av laboratoriets analysresultat för grundvatten återfinns i bilaga 3b och samtliga 
analysrapporter från laboratoriet återfinns i bilaga 4b. 

Resultaten från laboratorieanalyserna visar generellt inte på förhöjda halter, över aktuella riktvärden, 
av metaller, alifater eller aromater i någon av de analyserade provpunkterna. Halter av kadmium, 
kobolt och vanadin har påträffats i grundvattnet i nivåer strax över referensvärdet (SGU, 2013). 

Något förhöjda halter av PAH:er, över riktvärdet för summa 4 PAH, återfinns i grundvatten från punkt 
1703.  
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En halt av triklorfluormetan i nivå med rapporteringsgränsen har detekterats i grundvatten från 
punkt 1701. Ämnet har bl a använts som köldmedium (CFC-11). Det finns inget svenskt riktvärde för 
detta ämne utan halten jämförs med kaliforniska riktvärden för dricksvatten (CEPA, 2014). Den 
uppmätta halten underskrider dessa riktvärden med god marginal. 

Konduktiviteten i grundvattnet är något förhöjd, vilket indikerar viss påverkan på grundvattnet, 
jämfört med bakgrundsnivåer (SGU, 2013). pH i grundvattnet är 6,5–6,9 och bedöms som normalt 
(SGU, 2013). 

4.3 Osäkerheter 
4.3.1 Underlag 
Provtagningsstrategi och analysval baseras på tillhandahållen information i de underlag som 
redovisas ovan. Historiska händelser och verksamheter som inte framgår av dessa underlag kan ha 
förorsakat föroreningar av annan typ än vad som bedömts utifrån ovanstående. Det finns även en 
osäkerhet vad gäller fyllnadsmassornas innehåll. 

4.3.2 Provtagning 
Vid provtagning av jord med skruvborrning tas en liten provmängd jord ut vid varje punkt, vilket 
innebär en osäkerhet avseende representativiteten. I aktuell undersökning motsvarar antalet 
provpunkter cirka 10 stycken per hektar, vilket bedöms som tillfredsställande (Naturvårdsverket, 
2002). Eftersom en stor del av fastigheten är bebyggd och provtagning inte har kunnat utföras under 
byggnader finns en osäkerhet vad gäller eventuella föroreningar under dessa. 

Vid grundvattenprovtagningen har samma pumputrustning använts i de olika provpunkterna. Även 
om separata slangar har använts finns viss risk för korskontaminering vid grundvattenprovtagning. 
Utifrån utvärdering av ordningen som proverna tagits i, halter och förhållandet mellan olika 
föreningar bedöms risken för korskontaminering dock som liten och sannolikheten för felaktig 
riskbedömning som låg. 

4.3.3 Analyser 
Mätosäkerheten för samtliga analyser framgår av analysrapporterna i bilaga 4a och b. Urvalet av 
analysparametrar baseras och begränsas av den information som framkommit i inventeringsarbetet 
gällande aktuella och omgivande fastigheter, historisk och nuvarande verksamhet, samt 
erfarenhetsmässiga bedömningar. Av naturliga skäl kan det inte uteslutas att det förekommer ämnen 
och föreningar som inte analyserats. 

5 Föroreningssituation och riskbedömning 
I hälften av analyserade jordprover har halter av bly och/eller PAH överskridande det generella 
riktvärdet för känslig markanvändning (KM) uppmätts. Därmed finns en risk för negativa effekter på 
människors hälsa och miljön på fastigheten på grund av förorenad mark. 

De förhöjda halterna av bly har påträffats i två ytliga jordprover i den nordöstra delen av fastigheten 
(1701 och 1702). Föroreningens utbredning avgränsas i väst och sydväst av punkterna 1704, 1705 
och 1706, men är i övrigt inte avgränsad. Mäktigheten på det förorenade lagret kan inte bedömas 
baserat på nuvarande analysresultat. Riktvärdet för bly begränsas i första hand av exponeringsvägen 



 

Fastigheten Laken 18, Lidköping 
2017-11-13   Sida | 10 (13) 

intag av jord. Då fastigheten till större delen är asfalterad eller bebyggd bedöms den generella risken 
för exponering för blyförorenad jord som liten, men om en större del av parkeringen ska bebyggas 
med bostäder ökar exponeringsrisken. I en av punkterna, 1701, ligger föroreningen ytligt på 
gräsbevuxen mark (1701), vilket innebär en förhöjd exponeringsrisk. Halten här är ungefär 3–4 
gånger riktvärdet för KM. Några förhöjda halter av bly har inte påträffats i grundvattnet, vilket 
indikerar att föroreningen inte sprider sig med grundvattnet. 

Högmolekylära PAH:er, s k PAH-H, har påträffats över riktvärdet för KM i jordprover från punkt 1701 
på 0–0,3 m djup och 1705 på 0,05–0,5 m djup samt över riktvärdet för MKM (mindre känslig mark) i 
1704 på 0,4–1 m djup. Halten i 1704 är ca 15 gånger riktvärdet för KM. Då fastigheten generellt sett 
är asfalterad eller bebyggd bedöms den direkta exponeringsrisken för människor som vistas på 
fastigheten som liten. Vidare är PAH-H mindre flyktigt, vilket innebär att risken för ånginträngning till 
befintliga hus bedöms som liten. Om en större del av fastigheten ska bebyggas med bostäder ökar 
exponeringsrisken. Förekomsten av PAH-H i jorden innebär också en negativ påverkan på markmiljön 
på platsen. Föroreningens utbredning är inte avgränsad. 

Medelmolekylära PAH:er, s k PAH-M, har påträffats i halter över riktvärdet för KM i punkt 1704 på 
0,4-1 m djup. Utbredningen är avgränsad åt öster och söder, men inte i övrigt. Riktvärdet för PAH-M 
begränsas av exponeringsvägen inandning ånga, vilket innebär att det kan finnas risk för att ångor 
tränger upp i ett hus ovan föroreningen och att människor i huset därmed utsätts för föroreningen. 
Föroreningens utbredning bedöms dock inte omfatta jorden runt det bostadshus som finns på aktuell 
fastighet idag. Detta då jordprover från punkt 1701 och 1702, som ligger nära huset, inte uppvisar 
förhöjda halter av PAH-M. För eventuella framtida bostadshus som byggs på andra delar av 
fastigheten kan denna risk inte uteslutas.  

De förhöjda halterna av PAH i grundvattnet i punkt 1703 indikerar att en viss spridning av PAH:er 
pågår. Riktvärdet för PAH4 baseras på Livsmedelsverkets gränsvärde för användning av grundvattnet 
som dricksvatten och vatten som innehåller halter av dessa ämnen över riktvärdet bedöms som 
otjänligt. Riktvärdet för PAH4 beaktar inte påverkan på miljön i området eller i recipienten 
nedströms. Då uttag av grundvatten för dricksvatten inte är aktuellt i området bedöms det inte som 
relevant att tillämpa SGUs riktvärde för PAH4 i området. Halterna bedöms därför utifrån SPI’s 
riktvärden (SPI, 2010) inte ha någon negativ påverkan på människors hälsa eller miljön inklusive den 
närliggande recipienten. Eftersom halterna underskrider aktuella riktvärden för påverkan på ytvatten 
bedöms risken inte som oacceptabel. 

6 Slutsatser och rekommendationer 
Utifrån utförd undersökning bedömer Jordnära miljökonsult AB att det föreligger en förhöjd risk för 
negativa effekter på människors hälsa och miljön inom aktuell fastighet till följd av förhöjda halter av 
bly och PAH i jord. Föroreningen har inte helt kunnat avgränsas inom ramen för aktuellt uppdrag. 

Då fastigheten till större delen är asfalterad eller bebyggd bedöms dock exponeringsrisken för 
människor som vistas på fastigheten som liten. Inom icke-asfalterade områden finns dock en något 
förhöjd risk för människor som vistas inom dessa områden, t ex vid trädgårdsarbete. Om en större 
del av fastigheten ska bebyggas med bostäder ökar exponeringsrisken. Risken för spridning av 
föroreningarna via grundvattnet bedöms som liten. 
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Sammanfattningsvis rekommenderar Jordnära miljökonsult AB följande: 

- I samband med framtida bostadsbyggnation på fastigheten rekommenderas att sanering av 
förorenad jord utförs för att minska exponeringsrisker från förorenad mark.  

- Schakt i förorenad jord är en anmälningspliktig verksamhet. En anmälan om schakt i 
förorenad mark (28 § SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska i god tid 
(6 veckor) innan schaktarbete skickas in till tillsynsmyndigheten. I anmälan skall bl a framgå 
hur saneringen skall utföras, vilka åtgärdskrav som ska gälla, försiktighetsmått, mm.  

- Överskottsmassor från framtida anläggningsarbeten ska hanteras på sätt godkänt av 
tillsynsmyndigheten. Massorna kan antingen omhändertas på mottagningsanläggning 
(deponi) eller återanvändas i lämpligt anläggningsprojekt. Återanvändning av massor i 
anläggningsändamål är dock anmälningspliktigt enligt kap 29 14§ 
Miljöprövningsförordningen (SFS2013:251) (C90.140). 

Denna undersökning har varit översiktlig och urvalet av analysparametrar baseras på 
erfarenhetsmässiga bedömningar. Av naturliga skäl kan det inte uteslutas att det finns föroreningar i 
delar av områden som inte har undersökts, eller att det förekommer ämnen och föreningar som inte 
analyserats. 

Enligt miljöbalken skall den som äger eller brukar en fastighet oavsett om området tidigare ansetts 
förorenat underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och 
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Vi rekommenderar 
därför att denna rapport delges tillsynsmyndigheten, d v s Miljö-Hälsa i Lidköpings kommun. 

 
 

 

Lidköping, 2017-11-13   

   
Anna Björk  Viktoria Lundborg 
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Fältprotokoll - Jord Bilaga 2a

Projektnr: 17025
Projekt och fastighet: Laken 18
Provtagningsdatum: 171013
Metod: Skruvborrning
Provtagare: Anna Björk, Jordnära Miljökonsult
Fälttekniker: Jan Axelsson, Bohusgeo
Väder: Soligt, 8° C

Provpunkt Nivå (m)
Okulärt bedömd 

jordart
Färg Anmärkningar

Prov 
(djup, m)

PID 
(ppm)

Analyser

1701 0-0,3 F/ humös SAND Mörksbrun Rötter. Inslag av tegel 0-0,3 <10

Metaller, 
alifater, 

aromater, 
PAH

0,3-1 F/ humös sandig FINSAND Mörksbrun
Rötter. Inslag av tegel. Skickt med 
ljus finsand

0,3-1 <10

1-1,5 <10
1,5-2 <10

2-2,5 <10

Metaller, 
alifater, 

aromater, 
PAH

2,5-3 <10

1702 0-0,1 Asfalt
0,1-0,3 F/ sandigt GRUS Mörksbrun Tegel 0,1-0,3 <10

0,3-0,6 F/ grusig sandig FINSAND Mörksbrun Mycket tegel 0,3-0,6 <10

Metaller, 
alifater, 

aromater, 
PAH, krom

0,6-1 (siltig) FINSAND Ljusbrun 0,6-1 <10

Grå Gv vid 2,9

Grundvattenrör 1701 GV, PEH Ø63mm installerat 171013 på ca 2,5 m djup med 1 m slitsat filter i botten. Ca 0,5 m uppstick. Filtersand 
placeras runt filterdelen, bentonit vid markytan.

Ljusbrun

 2-3 (siltig) FINSAND

 1-2 (siltig) FINSAND

1 av 3



Fältprotokoll - Jord Bilaga 2a

Provpunkt Nivå (m)
Okulärt bedömd 

jordart
Färg Anmärkningar

Prov 
(djup, m)

PID 
(ppm)

Analyser

1-1,5 17

Metaller, 
alifater, 

aromater, 
PAH

1,5-2 <10
2-2,5 <10

Gv vid 2,6. Sumpiglukt från 2,5 m 
och ner

2,5-3 <10

1703 Gatsten Brun
0,1-0,2 F/ grusig SAND Brun Inslag av tegel
0,2-0,4 F/ grusig siltig SAND Ljusbrun Inslag av tegel

3 svarta lager, det översta av dem 
har en mattare färg. Lager har en 
siltig struktur och saknar lukt

0,4-1 <10

1-1,5 <10
1,5-2 <10

Gv vid 2,1. Mörkare lager vid 2,4 2-2,6 <10
2,6-3 <10

1704 0-0,1 Asfalt
0,1-0,4 F/ sandigt stenigt GRUS Brun 0,1-0,4 <10

0,4-1 F/ grusig sandig FINSAND Brun 0,4-1 <10

Metaller, 
alifater, 

aromater, 
PAH, krom

1-1,5 <10
1,5-2 <10

Grå/ljusbrun Gv vid 1,5

Grundvattenrör 1703 GV, PEH Ø63mm installerat 171013 på ca 3 m djup med 1 m slitsat filter i botten. Däxel installerades. Filtersand 
placeras runt filterdelen, bentonit vid markytan.

0,1-0,4

 1-2 (siltig) FINSAND

0,4-2 (siltig) FINSAND

(siltig) FINSAND 2-3

<10

Ljusbrun

Grå

 1-3 (siltig) FINSAND Grå

2 av 3



Fältprotokoll - Jord Bilaga 2a

Provpunkt Nivå (m)
Okulärt bedömd 

jordart
Färg Anmärkningar

Prov 
(djup, m)

PID 
(ppm)

Analyser

2-2,5 <10
2,5-3 <10

1705 0-0,05 Asfalt

0,05-0,5 F/ sandigt stenigt GRUS Brun Glasbit 0,05-0,5 <10

Metaller, 
alifater, 

aromater, 
PAH

0,5-1 siltig FINSAND Mörkbrun 0,5-1 <10

1-1,5 (siltig) FINSAND Ljusbrun Gv vid 1,6 1-1,5 10,4

Metaller, 
alifater, 

aromater, 
PAH

1,5-2 <10
2-2,5 <10
2,5-3 <10

1706 0-0,05 Asfalt
0,05-0,2 F/ sandigt stenigt GRUS Brun 0,05-0,2 <10
0,2-0,3 F/ (siltig) FINSAND Mörkbrun

0,5-1 <10
1-1,5 <10

Gv vid 1,5. 1,6-1,7 luktar aningen av 
något?

1,5-2 <10

 2-3 (siltig) FINSAND Grå 2-2,5 <10
Grundvattenrör 1706 GV, PEH Ø63mm installerat 171013 på ca 2,5 m djup med 1 m slitsat filter i botten. Ca 0,5 m uppstick. Filtersand 
placeras runt filterdelen, bentonit vid markytan.

<10

Metaller, 
alifater, 

aromater, 
PAH, krom

Ljusbrun

0,2-0,5

(siltig) FINSAND

Grå

Grå

0,3-2

1,5-3 (siltig) FINSAND

 2-3 (siltig) FINSAND

3 av 3



Fältprotokoll - Grundvatten Bilaga 2b

Projektnr: 17025
Projekt och fastighet: Laken 18
Omsättningsdatum: 171013
Provtagningsdatum: 171018
Metod: Peristaltisk pump
Provtagare: Anna Björk, Jordnära Miljökonsult
Väder: Soligt, 8° C

Rörhöjd
Grundvatten-

nivå
Grundvatten-

nivå
Omsatt 
volym

(m över 
marken)

(m under rör 
överkant)

(m under 
marken)

(liter)

1701 0,1 2,5 -2,4 1,5 Klart vatten -
Metaller (inkl. Hg), Alifater, Aromater, 

PAH, BTEX, Krom, VOC, pH, Kond.

1703 -0,09 2,3 -2,39 3,5 Siltigt vatten -
Metaller (inkl. Hg), Alifater, Aromater, 

PAH, BTEX, Krom, VOC, pH, Kond.

1706 0,14 2,11 -1,97 4 Siltigt vatten
Aningen 
dyig lukt

Metaller (inkl. Hg), Alifater, Aromater, 
PAH, BTEX, Krom, VOC, pH, Kond.

 

Analyser
Prov-
punkt

Okulär bedömning Lukt

1 av 1



Sammanställning analysresultat - Jord Bilaga 3a
Projektnr: 17025

Projekt: Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Fastighet: Laken 18, Lidköping

Provtagningsdatum: 2017-10-13

Metod: Skruvborrning

Provtagare: Anna Björk

1701 1701 1702 1702 1704 1705 1705 1706

0-0,3 2-2,5 0,3-0,6 1-1,5 0,4-1 0,05-0,5 1-1,5 0,2-0,5

Arsenik mg/kg TS 10 10 25 2,6 < 2,3 < 2,3 < 2,3 < 2,1 < 1,9 < 2,3 < 2,0

Barium mg/kg TS 200 300 110 9,2 32 7,7 31 79 6,3 17

Bly mg/kg TS 20 50 400 180 2,3 100 1,5 13 11 1,5 9,8

Kadmium mg/kg TS 0,2 0,8 12 0,34 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Kobolt mg/kg TS 15 35 1,9 1,3 0,67 1,3 1,1 4,2 1,1 < 0,50

Koppar mg/kg TS 40 80 200 23 1,4 11 1,3 8 25 1,6 3,9

Krom mg/kg TS 40 80 150 8 2,9 4,3 2,5 4 12 2,8 3,1

Krom 6+ mg/kg TS 2 10 na na <0,5 na <0,5 na na <0,5

Kvicksilver mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 0,12 < 0,012 0,086 < 0,012 0,052 0,016 < 0,012 0,036

Nickel mg/kg TS 35 40 120 4,3 1,7 1,8 1,7 1,9 11 1,6 1,2

Vanadin mg/kg TS 100 200 12 7,3 8,7 8,1 7,7 20 5,3 5

Zink mg/kg TS 120 250 500 190 12 23 12 31 51 11 22

Alifater >C8-C10 mg/kg TS 25 120 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 < 10 < 10 12 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 2,5 0,78 < 0,50 < 0,50

Oljetyp Utgår Utgår Ospec Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår

Summa PAH-L mg/kg TS 0,6 3 15 0,062 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,37 0,079 < 0,045 < 0,045

Summa PAH-M mg/kg TS 2 3,5 20 1,2 < 0,075 < 0,075 < 0,075 6,5 1,6 < 0,075 < 0,075

Summa PAH-H mg/kg TS 0,5 1 10 1,6 < 0,11 0,13 < 0,11 15 1,3 < 0,11 < 0,11

Torrsubstans % 83,8 79,9 80,1 79,2 87,9 96,2 78,5 90,4

*Vid beräkningen har halter under rapporteringsgränsen satts att motsvara halva detta värde.

na = not analyzed

Halt överskridande Mindre Än Ringa Risk (MÄRR) enligt Naturvårdsverkets Handbok 2010:1, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, 2010

Halt överskridande Naturvårdsverkets riktvärde för Känslig Markanvändning (KM), 2009 (Bostäder, förskolor etc), reviderad 2016

Halt överskridande Naturvårdsverkets riktvärde för Mindre Känslig Markanvändning (MKM), 2009 (Industri, kontor etc), reviderad 2016

Provpunkt (djup i meter)

Blåmarkerad fet stil

Gulmarkerad fet stil

Orangemarkerad fet stil

Parameter Enhet

Rikt- och jämförvärden

MÄRR KM MKM

1 av 1



Sammanställning analysresultat - Grundvatten Bilaga 3b
Projektnr: 17025

Projekt: Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Fastighet: Laken 17, Lidköping

Provtagningsdatum: 2017-10-18

Metod: Peristaltisk pump

Provtagare: Anna Björk 

Referensvärde Riktvärde 1701 1703 1706

Arsenik As µg/l 1 1 10 2 0,24 < 0,20 < 0,20

Barium Ba µg/l 200 3 625 3 28 46 37

Bly Pb µg/l 0,5 1 10 2 < 0,050 0,063 < 0,050

Kadmium Cd µg/l 0,1 1 5 2 0,54 0,44 < 0,20

Kobolt Co µg/l 0,5 1 100 3 2,2 1,7 0,68

Koppar Cu µg/l 6 1 2000 2 2,2 1,7 0,68

Krom Cr µg/l 1 1 50 2 0,41 0,41 0,46

Krom 6+ µg/l 16/50 7 0,77 0,86 0,85

Kvicksilver Hg µg/l 0,006 1 1 2 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Nickel Ni µg/l 5 1 20 2 2,3 1,1 0,41

Vanadin V µg/l 1 1 70 3 1,7 0,63 0,39

Zink Zn µg/l 100 1 1000 2 3,6 3,0 2,2

Bensen mg/l 0,001 2 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050

Toluen mg/l 7/0,5 4 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010

Etylbensen mg/l 6/0,5 4 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010

Xylener mg/l 3/0,5 4 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010

Alifater >C8-C10 mg/l 0,1/0,15 4 < 0,020 < 0,020 < 0,020

Alifater >C10-C12 mg/l 0,025/0,3 4 < 0,020 < 0,020 < 0,020

Alifater >C12-C16 mg/l  -/3 4 < 0,020 < 0,020 < 0,020

Alifater >C16-C35 mg/l  -/3 4 < 0,050 < 0,050 < 0,050

Aromater >C8-C10 mg/l 0,8/0,5 4 < 0,010 < 0,010 < 0,010

Aromater >C10-C16 mg/l 10/0,12
 4 < 0,010 < 0,010 < 0,010

Aromater >C16-C35 mg/l < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050

PAH L µg/l 2000/120
 4 < 0,20 < 0,20 < 0,20

PAH M µg/l 10/5 4 < 0,30 < 0,30 < 0,30

PAH H µg/l 300/0,5 4 < 0,30 0,41 < 0,30

Summa 4 PAH5
µg/l 0,1 5 < 0,020 0,231 < 0,020

Triklorfluormetan (CFC-11) µg/l 150/13008 1 <1,0 <1,0

Konduktivitet mS/m 38 1 150 2 39 65 44

pH  6,9 6,9 6,5

na=not analysed

1 'Referensvärden för naturligt förekommande ämnen i grundvatten i magasin som utgörs av sand- eller grusavlagringar. Sveriges Geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten, SGU-FS 2013:2 (Bilaga 2)

2 'Generella riktvärden för grundvatten på nationell nivå. Sveriges Geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten, SGU-FS 2013:2 (Bilaga 1)

3 'Holländskt referens- eller riktvärde för bakgrundsnivå eller när en åtgärd krävs. Circular on target values and intervention values for soil remediation. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orening en Miliuebeheer, 2000

4 'Riktvärden för skydd av inträngning av ångor i byggnader resp. skydd av ytvatten. SPI rekommendation, Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. SPI Svenska Petroelum Institutet, december 2010

5 'Indelning i enlighet med Generella riktvärden för grundvatten på nationell nivå (avser summan av benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och indeno(1,2,3-cd)pyren). Sveriges Geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer 

och statusklassificering för grundvatten, SGU-FS 2013:2 (Bilaga 1)

6 'Riktvärde för skydd av akvatiskt liv i sötvatten, CCME, 1999

7 'Riktvärde för dricksvatten, WHO, 2003

8 'California Maxiumum Contaminant Level / Public Health Goals för dricksvatten, CEPA, 2014

ProvpunktRikt- och jämförvärden
Parameter Enhet

1 av 1



  

 

 
 
Bilaga 4a  
Analysrapporter jord 
(tot 17 sidor inkl försättsblad) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-202643-01

EUSELI2-00472931
Í%R%^Â!Hn"^Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

17025 Laken 18

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2017-10170849Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,3

Anna Björk

2017-10-13

Provet ankom:

JordMatris:

2017-10-16

Utskriftsdatum: 2017-10-25

Provmärkning: 1701

Provtagningsplats: 17025 Laken 18

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >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< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Aromater >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 Ts0.19Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.50Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.033Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts0.032Acenaftylen 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 Ts0.14Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.031Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.53Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.45Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-202643-01

Í%R%^Â!Hn"^Î

EUSELI2-00472931

mg/kg Ts0.062Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.2Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.6Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.4Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.4Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.8Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.6Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts110Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts180Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.34Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts23Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.0Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

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

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.3Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts190Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 ann-ida@jordnaramiljo.se  (ann-ida@jordnaramiljo.se)

 viktoria@jordnaramiljo.se  (viktoria@jordnaramiljo.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, 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-202644-01

EUSELI2-00472931
Í%R%^Â!Hn#gÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

17025 Laken 18

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2017-10170850Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

2-2,5

Anna Björk

2017-10-13

Provet ankom:

JordMatris:

2017-10-16

Utskriftsdatum: 2017-10-25

Provmärkning: 1701

Provtagningsplats: 17025 Laken 18

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >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< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Aromater >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 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%

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-202644-01

Í%R%^Â!Hn#gÎ

EUSELI2-00472931

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< 2.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.2Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts2.3Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts1.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.4Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.9Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts1.7Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.3Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts12Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 ann-ida@jordnaramiljo.se  (ann-ida@jordnaramiljo.se)

 viktoria@jordnaramiljo.se  (viktoria@jordnaramiljo.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, 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-202645-01

EUSELI2-00472931
Í%R%^Â!Hn$pÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

17025 Laken 18

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2017-10170851Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,3-0,6

Anna Björk

2017-10-13

Provet ankom:

JordMatris:

2017-10-16

Utskriftsdatum: 2017-10-25

Provmärkning: 1702

Provtagningsplats: 17025 Laken 18

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.1Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C8-C10 b)*SPI 201135%

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

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

mg/kg Ts12Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Aromater >C8-C10 b)*SPI 201130%

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 b)*

OspecOljetyp > C10 b)*

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

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

mg/kg Ts0.037Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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-202645-01

Í%R%^Â!Hn$pÎ

EUSELI2-00472931

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

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

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts0.25Summa totala PAH16 b)

mg/kg Ts< 2.3Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts100Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts0.67Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.3Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.086Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts1.8Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.7Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

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

mg/kg Ts<0.5Krom 6+ a)EN 15192

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), GERMANY

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 ann-ida@jordnaramiljo.se  (ann-ida@jordnaramiljo.se)

 viktoria@jordnaramiljo.se  (viktoria@jordnaramiljo.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, 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-202646-01

EUSELI2-00472931
Í%R%^Â!Hn%yÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

17025 Laken 18

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2017-10170852Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

1-1,5

Anna Björk

2017-10-13

Provet ankom:

JordMatris:

2017-10-16

Utskriftsdatum: 2017-10-25

Provmärkning: 1702

Provtagningsplats: 17025 Laken 18

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >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< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Aromater >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 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%

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-202646-01

Í%R%^Â!Hn%yÎ

EUSELI2-00472931

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< 2.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.7Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts1.5Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts1.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.3Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.5Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts1.7Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.1Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts12Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 ann-ida@jordnaramiljo.se  (ann-ida@jordnaramiljo.se)

 viktoria@jordnaramiljo.se  (viktoria@jordnaramiljo.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, 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-202647-01

EUSELI2-00472931
Í%R%^Â!Hn&ÆÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

17025 Laken 18

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2017-10170853Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,4-1

Anna Björk

2017-10-13

Provet ankom:

JordMatris:

2017-10-16

Utskriftsdatum: 2017-10-25

Provmärkning: 1704

Provtagningsplats: 17025 Laken 18

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.9Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C8-C10 b)*SPI 201135%

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

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

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

mg/kg Ts< 10Aromater >C8-C10 b)*SPI 201130%

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

mg/kg Ts0.85Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts1.6Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts2.5Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts1.6Bens(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.4Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts4.3Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.7Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.2Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Dibens(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts0.34Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts0.26Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.096Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.0Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.1Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.0Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

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-202647-01

Í%R%^Â!Hn&ÆÎ

EUSELI2-00472931

mg/kg Ts0.37Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts6.5Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts15Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts13Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts8.8Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts21Summa totala PAH16 b)

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

mg/kg Ts31Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

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

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

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

mg/kg Ts8.0Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.0Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.052Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts1.9Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.7Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts31Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts<0.5Krom 6+ a)EN 15192

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), GERMANY

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 ann-ida@jordnaramiljo.se  (ann-ida@jordnaramiljo.se)

 viktoria@jordnaramiljo.se  (viktoria@jordnaramiljo.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, 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-202648-01

EUSELI2-00472931
Í%R%^Â!Hn'$Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

17025 Laken 18

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2017-10170854Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,05-0,5

Anna Björk

2017-10-13

Provet ankom:

JordMatris:

2017-10-16

Utskriftsdatum: 2017-10-25

Provmärkning: 1705

Provtagningsplats: 17025 Laken 18

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >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< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Aromater >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 Ts0.53Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.78Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.22Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.34Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.23Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Indeno(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 Ts0.049Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

mg/kg Ts0.037Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.30Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.54Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.58Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-202648-01

Í%R%^Â!Hn'$Î

EUSELI2-00472931

mg/kg Ts0.079Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.6Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.3Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.1Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.8Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.9Summa totala PAH16 a)

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

mg/kg Ts79Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts11Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts4.2Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts25Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.016Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts20Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts51Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 ann-ida@jordnaramiljo.se  (ann-ida@jordnaramiljo.se)

 viktoria@jordnaramiljo.se  (viktoria@jordnaramiljo.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, 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-202649-01

EUSELI2-00472931
Í%R%^Â!Hn(-Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

17025 Laken 18

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2017-10170855Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

1-1,5

Anna Björk

2017-10-13

Provet ankom:

JordMatris:

2017-10-16

Utskriftsdatum: 2017-10-25

Provmärkning: 1705

Provtagningsplats: 17025 Laken 18

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >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< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Aromater >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 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%

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-202649-01

Í%R%^Â!Hn(-Î

EUSELI2-00472931

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< 2.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.3Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts1.5Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

mg/kg Ts1.6Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.8Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts1.6Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.3Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts11Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 ann-ida@jordnaramiljo.se  (ann-ida@jordnaramiljo.se)

 viktoria@jordnaramiljo.se  (viktoria@jordnaramiljo.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, 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-202650-01

EUSELI2-00472931
Í%R%^Â!Hn)6Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

17025 Laken 18

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2017-10170856Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,2-0,5

Anna Björk

2017-10-13

Provet ankom:

JordMatris:

2017-10-16

Utskriftsdatum: 2017-10-25

Provmärkning: 1706

Provtagningsplats: 17025 Laken 18

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.4Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C8-C10 b)*SPI 201135%

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

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

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

mg/kg Ts< 10Aromater >C8-C10 b)*SPI 201130%

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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-202650-01

Í%R%^Â!Hn)6Î

EUSELI2-00472931

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

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

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

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)

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

mg/kg Ts17Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.8Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts< 0.50Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.9Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.1Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.036Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts1.2Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.0Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts22Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts<0.5Krom 6+ a)EN 15192

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), GERMANY

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 ann-ida@jordnaramiljo.se  (ann-ida@jordnaramiljo.se)

 viktoria@jordnaramiljo.se  (viktoria@jordnaramiljo.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, 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
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-204493-01

EUSELI2-00473657
Í%R%^Â!I!/uÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

17025 Laken 18

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2017-10181676Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagningsdatum

6,2

2017-10-18

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-10-18

Utskriftsdatum: 2017-10-27

Provmärkning: 1701

Provtagningsplats: 17025 Laken 18

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/l0.020Naftalen 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 4

Förklaringar

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

AR-003v47
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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

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.02-Klortoluen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.04-Klortoluen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 0.20Bensen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Brombensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Bromklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Dibromklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Dibrommetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Diklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l1.0Triklorflourmetan (CFC-11) a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Hexachlorobutadiene (HCBD) a)LidMiljö.0A.01.1630%

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 4

Förklaringar

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

AR-003v47



AR-17-SL-204493-01

Í%R%^Â!I!/uÎ

EUSELI2-00473657

µg/l< 1.0iso-Propylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Klorbensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0m/p-Xylen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0n-Butylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0o-Xylen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Propylbensen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tetrakloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tetraklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Toluen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tribrommetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Triklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

6.9pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.8Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mS/m39Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l0.00024Arsenik As (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.028Barium 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/l0.00054Kobolt Co (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0022Koppar Cu (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/lSe kommentarKrom 6+ a)EN ISO 5667-3:2004 / 

HPLC-ICP-MS

mg/l0.00041Krom 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/l0.0023Nickel Ni (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0017Vanadin V (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.0036Zink Zn (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

Kemisk kommentar

Cr6+: 0,77 µg/l (Analys utförd av ALS Scandinavia AB)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

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 4

Förklaringar

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

AR-003v47



AR-17-SL-204493-01

Í%R%^Â!I!/uÎ

EUSELI2-00473657

Ann-Ida Bridholm  (ann-ida@jordnaramiljo.se)

Viktoria Lundborg  (viktoria@jordnaramiljo.se)

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 4 av 4

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-204494-01

EUSELI2-00473657
Í%R%^Â!I!0~Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

17025 Laken 18

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2017-10181677Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagningsdatum

6,2

2017-10-18

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-10-18

Utskriftsdatum: 2017-10-27

Provmärkning: 1703

Provtagningsplats: 17025 Laken 18

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/l0.051Bens(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.047Krysen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.11Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.073Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.060Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.35Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.020Naftalen 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 4

Förklaringar

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

AR-003v47
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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/l0.068Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.076Pyren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.061Benso(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/l0.41Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.02-Klortoluen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.04-Klortoluen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 0.20Bensen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Brombensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Bromklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Dibromklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Dibrommetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Diklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Hexachlorobutadiene (HCBD) a)LidMiljö.0A.01.1630%

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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l< 1.0iso-Propylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Klorbensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0m/p-Xylen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0n-Butylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0o-Xylen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Propylbensen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tetrakloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tetraklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Toluen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tribrommetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Triklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

6.9pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.9Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mS/m65Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l< 0.00020Arsenik As (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.046Barium Ba (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l0.000063Bly Pb (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.000023Kadmium Cd (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l0.00044Kobolt Co (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0017Koppar Cu (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/lSe kommentarKrom 6+ a)EN ISO 5667-3:2004 / 

HPLC-ICP-MS

mg/l0.00041Krom 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/l0.0011Nickel Ni (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.00063Vanadin V (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.0030Zink Zn (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

Kemisk kommentar

Cr6+: 0,86 µg/l (Analys utförd av ALS Scandinavia AB)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Ann-Ida Bridholm  (ann-ida@jordnaramiljo.se)

Viktoria Lundborg  (viktoria@jordnaramiljo.se)

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 4 av 4

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-204495-01

EUSELI2-00473657
Í%R%^Â!I!1ÂÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

17025 Laken 18

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2017-10181678Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagningsdatum

6,2

2017-10-18

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-10-18

Utskriftsdatum: 2017-10-27

Provmärkning: 1706

Provtagningsplats: 17025 Laken 18

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/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 4

Förklaringar

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

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.02-Klortoluen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.04-Klortoluen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 0.20Bensen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Brombensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Bromklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Dibromklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Dibrommetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Diklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Hexachlorobutadiene (HCBD) a)LidMiljö.0A.01.1630%

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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l< 1.0iso-Propylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Klorbensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0m/p-Xylen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0n-Butylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0o-Xylen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Propylbensen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tetrakloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tetraklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Toluen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tribrommetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Triklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

6.5pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.8Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mS/m44Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l< 0.00020Arsenik As (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.037Barium 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/l< 0.00020Kobolt Co (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.00068Koppar Cu (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/lSe kommentarKrom 6+ a)EN ISO 5667-3:2004 / 

HPLC-ICP-MS

mg/l0.00046Krom 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/l0.00041Nickel Ni (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l0.00039Vanadin V (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.0022Zink Zn (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

Kemisk kommentar

Cr6+: 0,85 µg/l (Analys utförd av ALS Scandinavia AB)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

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 4

Förklaringar

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

AR-003v47
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Ann-Ida Bridholm  (ann-ida@jordnaramiljo.se)

Viktoria Lundborg  (viktoria@jordnaramiljo.se)

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 4 av 4

Förklaringar

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

AR-003v47


