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Sammanfattning 

Bakgrund 
Örnsro IP, fastigheterna Nikolai 3:40 och 3:41, samt de intilliggande fastigheterna 
Nikolai 3:37 och 3:39 är föremål för en föreslagen planändring till bostäder.  

Uppdrag och syfte 
Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Örebro kommun utfört en översiktlig miljö-
teknisk markundersökning på fastigheterna Nikolai 3:37, 3:40 - 3:41, som till största 
delen består av Örnsro IP. Uppdragets syfte är att översiktligt utreda föroreningssituat-
ionen i mark och grundvatten inför planarbetet. 

Objektbeskrivning 
Örnsro IP ligger inom Örnsro industriområde i de sydvästra delarna av Örebro tätort. 
Området som är på förslag för planändring begränsas av Idrottsvägen i söder, Svartån 
i norr, Örnsrogatan i öst och Örnsro koloniområde i väst. Idag är aktuellt undersök-
ningsområde planlagt för idrottsändamål samt park och gata ut med ån. 

Aktuellt område utgjordes av gärden innan Villa Örnsro, bostadshuset på fastighet 
Nikolai 3:39, byggdes i början av 1900-talet. På närliggande fastigheter har det dock, 
sedan 30-talet, bedrivits en hel del verksamheter, bland annat två kemtvättar, flera 
verkstadsindustrier med halogenerade lösningsmedel och ett sågverk.  

Riskbedömning 
Utifrån påträffade föroreningar i jord och grundvatten bedöms hälso- och miljörisken på 
området vara mycket låg. Spår av ämnen från omkringliggande verksamheter förekom-
mer, men halterna är mycket låga. Risken för spridning av förorening från aktuellt 
undersökningsområde till yt- och grundvatten ses också som mycket låg.  

De förhöjda arsenikhalterna i fyllningen skulle mycket väl kunna vara bakgrundshalter 
och bedöms inte utgöra något problem för planerad markanvändning. Då föroreningen 
endast påträffats i ytlig fyllning kommer den troligtvis att avlägsnas i samband med 
byggnationer på området och innebär därför främst en masshanteringsfråga. Des-
amma gäller för den eventuella rödfyr eller stybb som kan finnas kvar i marken där löp-
arbanan har varit belägen samt den fyllning som inte är undersökt. 

Slutsatser och rekommendationer 
Utifrån resultatet av genomförd undersökning ses inga risker för planerad verksamhet. 
Dock innebär de förhöjda halter av metaller i fyllningen en masshanteringsfråga i sam-
band med schakt. Vi rekommenderar därför att en kompletterande undersökning görs 
inför eventuella schaktarbeten, dels för att undersöka de områden som inte kunnat un-
dersökas i dagsläget på grund av pågående verksamhet, dels för att klassificera mas-
sorna. 
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1 Inledning 

Örnsro IP, fastigheterna Nikolai 3:40 och 3:41, samt de intilliggande fastigheterna 
Nikolai 3:37 och 3:39 är föremål för en föreslagen planändring till bostäder. Örebro 
kommun vill därmed utföra en miljöteknisk markundersökning för att utreda förore-
ningssituationen på området. Aktuellt område är idag planlagt för idrottsändamål samt 
park och gata (Stadsplan: 1880K-A268). 

2 Uppdrag och syfte 

Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Örebro kommun utfört en översiktlig miljö-
teknisk markundersökning på fastigheterna Nikolai 3:37, 3:40 - 3:41, som till största 
delen består av Örnsro IP. 

Uppdragets syfte är att översiktligt utreda föroreningssituationen i mark och grundvat-
ten inför planarbetet. 

I uppdraget ingår inte en fördjupad riskbedömning. 

Denna rapport gäller för detta specifika uppdrag och får endast återges i sin helhet, om 
inte annat skriftligen i förväg överenskommits med aktuell uppdragsledare.  

2.1 Organisation 
I uppdraget har följande företag och personer medverkat: 

Namn Företag Ansvar och uppgifter 

Erica Tallberg Structor Miljöteknik AB Uppdragsledare 

Linda Sohlman Gustafsson Structor Miljöteknik AB Handläggare, rapportskrivning 

Emma Platesjö Structor Miljöteknik AB Granskare 

Mattias Tancred Structor Miljöteknik AB Handläggare GIS, fältanalyser, 
provtagning 

Daniel Gustafsson Structor Miljöteknik AB Provtagning grundvatten 

Peter Karlsson VA Projekt AB Borrpersonal 

 Eurofins Environment 
Testing Sweden AB 

Laboratorieanalyser 

 

2.2 Utrednings- och åtgärdsprocess för förorenad mark 
Processen att utreda och välja efterbehandlingsåtgärd för ett förorenat område startar 
när det finns information eller misstanke om att ett område är så förorenat att det kan 
utgöra risk för människors hälsa eller miljön. Processen utförs stegvis, där varje steg 
utgör underlag för nästa fas eller beslut om att processen kan avbrytas. Återkoppling 
och omtag av vissa moment kan bli nödvändiga då ny kunskap kommer in i efterhand 
och det är därför inte ovanligt att flera moment kan pågå mer eller mindre samtidigt. I 
Figur 2.1 illustreras processen översiktligt med information om var i processen det ak-
tuella objektet befinner sig i.  
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Övergripande åtgärdsmål

Anger vad man vill uppnå med en efterbehandlingsåtgärd

Undersökning och utredning

Provtagningar i fält som underlag för riskbedömning. Inför provtagning tas en provtagningsplan
fram som ofta förankras med tillsynsmyndigheten.

Riskbedömning

Identifierar och kvantifierar de risker som det förorenade området kan ge upphov till.

Åtgärdsutredning

Vilka åtgärdsalternativ kan vara lämpliga för aktuellt område. De alternativ som väljs beskrivs 
närmare avseende kostnader, risker och omgivningspåverkan.

Riskvärdering

I riskvärderingen jämförs  de totala miljömässiga konsekvenserna (positiva och negativa) och 
tekniksa risker för åtgärdsalternativen med kostnaderna.

Mätbara åtgärdsmål

Konkretisering av de övergripande åtgärdsmålen i mätbara termer, som sedan kontrolleras i 
kontrollprogram som utförande- och omgivningskontroll samt referenseundersökningar.

Åtgärdsförberedelser och åtgärdskrav

Åtgärdskraven preciserar vad som bör göras och på vilket sätt, de bör vara kalkylerbara och 
omfatta alla aktiviteter och medier som ska åtgärdas/hanteras. I detta moment upprättas en 

anmälan om efterbehandling.

Genomförande

Upphandling och projektledning av entreprenad. Miljökontroll utförs enligt kontrollprogram för t.ex. 
uppföljning av mätbara åtgärdsmål

Uppföljning och dokumentation

Hela processen ska dokumenteras så att den lätt kan följas.  Dokumentationen ska vara avsedd för 
tillsynsmyndigheten alternativt som underlag för riskkommunikation, planprocess eller liknande. 

Figur 2.1 Schematisk beskrivning av utrednings- och efterbehandlingsprocessen, där blåmarke-
ring anger de moment som det aktuella objektet har utfört. 
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3 Objektbeskrivning 

3.1 Allmänt 
Örnsro IP ligger inom Örnsro industriområde i de sydvästra delarna av Örebro tätort. 
Området som är på förslag för planändring begränsas av Idrottsvägen i söder, Svartån 
i norr, Örnsrogatan i öst och Örnsro koloniområde i väst. Inom koloniområdet finns 
flera bostadshus för permanentboende. Idag är aktuellt undersökningsområde planlagt 
för idrottsändamål samt park och gata ut med ån. 

 

Figur 3.1. Översiktskarta Örebro (orebro.se). Aktuellt undersökningsområde visas med röd 
streckad linje. 

3.1.1 Historik 
Innan Villa Örnsro, bostadshuset på fastighet Nikolai 3:39, byggdes i början av 1900-
talet, utgjordes området av gärden. Först på 1930-talet började industrierna uppföras i 
området. Långt tillbaka i tiden hette området Myrö utjord. (P. Roth, Örebro Stadsarkiv) 
Det saknas uppgifter om när idrottsanläggningen anlades, men den finns med på flyg-
foton från 1947, se Figur 3.2. Någon tidigare verksamhet inom undersökningsområdet 
har inte kommit till Structor Miljötekniks kännedom. 
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Figur 3.2. Flygfoto över aktuellt område från 1947 (Örebro Stadsarkiv). 

Villa Örnsro ska, enligt olika uppgiftslämnare, ha varit bostadshus, café och restaurang 
samt ungdomsgård. Idag ägs fastigheten av Ragnarsson Fastigheter AB och byggna-
den används som privatbostad (D. Ragnarsson, Ragnarsson Fastigheter AB).  

Längs med Idrottsvägen har det sedan 30-talet bedrivits en del verksamheter. Här bed-
revs bland annat två kemtvättar, varav den ena, Brendsen Textil Service AB på Tjäns-
temannen 2, gick över till vanlig tvätteriverksamhet år 1995 (Golder Associates, 2010). 
Den andra, Textilia Tvätt och Textilservice AB, är fortfarande i drift och ska enligt EBH-
databasen använda sig av lösningsmedel i sin verksamhet. Denna är belägen på fas-
tigheterna Tjänstemannen 3. 

På kvarteret Träsnidaren, på andra sidan Idrottsvägen jämfört med aktuellt undersök-
ningsområde, har det bedrivits verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel på 
tre fastigheter. På Träsnidaren 6 startade AB Rostfri Industri sin verksamhet år 1939. 
Verksamheten, som omfattade alla slags rostfria arbeten, pågick fram till någon gång 
mellan 1960-1982, då AB Roberts köpte fastigheten. Idag finns där Gottfabriken i Öre-
bro AB, som tillverkar godis. (Lst, 2012b)  

Mellan 1940-1970 bedrevs Jahrls Mekaniska på Träsnidaren 7. De tillverkade verktyg 
och andra detaljer i metall. Då flera kemikalier med hög farlighet, däribland triklorety-
len, hanterades i tillverkningsprocessen, bedömdes objektet till riskklass 2. Jahrls Me-
kaniska ersattes sedan av Torgnys bilverkstad. (Lst, 2012a) Pelganders Motorslip AB, 
på Trädsnidaren 9, är fortfarande i drift (M. Rehn, Lst Örebro). 

På Trädsnidaren 2:1 och 4:1 fanns tidigare ett sågverk, Bröderna Erikssons Mek. 
Snickerifabrik. Fabriken ska ha varit av ansenlig storlek och flyttade till denna plats ca 
1940. (Lst, 2008) I Figur 3.3 syns sågverket i flygfoton från 1947. Verksamheten omfat-
tade bland annat impregnering i form av doppning enligt EBH-databasen.  

I övrigt finns en del bilvårdsanläggningar och fordonsverkstäder i området. 
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Figur 3.3. Flygfoton över sågverket från 1947 (Örebro Stadsarkiv). I bakgrunder syns aktuellt 
undersökningsområde. 

3.1.2 Utförda undersökningar 
1996-1997 utförde Golder Associates miljögeotekniska undersökningar och en riskbe-
dömning för fastigheten Tjänstemannen 2, där Brendsens Textil Service AB bedrivs 
(Golder Associates, 2012). Därefter har även kompletteringar och uppföljningar på ett 
kontrollprogram genomförts, också dessa av Golder Associates. 

Ragn-Sells Miljökonsult utförde en miljöteknisk undersökning av tio före detta sågverk i 
Örebro län år 2008, där ingick även Bröderna Erikssons Mek. Snickerifabrik på Träsni-
daren 2:1 och 4:1. 

Structor Miljöteknik AB gjorde en undersökning av rödfyr på de båda fotbollsplanerna 
på aktuellt undersökningsområde år 2012. Detta var i samband med en mer omfat-
tande provtagning av aktivitetsplaner över hela Örebro kommun. Ingen rödfyr påträffa-
des på aktuellt undersökningsområde under denna undersökning (Structor, 2012). 

Aktuellt undersökningsområde har genomgått en geoteknisk markundersökning, utförd 
av ÅF-Infrastructure AB, under april 2015. Inga ytterligare undersökningar har kommit 
till Structor Miljötekniks kännedom. 

3.2 Geologi 
Geologin på området är relativt plan, markytan varierar mellan +28,5- +29,0 meter, 
med en svag lutning i norr mot Svartån (ÅF, 2015).  

Enligt SGU:s jordartskarta består aktuellt undersökningsområde av postglacial finlera, 
se Figur 3.4. Sonderingarna inom den geotekniska undersökningen visar på en gene-
rell jordlagerföljd med mellan 1,5-2 meter torrskorpelera efterföljt av 1-3 meter siltig och 
ställvis varvig lera. Detta underlagras av 1-3 meter friktionsmaterial över berg. Utanför 
A-planen samt vid hårdgjorda ytor förekommer även en del fyllning. Runt A-planen ska 
det tidigare ha funnits löparbanor, men dessa är numera övervallade för att skapa 
åskådarplatser. (ÅF, 2015) Löparbanorna kan skymtas i flygfotot i Figur 3.2. 
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Figur 3.4. Utdrag från SGU:s jordartskarta. Aktuellt undersökningsområde är utmarkerat. 

3.3 Hydrologi 
Närmste ytvattenrecipient är Svartån som gränsar undersökningsområdet i norr. Svar-
tån mynnar ut i Hjälmaren vid naturreservatet Oset/Rynningeviken. Ån är tämligen på-
verkad av regleringar, dagvatten, avloppsreningsverk och industrier som ligger i när-
heten av ån och i dess avrinningsområde. Vattennivån i Svartån varierar mellan +25,7-
+27,7 meter, men ligger i medel på +26,72 meter (ÅF, 2015).  

Aktuellt undersökningsområde ligger inom avrinningsområde 61. Avrinningsområdet 
korsas av Örebroåsen, som ligger mellan 500-600 meter syd till sydost om aktuellt 
undersökningsområde. (VISS) 

Enligt Örebro kommun ska den regionala strömningsriktningen i akvifären under leran, 
vara riktad mot den före detta vattentäkten, i den del av Örebroåsen, som ligger vid 
Gustavsvik, det vill säga ca 600 meter sydost om aktuellt undersökningsområde. Vid 
Gustavsviksbadet finns tre brunnar för grundvattenuttag, som används för att fylla Gus-
tavsviksbadets bassänger samt reglera grundvattennivån i centrala Örebro (Golder, 
2012).  

Grundvattenytan låg under den geotekniska undersökningen på +26,5 meter. 

3.4 Byggnader 
På aktuellt undersökningsområde finns idag tre byggnader, dels Villa Örnsro i den 
nordöstra delen, dels ett omklädningsrum och ett materialförråd ungefär i mitten av 
området. Villa Örnsro är en tegelvilla i två plan och källare, medan de båda andra end-
ast har ett plan. 

 

Förklaring 
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3.5 Förväntad föroreningssituation 
På Brendsens Textil Service AB användes tetrakloreten (PCE) samt varnolen (Golder 
Associates, 2012). Från sågverket anses dioxiner och cancerogena PAH utgöra den 
största risken (Lst, 2008), men då doppning sägs ha förekommit, är pentaklorfenol en 
större spridningsrisk i grundvattnet. Dioxiner är hydrofoba och löser sig inte i vatten, 
utan sprids genom partikelbunden transport. De har därför svårare att spridas långa 
sträckor med grundvattnet. 

AB Rostfri Industri och Jahrls Mekaniska har använt trikloretylen, skärvätskor, smörjol-
jor och metaller i sin tillverkning (Lst, 2012a,b). 

Fotbollsplanerna misstänkts vara besprutade med växthämmande pesticider och den 
ställvis förekommande fyllningen är av okänt ursprung. I löparbanorna kan det, om de 
finns kvar under vallarna, förekomma så kallad rödfyr eller stybb, restprodukter från ut-
vinning av olja från alunskiffer. Dessa innehåller ofta förhöjda halter av bland annat 
metaller. 

Området norr om omklädningsrummen/materialförrådet ser lite egendomligt ut på stu-
derade flygfoton över området. Här kan det finnas en del fyllnadsmassor. 

Vid åkanten kan åsediment och fyllnadsmassor ha lagts upp under byggnationen av 
hängbron. Här kan man misstänka föroreningar som båtbottenfärger (organiska tenn-
föreningar), metaller och PAH. 

3.6 Egenskapsområden 
Ett egenskapsområde är ett område där föroreningssituationen antas vara likartad och 
har orsakats av en viss verksamhetsutövning. Egenskapsområdet kan avgränsas både 
vertikalt och horisontellt. 

I denna undersökning har området delats upp i fyra egenskapsområden som innefattar 
de båda fotbollsplanerna (egenskapsområde 1 och 2), ett misstänkt utfyllt område norr 
om omklädningsrummen/materialförrådet (egenskapsområde 3) samt ett område längs 
åkanten (egenskapsområde 4), där misstanke finns om upplag av åsediment och fyll-
nadsmassor från anläggandet av intilliggande hängbro. 
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4 Bedömningsgrunder 

4.1 Skyddsobjekt 
Undersökningsområdet är idag planlagt för idrottsändamål samt park och gata, men är 
på förslag att göras om till bostäder, det vill säga känslig markanvändning. Exponerade 
grupper i framtiden skall därför antas vara såväl vuxna som barn och äldre, 24 timmar 
per dag. Recipienten, Svartån, gränsar undersökningsområdet i norr.  

Grundvattenakvifären, Örebroåsen, ligger mellan 500-600 meter syd till sydost om ak-
tuellt undersökningsområde. Den används inte för vattenuttag idag.  

4.2 Tillämpade riktvärden 
För bedömning av påträffade halter i mark tillämpas Naturvårdsverkets generella rikt-
värden för Känslig Markanvändning, KM. I grundvatten används i första hand riktvär-
den för grundvatten och i andra hand referensvärden enligt SGU-FS 2013:2, i tredje 
hand hämtas riktvärden från ”SPI - Efterbehandling av förorenade bensinstationer och 
dieselanläggningar, SPI 2011”, se Tabell 4.1 nedan. 

När det gäller lösningsmedel finns det i Sverige endast framtagna riktvärden för triklo-
reten i mark och inte för nedbrytningsprodukterna. För dricksvatten finns gränsvärde 
för trikloreten och tetrakloreten som samlingsparameter samt även för vinylklorid. WHO 
(världshälsoorganisationen) förordar dock ett lägre gränsvärde för vinylklorid i dricks-
vatten, vilket bör gälla i första hand, och de har även ett gränsvärde för dikloretylen 
som samlingsparameter. Tillämpade riktvärden presenteras i Tabell 4.1. 

För pentaklorfenol finns inga svenska riktvärden för grundvatten. I Tabell 4.2 presente-
ras utländska rikt-/jämförvärden som anses tillämpbara. 
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Tabell 4.1 Tillämpade riktvärden för ämnen i mark (mg/kg TS) och grundvatten (g/l). 

Ämne 
 
 

KM 
 
 

MKM 
 
 

Grundvatten 
 
 

Grundvatten 
”ångor i 

byggnader” 
utspädning 

1/5000 

Grundvatten 
”miljörisker 
ytvatten” 

utspädning 
1/100 

Arsenik 10 25 10   

Barium 200 300    

Bly 50 400 10  50 

Kadmium 0,5 15 5   

Kobolt 15 35 0,510)   

Koppar 80 200 610)   

Krom totalt 3) 80 150 110)   

Kvicksilver 0,25 2,5 1   

Nickel 40 120 510)   

Vanadin 100 200 110)   

Zink 250 500 10010)   

Summa mono- och diklorbensener 
1,2) 

5 15    

Triklorbensener 1 10    

Diklormetan 1,2) 0,08 0,25 206)   

Dibromklormetan 1,2) 0,5 2    

Bromdiklormetan 1,2) 0,06 1    

Triklormetan 1,2) 0,4 1,2 100   

Koltetraklorid (Tetraklormetan) 1,2) 0,08 0,35    

1,2-dikloretan 1,2) 0,02 0,06 3   

1,2-dibrometan 1,2) 0,0015 0,025    

1,1,1-trikloretan 1,2) 5 30    

Trikloreten 1,2) 0,2 0,6 10   

Tetrakloreten 1,2) 0,4 1,2   

cis-dikloretylen  - - 506)   

trans-dikloretylen - -   

vinylklorid  - - 0,36)   

Bensen 1,2) 0,012 0,04 1 50 500 

Toluen 1,2) 10 40 4011) 7000 500 

Etylbensen 1,2) 10 50 3011) 6000 500 

Xylen 1,2) 10 50 25011) 3000 500 

1) Ämnen som i stor utsträckning kan förekomma i porluft. Kompletterande analyser av markluft och 
inomhusluft rekommenderas.  
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2) Ämnen som i stor utsträckning kan förekomma i mark- eller grundvatten. Kompletterande analyser av 
mark- och grundvatten rekommenderas.  
3) Om halt Cr VI är mindre än 1 % 
6) Gränsen för otjänligt dricksvatten, WHO, 2011 
7) Benso(a)pyren 
8) En flyktiga fraktioner, bedöms ej ge upphov till ångor 
9) Summa PAH 4 (beonso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och inden(1,2,3-cd)pyren). 
10) Referensvärden i grundvatten enligt SGU-FS 
11) Avser gränsvärde för dricksvatten enligt SPI, 2011. 

 

Tabell 4.2. Utländska rikt-/jämförvärden för pentaklorfenol i grundvatten. Enhet µg/l. 

Dricksvattenkriterier WHO: 

 

1 µg/l (maximal kontamineringsnivå) 

 

Ytvattenkriterier Holland (löst förorening): 

 
0,04 µg/l (ingen påverkan), 
3 µg/l (kraftig påverkan) 
 

 

Ytvattenkriterier US EPA: 

 

13 µg/l (kroniska effekter) 
 

Ytvattenkriterier Kanada: 

<0,5 µg/l (mindre allvarligt), 

0,5-1,5 µg/l (Måttligt allvarligt), 

1,5-5 µg/l (Mycket allvarligt) 

 

5 Utförande 

5.1 Metod allmänt 
Fältundersökningen inleddes den 22 maj 2015 genom provtagning av jord och installat-
ion av grundvattenrör. Provtagning utfördes inom fastigheterna Nikolai 3:37, 3:40 och 
3:41. Undersökningen omfattade inte byggnaderna på området eller fastighet 3:39, där 
byggnaden används som privatbostad. Undersökningsområdet redovisas i Bilaga 1, 
Reviderad Provtagningsplan. 

Undersökningen utfördes med hjälp av en borrbandvagn samt med hjälp av en 
geokäpp. Fem grundvattenrör i stål installerades ned till friktionsmaterial eller berg för 
att kunna göra en bedömning om föroreningar från närbelägna fastigheter sprids in på 
aktuellt undersökningsområde. Ett grundavattenrör av modell PEH installerades också 
i området norr om omklädningsrummet/materialförrådet, egenskapsområde 3, för att 
undersöka fyllningen. Det förekom dock inget övre magasin, varför även detta installe-
rades ned till friktionsmaterial. Ett befintligt PEH-rör från den geotekniska undersök-
ningen användes också.  

Innan PEH-röret installerades uttogs jordprover från skruv i denna punkt, SM6. Inom 
samma område utfördes även SSP-provtagning från skruv i 5 punkter, då materialet 
var för hårt för geokäpp.  

För att i möjligaste mån undvika att förstöra fotbollsplanerna utfördes provtagningen 
genom SSP-provtagning med hjälp av geokäpp. Provtagning skedde endast av det 
översta mullagret (0-0,2 m), då det underlagrande materialet var för hårt. Geokäppen 
användes dessutom för att försöka lokalisera den eventuella löparbanan inne på plan-
området för den största av fotbollsplanerna, medan spade användes utanför. Ingen 
löparbana hittades. Om löparbanan finns kvar, är den troligen belägen inom planområ-
det, där det i detta läge skulle undvikas att grävas för att inte förstöra fotbollsplanen. 
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En borrpunkt för skruvprovtagning placerades även på lämplig plats för att undersöka 
fyllningen i vallen, SM 7. 

SSP-provtagning med hjälp av geokäpp tillämpades även vid åkanten intill Hängbron. 
Placeringen av grundvattenrör, skruvborrpunkter och egenskapsområden redovisas i 
Bilaga 1.  

För vidare beskrivning av provtagningsmetodik se framtaget provtagningsprogram. 
Provtagningen har utförts enligt kvalitetsklass B som beskrivs i SGF:s Fälthandbok för 
Miljötekniska undersökningar, rapport 1:2004.  

För jordartsbedömning samt övriga fältnoteringar, se Bilaga 2, Fältnoteringar och fält-
analyser. 

5.2 Fältanalyser 
XRF-instrument av typ NITON XLt användes för att ”scanna” av fyllningsjorden som 
påträffades med avseende på metallinnehåll. XRF-mätning har generellt skett som en-
kelmätning på avsett jordprov placerad i diffusionstät påse, i 120 sekunder.  

PID, av typ MiniRae 2000, har använts för att påvisa flyktiga organiska föroreningar i 
jord. Metoden är inte kvalitativ, dvs endast en totalhalt redovisas och det går inte att ur-
skilja vilket ämne som gett utslag.  

5.3 Laboratorieanalyser 
För ackrediterade analyser användes laboratoriet Euorfins Environment Testing Swe-
den AB. Nedan redovisas de parametrar som analyserats i jord respektive grundvat-
ten. 

5.3.1 Jordprover  
Mullagret på fotbollsplanerna analyserades avseende pesticider, metaller och PAH. 
Fyllningen i vallen, i egenskapsområde 3 samt i egenskapsområde 4 analyserades 
med avseende på metaller och PAH. Vid åkanten, egenskapsområde 4, analyserades 
proverna även med avseende på organiska tennföreningar (TBT, DBT och MBT) här-
rörande från båtbottenfärger. 

5.3.2 Grundvattenprover  
För att utreda eventuell intransport av föroreningar från närliggande verksamheter till 
aktuellt undersökningsområde analyseras grundvattnet avseende tetrakloreten samt 
dess nedbrytningsprodukter, trikloreten (TCE), cis-1,2-dikloreten (cDCE) och vinylklorid 
(VC), metaller samt pentaklorfenol. Varnolen fanns ej som analys, varför en VOC-scre-
ening gjordes på ett prov istället, enligt laboratoriets rekommendationer. Alifater och 
aromater bedömdes ej relevanta, då det endast förekom ett grundvattenmagasin under 
ett flera meter tjockt lerlager. Dessutom avskärmas aktuellt undersökningsområde från 
bedömt källområde av Idrottsvägen, med alla dess ledningsstråk. BTEX och volatila 
PAH undersöktes i SM 5 genom analys av VOC-EPA.  

  



 

 

15 

STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB 

Örnsro IP Rapport översiktlig miljöteknisk markundersökning 
Uppdragsnummer: 6203-118  

5.4 Provtagning och provhantering 
Provtagning av jord utfördes den 22 maj 2015 och grundvattnet provtogs den 1 juni 
2015. 

5.4.1 SSP-provtagning 
I denna undersökning utfördes SSP-provtagning med hjälp av geokäpp av de båda fot-
bollsplanerna, egenskapsområde 1 och 2, samt i området längs åkanten, egenskaps-
område 4. I dessa egenskapsområden uttogs prov från de översta 0,2 m i 20 punkter 
per egenskapsområde. Punkterna var spridda över hela ytan och från varje punkt ut-
togs tre replikat av prov, A, B och C, som samlades till ett samlingsprov per replikat i 
en diffusionstät påse. 

Anledningen till att det inte uttogs några separata C-prover, som det står i provtag-
ningsprogrammet, var att provmängden från varje provpunkt inte räckte till ett enskilt 
prov. C-provet, som nu är ett samlingsprov för hela ytan, lagrades i kyl för att kunna 
skickas på analys utifall variationen var stor mellan A- och B-proven.  

I egenskapsområde 3 uttogs proverna genom skruvprovtagning, då materialet var för 
hårt för provtagning med geokäpp. Prover uttogs i två nivåer, 0-0,3 m och 0,3-0,6 m, 
från fem punkter spritt över ytan och enligt samma metodik som ovan.  

Proverna förvarades svalt och mörkt innan fältanalysering och eventuell analys på la-
boratorium.  

5.4.2 Skruvprovtagning 
Från skruven uttogs jordprover som samlingsprov per halvmeter, eller vid jordartsför-
ändring, ned till 0,5 meter i naturligt material. Engångshandskar byttes mellan varje 
prov för att minimera kontaminering mellan provnivåerna. Uttaget prov placerades i dif-
fusionstät påse och förvaras svalt och mörkt innan fältanalysering och eventuell analys 
på laboratorium.  

5.4.3 Grundvatten 
Grundvattennivån uppmättes med klucklod och samtliga grundvattenrör omsattes den 
27 maj 2015. Ett av rören, SM4, var då torrt. Ett befintligt grundvattenrör, 15ÅF009, 
från den geotekniska undersökningen användes också i denna undersökning, se Bi-
laga 1. Provtagningen av grundvattnet och en ny nivåmätning skedde den 1 juni 2015. 
Uppmätta nivåer (m) samt beräknade grundvattennivåer (m.ö.h) redovisas i Tabell 5.1.  

För omsättning och provtagning användes en peristaltisk pump, som rengjordes mellan 
varje rör. Prover för metallanalys filtrerades i fält. 

Tabell 5.1. Uppmätta nivåer under överkant rör (r.ö.k) samt beräknade grundvattennivåer i me-
ter över havet (m.ö.h). 

Grundvattenrör Nivå r.ö.k. 
(m.ö.h) 

Nivå under r.ö.k. (m) Grundvattennivå (m.ö.h) 

Omsättning Provtagning Omsättning Provtagning 

SM1 +29,69 4,38 4,8 +25,31 +24,89 

SM2 +30,08 3,18 3,4 +26,9 +26,68 

SM3 +29,76 5,17 5,0 +24,59 +24,76 

SM4 +29,37 torrt torrt   

SM5 +29,25 4,29 4,1 +24,96 +25,15 

SM6 +29,50 3,02 3,45 +26,48 +26,05 

15ÅF09 +29,18 2,42 2,33 +26,76 +26,85 
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6 Resultat 

6.1 Fältanalyser 
Resultaten av samtliga fältanalyser redovisas i Bilaga 2, Fältnoteringar och fältana-
lyser. 

6.1.1 Oorganiska ämnen 
För att säkerställa XRF-instrumentets precision och tillförlitlighet jämförs de prover som 
skickats till laboratorieanalys med motsvarande prov för fältanalys med XRF.  

Tabell 6.1 Jämförelse mellan XRF-analyser och laboratorieanalyser.* 

 Pb As Zn Cu Ni Co Cr Cd Ba 

SM6:1 XRF <LOD 12 <LOD 29 <LOD <LOD 45 <LOD 314 

SM6:1LAB 7,9 11 15 4 2,8 0,89 4,7 <0,20 21 

SM7:1 XRF 9 <LOD 40 16 <LOD <LOD 72 <LOD <LOD 

SM7:1 LAB 24 11 58 19 12 4,9 16 <0,58 64 

SM7:2 XRF 9 <LOD 42 26 23 72 35 <LOD 497 

SM7:2LAB 17 2,9 69 18 14 6 19 <0,20 63 

E01:A XRF <LOD <LOD 13 16 <LOD <LOD 52 <LOD <LOD 

E01:ALAB 9,1 <2,2 35 9,7 6,3 3,3 9,6 <0,20 27 

E01:B XRF <LOD <LOD 22 <LOD <LOD <LOD 25 <LOD 225 

E01:BLAB 8,9 <2,2 33 9,1 6,5 3,3 9,2 <0,20 26 

E02:A XRF <LOD 7 34 16 <LOD <LOD <LOD <LOD 99 

E02:ALAB 15 13 50 15 11 4,5 10 0,32 37 

E02:B XRF <LOD 10 40 11 <LOD <LOD 36 <LOD <LOD 

E02:BLAB 17 14 53 15 12 4,8 11 0,37 40 

E03:A1 XRF <LOD 15 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 319 

E03:A1LAB 9,9 10 22 5 3,4 0,99 5,3 <0,20 19 

E03:B1 XRF 7 14 19 <LOD <LOD <LOD 20 <LOD 565 

E03:B1LAB 10 9,8 26 6,3 3,8 1,1 6 <0,20 17 

E03:A2 XRF <LOD 7 6 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 445 

E03:A2LAB 7,3 9,7 24 6,5 4,3 1,5 8,2 <0,20 23 

E03:B2 XRF 8 7 30 16 23 <LOD <LOD <LOD 378 

E03:B2LAB 6,9 9 22 6,4 4 1,6 8 <0,20 24 

E04:A XRF 18 <LOD 56 23 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

E04:ALAB 34 5,6 100 33 13 5,7 20 0,21 68 

E04:B XRF 53 <LOD 88 35 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

E04:BLAB 56 5 120 38 13 5,9 21 0,23 78 
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* Med < menas att analysens detektionsgräns ej är tillräckligt låg för att kunna analysera lägre än angiven 
siffra i tabellen. Med <LOD menas att XRF:ens detektionsgräns ej är tillräckligt låg. 

Korrelation mellan laboratorie- och XRF-analyser baseras på analysresultat från prover 
där metallanalys på laboratorium genomförts. 

Tabell 6.2 Sammanställning korrelationsbedömning. 

 
Bra korrelation 

(R2=1-0,7) 
OK korrelation 

(R2=0,7-0,5) 
Dålig korrelation 

(R2<0,5) 
Ingen bedöm-

ning <LOD 
Över- resp.  

Underskattning  

Bly x    Under 

Arsenik   x  Under/över 

Zink x    Under 

Koppar   x  Under/över 

Nickel    x Över 

Kobolt    x Över 

Krom   x  Över 

Kadmium    x - 

Barium   x  Över 

Erfarenhetsmässigt har instrumentet visat sig ha god överensstämmelse med laborato-
rieanalyser inom ett intervall omkring det generella riktvärdet för MKM. Ofta erhålls god 
korrelation för metallerna bly, koppar, zink och arsenik. För arsenik kan dock överskatt-
ning ske med XRF instrumentet, på grund av höga halter av andra metaller som t.ex. 
bly. I denna undersökning blev korrelationen dålig för arsenik och koppar på grund av 
att det förekom många halter under instrumentets detektionsgräns. Däremot visade bly 
och zink på bra korrelation. 

För kadmium, kobolt och nickel är XRF:ens detektionsgräns för låg för att få ut ett 
värde och därmed går det inte att göra någon bedömning av korrelationen för dessa 
ämnen. Bariumhalter överskattas generellt sett i mätningar med XRF, vilket även är fal-
let här, förutom där halterna är för låga för att instrumentet ska kunna detektera dem.  

XRF-analyser av bly och zink bedöms därför kunna användas för bedömning i denna 
undersökning. Instrumentet har, i denna undersökning, mest använts som urskiljnings-
medel i val av prov för verifierande analys. 

6.1.2 Organiska ämnen 
Inga förhöjda halter kunde påvisas med PID-instrument och analyser utförda med PID 
har därför inte jämförts direkt med prover analyserade på laboratorium. 
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6.2 Laboratorieanalyser 
Samtliga laboratorierapporter presenteras i Bilaga 4, Laboratorierapporter. 

6.2.1 Mark 
A- och B-prover från respektive egenskapsområde och nivå skickades på ackrediterad 
analys tillsammans med utvalda prov från SM6 och SM7. I Tabell 6.3 och 6.4 redovi-
sas en sammanställning av analysresultaten för insända jordprover jämfört med tilläm-
pat riktvärde. I Tabell 6.3 visas medelhalterna av analysresultaten för A- och B-proven 
för respektive egenskapsområde. Halter markerade med fet stil i tabellerna överskri-
der eller är i nivå med Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvänd-
ning, KM. Analysresultaten för pesticider och tennorganiska föreningar visas inte i ta-
bellerna nedan, då samtliga understeg laboratoriets rapporteringsgräns. Dessa åter-
finns i Bilaga 4. En sammanställning av analysresultaten för A-och B-proverna samt de 
beräknade medelhalterna redovisas i Bilaga 3, Sammanställning av A- och B-prov 
samt beräknade medelhalter. 

Tabell 6.3. Medelhalter i jord för respektive egenskapsområde, E0Xi, jämfört med NV:s gene-
rella riktvärde för känslig markanvändning, KM. Halter markerade med fet stil överstiger eller är i 
nivå med KM. Enhet mg/kg Ts. 

Ämne Enhet 

Prov (m) Riktvärde (NV, 2009a) 

medel 
E01 

medel 
E02 

medel 
E03:1 

medel 
E03:2 

medel 
E04 

KM 

(0-0,2) (0-0,2) (0-0,3) (0,3-0,6) (0-0,2)  

S:a canc. PAH mg/kg Ts < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 0,53 - 

S:a övriga PAH mg/kg Ts < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 0,745 - 

S:a PAH L mg/kg Ts < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3 

S:a PAH M mg/kg Ts < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 0,635 3 

S:a PAH H mg/kg Ts < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 0,59 1 

Arsenik mg/kg Ts < 2,0 13,5 9,9 9,35 5,3 10 

Barium mg/kg Ts 26,5 38,5 18 23,5 73 200 

Bly mg/kg Ts 9 16 9,95 7,1 45 50 

Kadmium mg/kg Ts < 0,20 0,345 < 0,20 < 0,20 0,22 0,5 

Kobolt mg/kg Ts 3,3 4,65 1,045 1,55 5,8 15 

Koppar mg/kg Ts 9,4 15 5,65 6,45 35,5 80 

Krom mg/kg Ts 9,4 10,5 5,65 8,1 20,5 80 

Nickel mg/kg Ts 6,4 11,5 3,6 4,15 13 40 

Vanadin mg/kg Ts 14,5 41 24 16 29,5 100 

Zink mg/kg Ts 34 51,5 24 23 110 250 
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Tabell 6.4. Analyserade halter i stickprover i jord jämfört med NV:s generella riktvärde för käns-
lig markanvändning, KM. Halter markerade med fet stil överstiger eller är i nivå med KM. Enhet 
mg/kg Ts. 

Ämne Enhet 

Prov (m) Riktvärde (NV, 2009a) 

SM6:1 SM7:1 SM7:2 KM 

(0-0,3) (0-0,5) (0,5-1)  

Torrsubstans % 91,1 87 88,8 - 

S:a canc. PAH mg/kg Ts < 0,30 < 0,30 < 0,30 - 

S:a övriga PAH mg/kg Ts < 0,30 < 0,30 < 0,30 - 

S:a PAH L mg/kg Ts < 0,30 < 0,30 < 0,30 3 

S:a PAH M mg/kg Ts < 0,30 < 0,30 < 0,30 3 

S:a PAH H mg/kg Ts < 0,30 < 0,30 < 0,30 1 

Arsenik mg/kg Ts 11 11 2,9 10 

Barium mg/kg Ts 21 64 63 200 

Bly mg/kg Ts 7,9 24 17 50 

Kadmium mg/kg Ts < 0,20 < 0,58 < 0,20 0,5 

Kobolt mg/kg Ts 0,89 4,9 6 15 

Koppar mg/kg Ts 4 19 18 80 

Krom mg/kg Ts 4,7 16 19 80 

Nickel mg/kg Ts 2,8 12 14 40 

Vanadin mg/kg Ts 20 28 27 100 

Zink mg/kg Ts 15 58 69 250 

6.2.2 Grundvatten  
I Tabell 6.5 redovisas en sammanställning av analysresultaten för insända prover av 
grundvatten jämfört med tillämpade rikt-/jämförvärden. Halter markerade med fet stil 
överskrider eller är i nivå med rikt- och gränsvärden för grundvatten enligt kapitel 4, 
Bedömningsgrunder. Analyserade ämnen som saknar rikt-/jämförvärde och understi-
ger laboratoriets rapporteringsgräns redovisas inte i nedanstående tabell utan går att 
finna i Bilaga 4. 

Tabell 6.3. Analyserade halter i grundvatten jämfört med tillämpade rikt-/jämförvärden. Halter 
markerade med fet stil överstiger eller är i nivå med ett rikt-/jämförvärde. Enhet µg/l. 

Ämne 
Prov 

Rikt-/jämförvärden  

Grund-
vatten 

Grundvat-
ten "ångor 
i byggna-

der" 
1/5000 

Grundvat-
ten "miljö-
risker yt-
vatten" 
1/100 SM1 SM2 SM3 SM5 SM6 15ÅF09 

Arsenik < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 10     

Barium 30 25 27 41 < 20 27       

Bly < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 10   50 

Kadmium < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 5     

Kobolt 1,2 1,4 < 1 < 1 < 1 < 1 0,510)     

Koppar < 1 < 1 1,3 < 1 < 1 1,4 610)     

Krom totalt 3) < 1 < 1 2,1 1,8 < 1 < 1 110)     

Kvicksilver < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 1     

Nickel < 1 < 1 2,6 1,6 < 1 1,5 510)     

Vanadin < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 110)     
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Zink < 5 < 5 < 5 7,3 < 5 < 5 10010)     

Summa 
mono- och 
diklor-
bensener 1,2) 

      < 3           

Triklor-
bensener 

      < 2           

Diklormetan 
1,2) 

< 0,10   < 0,10 < 1 < 0,10 < 0,10 206)     

Dibromklor-
metan 1,2) 

      < 1           

Bromdiklor-
metan 1,2) 

      < 1           

Triklormetan 
1,2) 

< 0,10   < 0,10 < 1 < 0,10 < 0,10 100     

Koltetraklorid 
(Tetraklor-
metan) 1,2) 

< 0,10   < 0,10 < 1 < 0,10 < 0,10       

1,2-diklore-
tan 1,2) 

< 0,10   < 0,10 < 1 < 0,10 < 0,10 3     

1,2-dibrome-
tan 1,2) 

      < 1           

1,1,1-triklore-
tan 1,2) 

< 0,10   < 0,10 < 1 < 0,10 < 0,10       

Trikloreten 
1,2) 

< 0,10   < 0,10 < 1 < 0,10 < 0,10 



    

Tetrakloreten 
1,2) 

< 0,10   < 0,10 < 1 < 0,10 < 0,10     

cis-diklorety-
len  

< 0,10   < 0,10 2,6 0,21 < 0,10 



    

trans-diklore-
tylen 

< 0,10   < 0,10   < 0,10 < 0,10     

vinylklorid  < 0,10   < 0,10   < 0,10 < 0,10 0,36)     

Bensen 1,2)   0,21   < 0,20     1 50 500 

Toluen 1,2)   4,68   < 1,0     4011) 7000 500 

Etylbensen 
1,2) 

  0,61   < 1,0     3011) 6000 500 

Xylen 1,2)   3,36   < 2     25011) 3000 500 

1,2,4-Trime-
tylbensen   0,4   < 1           
Pentaklorfe-
nol < 0,010 < 0,010     < 0,010 0,052       

1) Ämnen som i stor utsträckning kan förekomma i porluft. Kompletterande analyser av markluft och 
inomhusluft rekommenderas.  
2) Ämnen som i stor utsträckning kan förekomma i mark- eller grundvatten. Kompletterande analyser av 
mark- och grundvatten rekommenderas.  
3) Om halt Cr VI är mindre än 1 % 
6) Gränsen för otjänligt dricksvatten, WHO, 2011 
7) Benso(a)pyren 
8) En flyktiga fraktioner, bedöms ej ge upphov till ångor 
9) Summa PAH 4 (beonso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och inden(1,2,3-cd)pyren). 
10) Referensvärden i grundvatten enligt SGU-FS 
11) Avser gränsvärde för dricksvatten enligt SPI, 2011. 
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7 Förenklad riskbedömning 

7.1 Problembeskrivning och konceptuell modell 
I Figur 7.1 beskrivs den konceptuella modellen för planerad markanvändning av 
Örnsro IP översiktligt. 

Figur 7.1 Konceptuell modell över Örnsro IP med planerade bostäder. 

Ingen tydlig strömningsriktning kunde tydas på aktuellt undersökningsområde. Upp-
mätta nivåer tyder på många lokala variationer.  

7.2 Riskbaserade haltkriterier för förorenade medier 
Se kapitel 4.2. 

7.3 Val av representativt värde 
Se kapitel 6.2.1 och 6.2.2. Analysresultaten för A- och B-proverna överensstämmer 
väldigt bra, varför medelhalterna bedöms kunna användas som representativa medel-
halter för egenskapsområdena.  

7.4 Jämförelse mellan representativa halter och haltkriterierna  
I medelhalterna för egenskapsområdena är det endast arsenik som överstiger Natur-
vårdsverkets generella riktvärde för KM. Arsenikhalten ligger strax över KM i egen-
skapsområde 2, den östra fotbollsplanen, och i nivå med KM i egenskapsområde 3. 
Analyserat prov från borrpunkt SM6, som är belägen inom egenskapsområde 3, visar 
också på halter av arsenik strax över KM. Även i fyllningen i SM7 har arsenik påträffats 
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i halter precis över KM. Riktvärdet för KM, avseende arsenik, är lika med den nation-
ella bakgrundshalten av arsenik. I Örebro län är dock bakrundshalten av arsenik något 
högre än generellt i landet. 

Bly överstiger KM marginellt i B-provet från egenskapsområde 4, vid åkanten. Övriga 
analyserade halter understiger tillämpat riktvärde. 

I grundvattnet är metallerna kobolt och krom något förhöjda jämfört med de referens-
värden för grundvatten som är angivna i SGU:FS 2013:2. Dessa referensvärden är 
framtagna från mediankoncentrationer av testade opåverkade grundvatten.  

I grundvattnet i SM5 och SM6 finns spår av cis-dikloretylen, en nedbrytningsprodukt 
från tetrakloretylen. Spår av BTEX och 1,2,4-trimetylbensen förekommer i SM2 och i 
15ÅF09 har pentaklorfenol påträffats. Halten ligger dock strax över det Holländska yt-
vattenkriteriet som indikerar ingen påverkan och understiger WHO:s dricksvattenkrite-
rier. 

I VOC-screeningen påträffades också vad som bedömdes vara trans-2-Nonenol, d.v.s. 
en alkohol, i SM2.  

7.5 Bedömning av osäkerheter  
En förenklad bedömning innebär en del avgränsningar för att slutresultatet inte ska bli 
för stort och omfattande. Begränsningar i den här undersökningen är exempelvis det 
faktum att fotbollsplanerna inte kunnat undersökas mer än ytligt på grund av pågående 
verksamhet med fotbollsträningar och matcher. Vallens fyllning har endast undersökts 
ytterst översiktligt, då denna undersökning gjordes inför en planändring och att en rela-
tivt ytlig fyllning ansågs som en mycket mindre risk för planerad verksamhet än sprid-
ning av föroreningar in på området från omkringliggande verksamheter. Fastigheten 
Nikolai 3:39 har inte heller undersökts inom ramen för denna undersökning, då bygg-
naden där används som privatbostad. 

Eftersom ingen löparbana hittades vid undersökningstillfället, är det i nuläget osäkert 
om det finns rödfyr eller stybb på området. Om det finns och härrör från löparbanan 
torde detta lager vara tunt, ligga relativt ytligt och därmed vara lätt att avlägsna vid 
schaktarbeten. 

Det resultat som framkommit kan ändå anses relevant och användas som bedöm-
ningsmaterial om man räknar med en viss osäkerhet och behandlar resultatet med för-
siktighet utifrån dessa kända osäkerheter. 

7.6 Sammanfattande riskbedömning 
Utifrån påträffade föroreningar i jord och grundvatten bedöms hälso- och miljörisken på 
området vara mycket låg. Spår av ämnen från omkringliggande verksamheter förekom-
mer, men halterna är mycket låga. Risken för spridning av förorening från aktuellt 
undersökningsområde till yt- och grundvatten ses också som mycket låg.  

De förhöjda arsenikhalterna i fyllningen skulle mycket väl kunna vara bakgrundshalter 
och bedöms inte utgöra något problem för planerad markanvändning. Då föroreningen 
endast påträffats i ytlig fyllning kommer den troligtvis att avlägsnas i samband med 
byggnationer på området och innebär därför främst en masshanteringsfråga. Des-
amma gäller för den eventuella rödfyr eller stybb som kan finnas kvar i marken där löp-
arbanan har varit belägen samt den fyllning som inte är undersökt. 
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8 Slutsatser och rekommendationer 

Utifrån resultatet av genomförd undersökning ses inga risker för planerad verksamhet. 
Dock innebär de förhöjda halter av metaller i fyllningen en masshanteringsfråga i sam-
band med schakt. Vi rekommenderar därför att en kompletterande undersökning görs 
inför eventuella schaktarbeten, dels för att undersöka de områden som inte kunnat un-
dersökas i dagsläget på grund av pågående verksamhet, dels för att klassificera mas-
sorna. 

8.1 Upplysning angående krav enligt Miljöbalken och Arbetsmiljö-
lagen 
Då föroreningar påträffats på fastigheten ska den som äger eller brukar fastigheten 
genast anmäla detta till tillsynsmyndigheten (Miljö- och hälsoskydd) enligt kap 10 § 11. 
Tillsynsmyndigheten meddelar beslut om krav på eventuell efterbehandling. Om efter-
behandling/sanering blir aktuell är det förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndig-
heten vidta efterbehandlingsåtgärd enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd. 

I händelse av undersökningar och efterbehandlingsåtgärder är arbetsmiljö en viktig 
aspekt. Arbetsmiljön regleras av Arbetsmiljölagen (1977:1160) AML. Arbetsmiljöverket 
har utfärdat föreskrifter, som mer i detalj anger krav och skyldigheter beträffande ar-
betsmiljö. Det finns flera förskrifter som reglerar arbetsmiljön i samband med undersök-
ningar och efterbehandling av förorenade områden. Föreskriften Kemiska Arbetsmiljö-
risker (AFS 2011:19) gäller åtgärder för att förebygga att farliga kemiska ämnen med-
för ohälsa eller olycksfall. I föreskriften Byggnads- och anläggningarbete (AFS 1999:3) 
finns regler som rör byggarbete, vägarbete och takarbete. Här finns även kraven som 
infördes 1 januari 2009 gällande ökande krav på byggherrens ansvar. Beroende på vil-
ken efterbehandlingsåtgärd det handlar om kan även andra föreskrifter vara aktuella. 

Mer information om säkerheten i arbetsmiljön på förorenade områden finns i Marksa-
nering – om hälso- och säkerhetsrisker vid arbete i förorenade områden (Arbetsmiljö-
verket, 2002) och Sakta säkert – säkerhet vid schaktning i jord (Arbetsmiljöverket, 
2011). 
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Bilaga 1 

Bil 1 Reviderad provtagningsplan 
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Bilaga 2 

Bil 2 Fältnoteringar och fältanalyser 



Prov PID Material Reading No Type Duration Units As Ba Cd Co Cr Cu Fe Hg Mo Ni Pb Sb V Zn
FA 1000 10000 1000 2500 10000 2500 ‐ 1000 10000 1000 2500 10000 10000 2500

MKM 25 300 15 35 150 200 ‐ 2,5 100 120 400 30 200 500
KM 10 200 0,5 15 80 80 ‐ 0,25 40 40 50 12 100 250

EO1:A 0,1 Mull, J 788 Soil 120 ppm <LOD <LOD <LOD <LOD 52 16 8324 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 13 13
EO1:B 0 Mull, J 789 Soil 120 ppm <LOD 225 <LOD <LOD 25 <LOD 9078 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 26 22
EO1:C 0,2 Mull, J 790 Soil 120 ppm <LOD 205 <LOD <LOD <LOD 12 11411 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 16 32
EO2:A 0 Mull, J 791 Soil 120 ppm 7 99 <LOD <LOD <LOD 16 13807 <LOD 7 <LOD <LOD <LOD 56 34
EO2:B 0 Mull, J 792 Soil 120 ppm 10 <LOD <LOD <LOD 36 11 14367 <LOD 9 <LOD <LOD <LOD 53 40
EO2:C 0 Mull, J 793 Soil 120 ppm 11 <LOD <LOD <LOD 21 16 11639 <LOD 11 <LOD <LOD <LOD 15 30
EO3:A (0‐0,3) 0 F: sa, gr 794 Soil 120 ppm 15 319 <LOD <LOD <LOD <LOD 15762 <LOD 20 <LOD <LOD <LOD 36 <LOD
EO3:B (0‐0,3) 0 F: sa, gr 795 Soil 120 ppm 14 565 <LOD <LOD 20 <LOD 18677 <LOD 20 <LOD 7 <LOD 32 19
EO3:C (0‐0,3) 0 F: sa, gr 796 Soil 120 ppm 8 396 <LOD <LOD <LOD 11 16567 <LOD 13 <LOD 8 <LOD 25 24
EO3:A (0,3‐0,6) 0 F: sa 797 Soil 120 ppm 7 445 <LOD <LOD <LOD <LOD 15607 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 17 6
EO3:B (0,3‐0,6) 0 F: sa 798 Soil 120 ppm 7 378 <LOD <LOD <LOD 16 15992 <LOD 5 23 8 <LOD 20 30
EO3:C (0,3‐0,6) 0 F: sa 799 Soil 120 ppm 5 461 <LOD <LOD <LOD <LOD 12139 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 11
EO4:A 0,1 Mull, J 800 Soil 120 ppm <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 23 12842 <LOD 3 <LOD 18 <LOD 23 56
EO4:B 0,2 Mull, J 801 Soil 120 ppm <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 35 12607 <LOD <LOD <LOD 53 <LOD 36 88
EO4:C 0,2 Mull, J 802 Soil 120 ppm <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 28 12260 <LOD 4 <LOD 31 <LOD 31 77
SM6:1 0,1 F: Sa 803 Soil 120 ppm 12 314 <LOD <LOD 45 29 11835 <LOD 24 <LOD <LOD <LOD 16 <LOD
SM6:2 0,2 Let 804 Soil 120 ppm 14 <LOD <LOD <LOD 57 36 33737 <LOD 7 <LOD <LOD <LOD 17 44
SM6:3 0,1 Le 805 Soil 120 ppm 11 291 <LOD 229 53 41 30200 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 27 47
SM6:4 0,2 Le 806 Soil 120 ppm 7 598 <LOD <LOD 40 23 18048 <LOD <LOD 68 8 <LOD 80 29
SM6:5 0 Le 807 Soil 120 ppm 4 458 <LOD <LOD 51 27 15589 <LOD <LOD 49 7 <LOD 50 33
SM6:6 0 Le, si 808 Soil 120 ppm 10 471 <LOD <LOD <LOD 15 10578 <LOD 14 28 8 <LOD 66 17
SM7:1 0 F: gr, sa 809 Soil 120 ppm <LOD <LOD <LOD <LOD 72 16 15149 <LOD 3 <LOD 9 <LOD 28 40
SM7:2 0,1 Let 810 Soil 120 ppm <LOD 497 <LOD 72 35 26 14308 <LOD <LOD 23 9 <LOD 31 42
SM7:3 0,2 Le 811 Soil 120 ppm <LOD 193 <LOD <LOD <LOD <LOD 10328 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 14 20
SM7:4 0,1 Le 812 Soil 120 ppm <LOD 182 <LOD 44 <LOD 17 4352 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 13
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Bilaga 3 

Bil 3 Sammanställning av A- och B-prov samt be-
räknade medelhalter 



Ämne Enhet

Riktvärde 
(NV, 

2009a)
E01:A E01:B E01 E02:A E02:B E02 E03:A1 E03:B1 E03:1 E03:A2 E03:B2 E03:2 E04:A E04:B E04 KM
(0-0,2) (0-0,2) (0-0,2) (0-0,2) (0-0,2) (0-0,2) (0-0,3) (0-0,3) (0-0,3) (0,3-0,6) (0,3-0,6) (0,3-0,6) (0-0,2) (0-0,2) (0-0,2)

S:a canc. PAH mg/kg Ts < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 0,64 0,42 0,53
S:a övriga PAH mg/kg Ts < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 0,96 0,53 0,745
S:a PAH L mg/kg Ts < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3
S:a PAH M mg/kg Ts < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 0,84 0,43 0,635 3
S:a PAH H mg/kg Ts < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 0,71 0,47 0,59 1
Arsenik mg/kg Ts < 2,2 < 2,2 < 2,0 13 14 13,5 10 9,8 9,9 9,7 9 9,35 5,6 5 5,3 10
Barium mg/kg Ts 27 26 26,5 37 40 38,5 19 17 18 23 24 23,5 68 78 73 200
Bly mg/kg Ts 9,1 8,9 9 15 17 16 9,9 10 9,95 7,3 6,9 7,1 34 56 45 50
Kadmium mg/kg Ts < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,32 0,37 0,345 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,21 0,23 0,22 0,5
Kobolt mg/kg Ts 3,3 3,3 3,3 4,5 4,8 4,65 0,99 1,1 1,045 1,5 1,6 1,55 5,7 5,9 5,8 15
Koppar mg/kg Ts 9,7 9,1 9,4 15 15 15 5 6,3 5,65 6,5 6,4 6,45 33 38 35,5 80
Krom mg/kg Ts 9,6 9,2 9,4 10 11 10,5 5,3 6 5,65 8,2 8 8,1 20 21 20,5 80
Nickel mg/kg Ts 6,3 6,5 6,4 11 12 11,5 3,4 3,8 3,6 4,3 4 4,15 13 13 13 40
Vanadin mg/kg Ts 15 14 14,5 40 42 41 24 24 24 16 16 16 30 29 29,5 100
Zink mg/kg Ts 35 33 34 50 53 51,5 22 26 24 24 22 23 100 120 110 250

Prov (m)
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Bilaga 4 

Bil 4 Laboratorierapporter 



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-088149-01

EUSELI2-00253090
Í%R%^ÂÂiP%jÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

6203-118

Structor Miljöteknik AB 

Linda Sohlman Gustafsson

Bettorpsgatan 10

703 69 ÖREBRO

Kundnummer: SL0272215

Provbeskrivning:

177-2015-06020537Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

11

Daniel Gustafsson

2015-05-29

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2015-06-02

Utskriftsdatum: 2015-06-15

Provmärkning: 6203-118, SM1

Provtagningsplats: 6203-118

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Arsenik As (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

35%

mg/l0.030Barium Ba (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 11885 utg2 

mod

20%

mg/l< 0.00050Bly Pb (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

35%

mg/l< 0.00010Kadmium Cd (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

35%

mg/l0.0012Kobolt Co (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

20%

mg/l< 0.0010Koppar Cu (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

20%

mg/l< 0.0010Krom Cr (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

25%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l< 0.0010Nickel Ni (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

25%

mg/l< 0.00050Vanadin V (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

30%

mg/l< 0.0050Zink Zn (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

20%

µg/l< 0.10Diklormetan b)Intern metod

µg/l< 0.10Triklormetan b)Intern metod

µg/l< 0.10Tetraklormetan b)Intern metod

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-003v37
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µg/l< 0.10Trikloreten b)Intern metod

µg/l< 0.10Tetrakloreten b)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan b)Intern metod

µg/l< 0.101,2-Dikloretan b)Intern metod

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan b)Intern metod

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan b)Intern metod

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod

µg/l< 0.010Pentaklorfenol a)Internal Method 223330%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment A/S (Vejen), DENMARK

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

   (erica.tallberg@structor.se.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 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-088150-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

6203-118

Structor Miljöteknik AB 

Linda Sohlman Gustafsson

Bettorpsgatan 10

703 69 ÖREBRO

Kundnummer: SL0272215

Provbeskrivning:

177-2015-06020538Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

11

Daniel Gustafsson

2015-05-29

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2015-06-02

Utskriftsdatum: 2015-06-15

Provmärkning: 6203-118, SM2

Provtagningsplats: 6203-118

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Arsenik As (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

35%

mg/l0.025Barium Ba (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 11885 utg2 

mod

20%

mg/l< 0.00050Bly Pb (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

35%

mg/l< 0.00010Kadmium Cd (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

35%

mg/l0.0014Kobolt Co (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

20%

mg/l< 0.0010Koppar Cu (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

20%

mg/l< 0.0010Krom Cr (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

25%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l< 0.0010Nickel Ni (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

25%

mg/l< 0.00050Vanadin V (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

30%

mg/l< 0.0050Zink Zn (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

20%

µg/l< 0.010Pentaklorfenol a)Internal Method 223330%

Se bifogad rapport.VOC-screening b)*

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-003v37
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment A/S (Vejen), DENMARK

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

   (erica.tallberg@structor.se.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 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



Resultat VOC-screening

177-2015-06020538

Resultatet är redovisat i tabellform, se Tabell 1A och 1B nedan.

Tabell 1A. Påvisade föreningar vars koncentrationer är räknade mot standard.

Förening µg/l

Bensen 0.21

Toluen 4.68

Etylbensen 0.61

m/p-Xylen 2.36

o-Xylen 1.00

1,2,4-Trimetylbensen 0.40

Tabell 1B - Övriga föreningar som påvisats.

Förening Match CAS Formel µg/l*

trans-2-Nonenol 773 31502-14-4 C9H18O 3

*Endast uppskattad koncentration

Angiven förening i tabell 1B är hämtad från ett referensbibliotek (NIST) och ska ses 

som ett förslag på vad det kan vara. Match är ett mått (i tusendelar) på hur väl 

angiven förening stämmer överens med referensbiblioteket.

Lidköping 2015-06-08

Jonas Halvarsson

Eurofins Environment Sweden AB

Box 717

531 17  Lidköping

Telefon: (+)46 10 4908126

Mail: jonashalvarsson@eurofins.se

1/1



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-088151-01

EUSELI2-00253090
Í%R%^ÂÂiP'|Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

6203-118

Structor Miljöteknik AB 

Linda Sohlman Gustafsson

Bettorpsgatan 10

703 69 ÖREBRO

Kundnummer: SL0272215

Provbeskrivning:

177-2015-06020539Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

11

Daniel Gustafsson

2015-05-29

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2015-06-02

Utskriftsdatum: 2015-06-15

Provmärkning: 6203-118, SM3

Provtagningsplats: 6203-118

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Arsenik As (uppslutet) a)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

35%

mg/l0.027Barium Ba (uppslutet) a)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 11885 utg2 

mod

20%

mg/l< 0.00050Bly Pb (uppslutet) a)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

35%

mg/l< 0.00010Kadmium Cd (uppslutet) a)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

35%

mg/l< 0.0010Kobolt Co (uppslutet) a)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

20%

mg/l0.0013Koppar Cu (uppslutet) a)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

20%

mg/l0.0021Krom Cr (uppslutet) a)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

25%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0026Nickel Ni (uppslutet) a)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

25%

mg/l< 0.00050Vanadin V (uppslutet) a)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

30%

mg/l< 0.0050Zink Zn (uppslutet) a)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

20%

µg/l< 0.10Diklormetan a)Intern metod

µg/l< 0.10Triklormetan a)Intern metod

µg/l< 0.10Tetraklormetan a)Intern metod

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-003v37
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µg/l< 0.10Trikloreten a)Intern metod

µg/l< 0.10Tetrakloreten a)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan a)Intern metod

µg/l< 0.101,2-Dikloretan a)Intern metod

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan a)Intern metod

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan a)Intern metod

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

   (erica.tallberg@structor.se.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 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-088152-01

EUSELI2-00253090
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

6203-118

Structor Miljöteknik AB 

Linda Sohlman Gustafsson

Bettorpsgatan 10

703 69 ÖREBRO

Kundnummer: SL0272215

Provbeskrivning:

177-2015-06020540Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

11

Daniel Gustafsson

2015-05-29

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2015-06-02

Utskriftsdatum: 2015-06-15

Provmärkning: 6203-118, SM5

Provtagningsplats: 6203-118

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

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%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

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

AR-003v37
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µg/l< 1.0Bromdiklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

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

µg/l2.6cis-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1625%

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

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< 1.0Fluorotriklormetan (CFC-11) a)LidMiljö.0A.01.1630%

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

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%

mg/l< 0.00050Arsenik As (uppslutet) a)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

35%

mg/l0.041Barium Ba (uppslutet) a)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 11885 utg2 

mod

20%

mg/l< 0.00050Bly Pb (uppslutet) a)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

35%

mg/l< 0.00010Kadmium Cd (uppslutet) a)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

35%

mg/l< 0.0010Kobolt Co (uppslutet) a)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

20%

mg/l< 0.0010Koppar Cu (uppslutet) a)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

20%

mg/l0.0018Krom Cr (uppslutet) a)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

25%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0016Nickel Ni (uppslutet) a)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

25%

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

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

AR-003v37
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mg/l< 0.00050Vanadin V (uppslutet) a)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

30%

mg/l0.0073Zink Zn (uppslutet) a)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

20%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

   (erica.tallberg@structor.se.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 3 av 3

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-088153-01

EUSELI2-00253090
Í%R%^ÂÂiP)'Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

6203-118

Structor Miljöteknik AB 

Linda Sohlman Gustafsson

Bettorpsgatan 10

703 69 ÖREBRO

Kundnummer: SL0272215

Provbeskrivning:

177-2015-06020541Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

11

Daniel Gustafsson

2015-05-29

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2015-06-02

Utskriftsdatum: 2015-06-15

Provmärkning: 6203-118, SM6

Provtagningsplats: 6203-118

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Arsenik As (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

35%

mg/l< 0.020Barium Ba (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

35%

mg/l< 0.00050Bly Pb (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

35%

mg/l< 0.00010Kadmium Cd (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

35%

mg/l< 0.0010Kobolt Co (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

20%

mg/l< 0.0010Koppar Cu (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

20%

mg/l< 0.0010Krom Cr (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

25%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l< 0.0010Nickel Ni (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

25%

mg/l< 0.00050Vanadin V (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

30%

mg/l< 0.0050Zink Zn (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

20%

µg/l< 0.10Diklormetan b)Intern metod

µg/l< 0.10Triklormetan b)Intern metod

µg/l< 0.10Tetraklormetan b)Intern metod

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-003v37
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µg/l< 0.10Trikloreten b)Intern metod

µg/l< 0.10Tetrakloreten b)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan b)Intern metod

µg/l< 0.101,2-Dikloretan b)Intern metod

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan b)Intern metod

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan b)Intern metod

µg/l0.21cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod

µg/l< 0.010Pentaklorfenol a)Internal Method 223330%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment A/S (Vejen), DENMARK

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

   (erica.tallberg@structor.se.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 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-088154-01

EUSELI2-00253090
Í%R%^ÂÂiP*0Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

6203-118

Structor Miljöteknik AB 

Linda Sohlman Gustafsson

Bettorpsgatan 10

703 69 ÖREBRO

Kundnummer: SL0272215

Provbeskrivning:

177-2015-06020542Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

11

Daniel Gustafsson

2015-05-29

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2015-06-02

Utskriftsdatum: 2015-06-15

Provmärkning: 6203-118, 15ÅF

Provtagningsplats: 6203-118

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Arsenik As (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

35%

mg/l0.027Barium Ba (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 11885 utg2 

mod

20%

mg/l< 0.00050Bly Pb (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

35%

mg/l< 0.00010Kadmium Cd (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

35%

mg/l< 0.0010Kobolt Co (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

20%

mg/l0.0014Koppar Cu (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

20%

mg/l< 0.0010Krom Cr (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

25%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0015Nickel Ni (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

25%

mg/l< 0.00050Vanadin V (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

30%

mg/l< 0.0050Zink Zn (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587:2009 

/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mod

20%

µg/l< 0.10Diklormetan b)Intern metod

µg/l< 0.10Triklormetan b)Intern metod

µg/l< 0.10Tetraklormetan b)Intern metod

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-003v37
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µg/l< 0.10Trikloreten b)Intern metod

µg/l< 0.10Tetrakloreten b)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan b)Intern metod

µg/l< 0.101,2-Dikloretan b)Intern metod

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan b)Intern metod

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan b)Intern metod

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod

µg/l0.052Pentaklorfenol a)Internal Method 223330%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment A/S (Vejen), DENMARK

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

   (erica.tallberg@structor.se.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 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-085730-01

EUSELI2-00252207
Í%R%^ÂÂi2eÉÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

6203-118

Structor Miljöteknik AB 

Linda Sohlman Gustafsson

Bettorpsgatan 10

703 69 ÖREBRO

Kundnummer: SL0272215

Provbeskrivning:

177-2015-05280528Provnummer: Provtagare Mattias Tancred

Provet ankom:

JordMatris:

2015-05-28

Utskriftsdatum: 2015-06-10

Provmärkning: 6203-118, E01:A

Provtagningsplats: Örnsro IP

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.0Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts27Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.1Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts3.3Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 4

Förklaringar

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

AR-003v37
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mg/kg Ts9.7Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.6Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.3Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts35Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts<0.131-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.131-(3,4-Diklorfenyl)urea b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.132(4-Klorfenoxy)propionsyra (4-CPP) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.132,4,5-T b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.132,4,5-TP b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.132,6-Diklorbenzamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Atrazin-2-hydroxy b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Atrazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Atrazine-desethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Atrazine-desisopropyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Azoxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Bentazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Bromoxynil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Cyanazin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13D -2,4 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Diclorprop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Dimethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Dinoseb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Diuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13DMST b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13DNOC b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Ethofumesate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Fenoxaprop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Fluroxypyr b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Imazapyr b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Ioxynil b)*Beräknad från analyserad 

halt

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-003v37
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mg/kg Ts<0.13Isoproturon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Klopyralid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Klorsulfuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Kvinmerac b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13MCPA b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Mekoprop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Metamitron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Metazaklor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Metribuzin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Metribuzin-desamino-diketo b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Metribuzin-diketo b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Metsulfuron-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Monuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Pirimicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Propiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Simazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Terbuthylazin desethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Terbuthylazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Terbutylazin-2-hydroxy b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg<0.101-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*In house metod (210)

mg/kg<0.101-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*In house metod (210)

mg/kg<0.102(4-Klorfenoxy)propionsyra (4-CPP) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.102,4,5-T a)*In house metod (210)

mg/kg<0.102,4,5-TP a)*In house metod (210)

mg/kg<0.102,6-Diklorbenzamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Atrazine-2-hydroxy a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Bromoxynil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyanazin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10D -2,4 a)*In house metod (210)

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-003v37
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mg/kg<0.10Diclorprop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Diuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10DMST a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Fenoxaprop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Fluroxypyr a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Imazapyr a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Ioxynil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Klopyralid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Klorsulfuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Kvinmerac a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10MCPA a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Mekoprop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Metamitron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Metazaklor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Metribuzin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Metribuzin-desamino-diketo a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Metribuzin-diketo a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Metsulfuron-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Monuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Propiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Terbuthylazin desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Terbutylazin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Terbutylazin-2-hydroxy a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Mattias Tancred  (mattias.tancred@structor.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, 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-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-085731-01

EUSELI2-00252207
Í%R%^ÂÂi2f'Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

6203-118

Structor Miljöteknik AB 

Linda Sohlman Gustafsson

Bettorpsgatan 10

703 69 ÖREBRO

Kundnummer: SL0272215

Provbeskrivning:

177-2015-05280529Provnummer: Provtagare Mattias Tancred

Provet ankom:

JordMatris:

2015-05-28

Utskriftsdatum: 2015-06-10

Provmärkning: 6203-118, E01:B

Provtagningsplats: Örnsro IP

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.9Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts8.9Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts3.3Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 4

Förklaringar

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

AR-003v37
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mg/kg Ts9.1Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.2Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.5Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts33Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts<0.121-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.121-(3,4-Diklorfenyl)urea b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.122(4-Klorfenoxy)propionsyra (4-CPP) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.122,4,5-T b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.122,4,5-TP b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.122,6-Diklorbenzamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Atrazin-2-hydroxy b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Atrazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Atrazine-desethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Atrazine-desisopropyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Azoxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Bentazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Bromoxynil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Cyanazin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12D -2,4 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Diclorprop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Dimethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Dinoseb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Diuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12DMST b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12DNOC b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Ethofumesate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Fenoxaprop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Fluroxypyr b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Imazapyr b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Ioxynil b)*Beräknad från analyserad 

halt

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-003v37
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mg/kg Ts<0.12Isoproturon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Klopyralid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Klorsulfuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Kvinmerac b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12MCPA b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Mekoprop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Metamitron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Metazaklor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Metribuzin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Metribuzin-desamino-diketo b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Metribuzin-diketo b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Metsulfuron-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Monuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Pirimicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Propiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Simazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Terbuthylazin desethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Terbuthylazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Terbutylazin-2-hydroxy b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg<0.101-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*In house metod (210)

mg/kg<0.101-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*In house metod (210)

mg/kg<0.102(4-Klorfenoxy)propionsyra (4-CPP) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.102,4,5-T a)*In house metod (210)

mg/kg<0.102,4,5-TP a)*In house metod (210)

mg/kg<0.102,6-Diklorbenzamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Atrazine-2-hydroxy a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Bromoxynil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyanazin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10D -2,4 a)*In house metod (210)

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-003v37
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mg/kg<0.10Diclorprop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Diuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10DMST a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Fenoxaprop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Fluroxypyr a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Imazapyr a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Ioxynil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Klopyralid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Klorsulfuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Kvinmerac a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10MCPA a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Mekoprop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Metamitron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Metazaklor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Metribuzin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Metribuzin-desamino-diketo a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Metribuzin-diketo a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Metsulfuron-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Monuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Propiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Terbuthylazin desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Terbutylazin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Terbutylazin-2-hydroxy a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Mattias Tancred  (mattias.tancred@structor.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, 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-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-085732-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

6203-118

Structor Miljöteknik AB 

Linda Sohlman Gustafsson

Bettorpsgatan 10

703 69 ÖREBRO

Kundnummer: SL0272215

Provbeskrivning:

177-2015-05280530Provnummer: Provtagare Mattias Tancred

Provet ankom:

JordMatris:

2015-05-28

Utskriftsdatum: 2015-06-10

Provmärkning: 6203-118, E02:A

Provtagningsplats: Örnsro IP

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.1Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts13Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts37Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts15Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.32Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.5Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 4

Förklaringar

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

AR-003v37
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mg/kg Ts15Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts10Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts40Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts50Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts<0.131-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.131-(3,4-Diklorfenyl)urea b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.132(4-Klorfenoxy)propionsyra (4-CPP) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.132,4,5-T b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.132,4,5-TP b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.132,6-Diklorbenzamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Atrazin-2-hydroxy b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Atrazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Atrazine-desethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Atrazine-desisopropyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Azoxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Bentazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Bromoxynil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Cyanazin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13D -2,4 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Diclorprop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Dimethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Dinoseb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Diuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13DMST b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13DNOC b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Ethofumesate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Fenoxaprop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Fluroxypyr b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Imazapyr b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Ioxynil b)*Beräknad från analyserad 

halt

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-003v37
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mg/kg Ts<0.13Isoproturon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Klopyralid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Klorsulfuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Kvinmerac b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13MCPA b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Mekoprop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Metamitron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Metazaklor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Metribuzin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Metribuzin-desamino-diketo b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Metribuzin-diketo b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Metsulfuron-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Monuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Pirimicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Propiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Simazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Terbuthylazin desethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Terbuthylazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Terbutylazin-2-hydroxy b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg<0.101-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*In house metod (210)

mg/kg<0.101-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*In house metod (210)

mg/kg<0.102(4-Klorfenoxy)propionsyra (4-CPP) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.102,4,5-T a)*In house metod (210)

mg/kg<0.102,4,5-TP a)*In house metod (210)

mg/kg<0.102,6-Diklorbenzamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Atrazine-2-hydroxy a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Bromoxynil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyanazin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10D -2,4 a)*In house metod (210)

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-003v37



AR-15-SL-085732-01

Í%R%^ÂÂi2g0Î

EUSELI2-00252207

mg/kg<0.10Diclorprop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Diuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10DMST a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Fenoxaprop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Fluroxypyr a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Imazapyr a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Ioxynil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Klopyralid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Klorsulfuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Kvinmerac a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10MCPA a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Mekoprop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Metamitron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Metazaklor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Metribuzin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Metribuzin-desamino-diketo a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Metribuzin-diketo a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Metsulfuron-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Monuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Propiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Terbuthylazin desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Terbutylazin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Terbutylazin-2-hydroxy a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Mattias Tancred  (mattias.tancred@structor.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, 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-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-085733-01

EUSELI2-00252207
Í%R%^ÂÂi2h9Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

6203-118

Structor Miljöteknik AB 

Linda Sohlman Gustafsson

Bettorpsgatan 10

703 69 ÖREBRO

Kundnummer: SL0272215

Provbeskrivning:

177-2015-05280531Provnummer: Provtagare Mattias Tancred

Provet ankom:

JordMatris:

2015-05-28

Utskriftsdatum: 2015-06-10

Provmärkning: 6203-118, E02:B

Provtagningsplats: Örnsro IP

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78.4Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts14Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts40Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts17Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.37Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.8Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 4

Förklaringar

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

AR-003v37



AR-15-SL-085733-01

Í%R%^ÂÂi2h9Î

EUSELI2-00252207

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

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

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

mg/kg Ts42Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts53Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts<0.131-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.131-(3,4-Diklorfenyl)urea b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.132(4-Klorfenoxy)propionsyra (4-CPP) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.132,4,5-T b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.132,4,5-TP b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.132,6-Diklorbenzamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Atrazin-2-hydroxy b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Atrazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Atrazine-desethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Atrazine-desisopropyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Azoxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Bentazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Bromoxynil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Cyanazin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13D -2,4 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Diclorprop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Dimethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Dinoseb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Diuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13DMST b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13DNOC b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Ethofumesate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Fenoxaprop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Fluroxypyr b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Imazapyr b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Ioxynil b)*Beräknad från analyserad 

halt

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-003v37



AR-15-SL-085733-01

Í%R%^ÂÂi2h9Î

EUSELI2-00252207

mg/kg Ts<0.13Isoproturon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Klopyralid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Klorsulfuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Kvinmerac b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13MCPA b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Mekoprop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Metamitron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Metazaklor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Metribuzin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Metribuzin-desamino-diketo b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Metribuzin-diketo b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Metsulfuron-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Monuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Pirimicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Propiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Simazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Terbuthylazin desethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Terbuthylazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Terbutylazin-2-hydroxy b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg<0.101-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*In house metod (210)

mg/kg<0.101-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*In house metod (210)

mg/kg<0.102(4-Klorfenoxy)propionsyra (4-CPP) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.102,4,5-T a)*In house metod (210)

mg/kg<0.102,4,5-TP a)*In house metod (210)

mg/kg<0.102,6-Diklorbenzamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Atrazine-2-hydroxy a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Bromoxynil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyanazin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10D -2,4 a)*In house metod (210)

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-003v37
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mg/kg<0.10Diclorprop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Diuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10DMST a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Fenoxaprop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Fluroxypyr a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Imazapyr a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Ioxynil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Klopyralid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Klorsulfuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Kvinmerac a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10MCPA a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Mekoprop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Metamitron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Metazaklor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Metribuzin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Metribuzin-desamino-diketo a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Metribuzin-diketo a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Metsulfuron-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Monuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Propiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Terbuthylazin desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Terbutylazin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Terbutylazin-2-hydroxy a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Mattias Tancred  (mattias.tancred@structor.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, 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-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-085734-01

EUSELI2-00252207
Í%R%^ÂÂi2iBÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

6203-118

Structor Miljöteknik AB 

Linda Sohlman Gustafsson

Bettorpsgatan 10

703 69 ÖREBRO

Kundnummer: SL0272215

Provbeskrivning:

177-2015-05280532Provnummer: Provtagare Mattias Tancred

Provet ankom:

JordMatris:

2015-05-28

Utskriftsdatum: 2015-06-10

Provmärkning: 6203-118, E03:A (0-0,3)

Provtagningsplats: Örnsro IP

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts10Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts19Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.9Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts0.99Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



AR-15-SL-085734-01

Í%R%^ÂÂi2iBÎ

EUSELI2-00252207

mg/kg Ts5.0Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.3Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.4Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Mattias Tancred  (mattias.tancred@structor.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, 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-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-085735-01

EUSELI2-00252207
Í%R%^ÂÂi2jKÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

6203-118

Structor Miljöteknik AB 

Linda Sohlman Gustafsson

Bettorpsgatan 10

703 69 ÖREBRO

Kundnummer: SL0272215

Provbeskrivning:

177-2015-05280533Provnummer: Provtagare Mattias Tancred

Provet ankom:

JordMatris:

2015-05-28

Utskriftsdatum: 2015-06-10

Provmärkning: 6203-118, E03:B (0-0,3)

Provtagningsplats: Örnsro IP

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts9.8Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts10Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



AR-15-SL-085735-01

Í%R%^ÂÂi2jKÎ

EUSELI2-00252207

mg/kg Ts6.3Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.0Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.8Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Mattias Tancred  (mattias.tancred@structor.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, 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-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-085736-01

EUSELI2-00252207
Í%R%^ÂÂi2kTÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

6203-118

Structor Miljöteknik AB 

Linda Sohlman Gustafsson

Bettorpsgatan 10

703 69 ÖREBRO

Kundnummer: SL0272215

Provbeskrivning:

177-2015-05280534Provnummer: Provtagare Mattias Tancred

Provet ankom:

JordMatris:

2015-05-28

Utskriftsdatum: 2015-06-10

Provmärkning: 6203-118, E03:A (0,3-0,6)

Provtagningsplats: Örnsro IP

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts9.7Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts7.3Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts1.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



AR-15-SL-085736-01

Í%R%^ÂÂi2kTÎ

EUSELI2-00252207

mg/kg Ts6.5Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.2Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts16Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts24Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Mattias Tancred  (mattias.tancred@structor.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, 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-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-085737-01

EUSELI2-00252207
Í%R%^ÂÂi2l]Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

6203-118

Structor Miljöteknik AB 

Linda Sohlman Gustafsson

Bettorpsgatan 10

703 69 ÖREBRO

Kundnummer: SL0272215

Provbeskrivning:

177-2015-05280535Provnummer: Provtagare Mattias Tancred

Provet ankom:

JordMatris:

2015-05-28

Utskriftsdatum: 2015-06-10

Provmärkning: 6203-118, E03:B (0,3-0,6)

Provtagningsplats: Örnsro IP

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts9.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts24Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts6.9Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts1.6Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



AR-15-SL-085737-01

Í%R%^ÂÂi2l]Î

EUSELI2-00252207

mg/kg Ts6.4Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts4.0Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

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

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Mattias Tancred  (mattias.tancred@structor.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, 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-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-085738-01

EUSELI2-00252207
Í%R%^ÂÂi2mfÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

6203-118

Structor Miljöteknik AB 

Linda Sohlman Gustafsson

Bettorpsgatan 10

703 69 ÖREBRO

Kundnummer: SL0272215

Provbeskrivning:

177-2015-05280536Provnummer: Provtagare Mattias Tancred

Provet ankom:

JordMatris:

2015-05-28

Utskriftsdatum: 2015-06-10

Provmärkning: 6203-118, E04:A

Provtagningsplats: Örnsro IP

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%76.3Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.098Benso(a)antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.13Krysen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.20Benso(b,k)fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.11Benso(a)pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.077Indeno(1,2,3-cd)pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.64Summa cancerogena PAH b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.23Fenantren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.30Fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.28Pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.077Benzo(g,h,i)perylen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.96Summa övriga PAH b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.84Summa PAH med medelhög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.71Summa PAH med hög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts5.6Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts68Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts34Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.21Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.7Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



AR-15-SL-085738-01

Í%R%^ÂÂi2mfÎ

EUSELI2-00252207

mg/kg Ts33Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts20Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts30Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts100Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

µg/kg Ts< 1Dibutyltenn (DBT) a)Internal method

µg/kg Ts< 1Dibutyltenn-Sn (DBT-Sn) a)Internal method

µg/kg Ts< 1Dioktyltenn (DOT) a)Internal method

µg/kg Ts< 1Dioktyltenn-Sn (DOT-Sn) a)Internal method

µg/kg Ts< 1Monobutyltenn (MBT) a)Internal method

µg/kg Ts< 1Monobutyltenn-Sn (MBT-Sn) a)Internal method

µg/kg Ts< 1Monooktyltenn (MOT) a)Internal method

µg/kg Ts< 1Monooktyltenn-Sn (MOT-Sn) a)Internal method

µg/kg Ts< 1Tetrabutyltenn (TTBT) a)Internal method

µg/kg Ts< 1Tetrabutyltenn-Sn (TTBT-Sn) a)Internal method

µg/kg Ts< 1Tributyltenn (TBT) a)Internal method

µg/kg Ts< 1Tributyltenn-Sn (TBT-Sn) a)Internal method

µg/kg Ts< 2Tricyklohexyltenn (TCHT) a)Internal method

µg/kg Ts< 1Tricyklohexyltenn-Sn (TCHT-Sn) a)Internal method

µg/kg Ts< 1Trifenyltenn (TPhT) a)Internal method

µg/kg Ts< 1Trifenyltenn-Sn (TPhT-Sn) a)Internal method

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), GERMANY

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Mattias Tancred  (mattias.tancred@structor.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, 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-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-085739-01

EUSELI2-00252207
Í%R%^ÂÂi2noÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

6203-118

Structor Miljöteknik AB 

Linda Sohlman Gustafsson

Bettorpsgatan 10

703 69 ÖREBRO

Kundnummer: SL0272215

Provbeskrivning:

177-2015-05280537Provnummer: Provtagare Mattias Tancred

Provet ankom:

JordMatris:

2015-05-28

Utskriftsdatum: 2015-06-10

Provmärkning: 6203-118, E04:b

Provtagningsplats: Örnsro IP

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%73.9Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.067Benso(a)antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.081Krysen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.13Benso(b,k)fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.067Benso(a)pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.054Indeno(1,2,3-cd)pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.42Summa cancerogena PAH b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.094Fenantren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.16Fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.15Pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.054Benzo(g,h,i)perylen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.53Summa övriga PAH b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.43Summa PAH med medelhög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.47Summa PAH med hög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts5.0Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts78Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts56Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.23Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.9Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



AR-15-SL-085739-01

Í%R%^ÂÂi2noÎ

EUSELI2-00252207

mg/kg Ts38Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts21Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts29Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts120Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

µg/kg Ts< 1Dibutyltenn (DBT) a)Internal method

µg/kg Ts< 1Dibutyltenn-Sn (DBT-Sn) a)Internal method

µg/kg Ts< 1Dioktyltenn (DOT) a)Internal method

µg/kg Ts< 1Dioktyltenn-Sn (DOT-Sn) a)Internal method

µg/kg Ts< 1Monobutyltenn (MBT) a)Internal method

µg/kg Ts< 1Monobutyltenn-Sn (MBT-Sn) a)Internal method

µg/kg Ts< 1Monooktyltenn (MOT) a)Internal method

µg/kg Ts< 1Monooktyltenn-Sn (MOT-Sn) a)Internal method

µg/kg Ts< 1Tetrabutyltenn (TTBT) a)Internal method

µg/kg Ts< 1Tetrabutyltenn-Sn (TTBT-Sn) a)Internal method

µg/kg Ts< 1Tributyltenn (TBT) a)Internal method

µg/kg Ts< 1Tributyltenn-Sn (TBT-Sn) a)Internal method

µg/kg Ts< 2Tricyklohexyltenn (TCHT) a)Internal method

µg/kg Ts< 1Tricyklohexyltenn-Sn (TCHT-Sn) a)Internal method

µg/kg Ts< 1Trifenyltenn (TPhT) a)Internal method

µg/kg Ts< 1Trifenyltenn-Sn (TPhT-Sn) a)Internal method

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), GERMANY

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Mattias Tancred  (mattias.tancred@structor.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, 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-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-085740-01

EUSELI2-00252207
Í%R%^ÂÂi2oxÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

6203-118

Structor Miljöteknik AB 

Linda Sohlman Gustafsson

Bettorpsgatan 10

703 69 ÖREBRO

Kundnummer: SL0272215

Provbeskrivning:

177-2015-05280538Provnummer: Provtagare Mattias Tancred

Provet ankom:

JordMatris:

2015-05-28

Utskriftsdatum: 2015-06-10

Provmärkning: 6203-118, SM6:1

Provtagningsplats: Örnsro IP

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts11Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts21Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts7.9Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts0.89Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



AR-15-SL-085740-01

Í%R%^ÂÂi2oxÎ

EUSELI2-00252207

mg/kg Ts4.0Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.7Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.8Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts15Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Mattias Tancred  (mattias.tancred@structor.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, 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-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-085741-01

EUSELI2-00252207
Í%R%^ÂÂi2pÅÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

6203-118

Structor Miljöteknik AB 

Linda Sohlman Gustafsson

Bettorpsgatan 10

703 69 ÖREBRO

Kundnummer: SL0272215

Provbeskrivning:

177-2015-05280539Provnummer: Provtagare Mattias Tancred

Provet ankom:

JordMatris:

2015-05-28

Utskriftsdatum: 2015-06-10

Provmärkning: 6203-118, SM7:1

Provtagningsplats: Örnsro IP

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.046Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.046Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts11Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts24Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.58Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



AR-15-SL-085741-01

Í%R%^ÂÂi2pÅÎ

EUSELI2-00252207

mg/kg Ts19Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts28Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts58Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Mattias Tancred  (mattias.tancred@structor.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, 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-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-085742-01

EUSELI2-00252207
Í%R%^ÂÂi2q#Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

6203-118

Structor Miljöteknik AB 

Linda Sohlman Gustafsson

Bettorpsgatan 10

703 69 ÖREBRO

Kundnummer: SL0272215

Provbeskrivning:

177-2015-05280540Provnummer: Provtagare Mattias Tancred

Provet ankom:

JordMatris:

2015-05-28

Utskriftsdatum: 2015-06-10

Provmärkning: 6203-118, SM7:2

Provtagningsplats: Örnsro IP

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.045Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.045Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.045Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts2.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts63Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts17Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts6.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



AR-15-SL-085742-01

Í%R%^ÂÂi2q#Î

EUSELI2-00252207

mg/kg Ts18Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts19Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts27Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts69Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Mattias Tancred  (mattias.tancred@structor.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, 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-003v37
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