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1 UPPDRAG OCH SYFTE
Inom fastigheten Simrishamn 3:1 planerar Simrishamns kommun tillsammans med Simrishamns
Bostäder att förändra den nuvarande markanvändningen och bygga bostäder. Fastigheten är
belägen inom stadsdelen Skansen och utgörs idag av industrimark, en båtuppställningsplats,
grönytor och mark för diverse upplag. En översiktlig miljöteknisk markundersökning har
genomförts på fastigheten tidigare (Tyréns 2016-02-01) där halter av föroreningar påträffades i
halter över föreslagna riktvärden (Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM samt
finska riktvärden för TBT) inom det område som idag används som båtuppställningsplats. Denna
undersökning syftar till att vidare undersöka föroreningarna samt utföra en riskbedömning och
komma med förslag på åtgärder.

2 OMRÅDESBESKRIVNING
Fastigheten Simrishamn 3:1 ligger centralt beläget i Simrishamn. I söder avgränsas
undersökningsområdet av en tidigare industrideponi vid vilken en tidigare markundersökning
har gjorts (se Tyréns rapport 2015), mot väster av fastigheterna Stenen 1 och 2 vilka nyttjas för
bostadsändamål, mot norr av ett mindre grönområde följt av järnvägsspår och mot öster av
fastigheterna Garvaren 7 och Garvaren 13. Den nu utförda undersökningen är gjord inom
båtuppställningsplatsen, se figur 1.

Figur 1. Orienteringskarta över Simrishamn där undersökningsområdet ligger inom röd markering.
Flygbilden till höger visar undersökningsområdet (båtuppställningsplatsen) inom fastigheten Simrishamn
3:1 inom röd markering. Bilderna är hämtade från eniro.se och hitta.se (2016-10-03).

Undersökningsområdet består av en grusad båtuppställningsplats som håller på att avvecklas.
Öster och söder om undersökningsområdet finns diverse upplag med byggnadsmaterial, asfalt
och containers. I norr, väster och söder finns grönytor i form av gräs och tät vegetation med
buskar och träd mot bostadsområdet i väst.

I kommunens plan finns olika alternativ för vad området kan komma att omvandlas till. De två
alternativen är idag antingen bostadsområde eller parkeringsyta (se figur 2 nedan).
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Figur 2. Alternativet med en parkeringsyta på området som idag är båtuppställningsplats.

3 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR
På fastigheten Simrishamn 3:1 har en miljöteknisk markundersökning tidigare genomförts.
Undersökningen redovisas i rapport  ”Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom
fastigheterna Garvaren 3 och Simrishamn 3:1, Simrishamn”, Tyréns 2016-02-01 och resultaten
från den används i föreliggande rapport.

4 RIKTVÄRDEN
Naturvårdsverket har under sommaren 2016 uppdaterat sina generella riktvärden för förorenad
mark (rapport 5976). De nya riktvärdena är inarbetade i denna rapport.

Uppmätta halter i jord har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad
mark (NV rapport 5976). De generella riktvärdena anger den föroreningshalt under vilken risken
för negativa effekter för människor, miljö eller grundvattenresurser normalt är acceptabel.
Riktvärden och känslighet baseras på att enskilda individer ska skyddas, inte på hur många
människor som ska skyddas.

Vilka riktvärden som används beror på hur marken är tänkt att användas nu och i framtiden.
Naturvårdsverket har tagit fram en modell för hur människor, markmiljö, ytvattenmiljö och
grundvattenresurser antas kunna exponeras för föroreningar på och från förorenade områden,
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se tabell 1. Utifrån denna modell har Naturvårdsverket beräknat generella riktvärden för jord för
känslig markanvändning (KM: bostäder, lekplatser, förskolor mm) och mindre känslig
markanvändning (MKM: kontor, industrier, vägar m m).

Tabell 1. Skyddsobjekt och skyddsnivå som beaktas för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig
markanvändning (MKM). Från NV rapport 5976.
Skyddsobjekt KM MKM
Människor som vistas på
området

Heltidsvistelse Deltidsvistelse

Markmiljön på området
Skydd av markens ekologiska
funktion

Begränsat skydd av markens
ekologiska funktion

Grundvatten
Grundvatten inom och intill
området skyddas

Grundvatten 200 m
nedströms området skyddas

Ytvatten
Skydd av ytvatten, skydd av
vattenlevande organismer

Skydd av ytvatten, skydd av
vattenlevande organismer

De generella riktvärdena baseras på att människor kan exponeras för föroreningar i jord via
oavsiktligt intag av förorenad jord, hudkontakt, inandning av damm, inandning av förångade
föroreningar, intag via grönsaker och bär och intag av dricksvatten från en brunn belägen i det
förorenade området. Alla dessa exponeringsvägar vägs in i de generella riktvärdena för känslig
markanvändning, medan intag via bär, grönsaker och dricksvatten inte ingår i riktvärdena för
mindre känslig markanvändning. Dessutom ges markmiljön ett skydd beroende på tänkt
markanvändning. Eftersom i princip allt grundvatten är skyddsvärt, ger riktvärdet för känslig
markanvändning ett skydd för grundvattnet inom det förorenade området, medan riktvärdet för
mindre känslig markanvändning skyddar grundvattnet 200 m nedströms det förorenade
området. Ytvattenmiljön i intilliggande recipient ges alltid ett skydd, oavsett markanvändning.
Framtida markanvändning inom undersökningsområdet är inte klarlagt. Då området eventuellt
kommer att bebyggas med bostäder har resultat från utförd markundersökning av jord i
bedömning av föroreningssituationen jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för
känslig markanvändning (KM). I sammanställningen av laboratorieanalysresultaten har de
uppmätta halterna även jämförts mot de generella riktvärdena för mindre känslig
markanvändning (MKM).

I undersökningen har jordprover analyserats med avseende på tennorganiska föreningar. För
tennorganiska föreningar saknas riktvärden från Naturvårdsverket. Därför har holländska
riktvärden (Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering, VROM 2000) samt finska
riktvärden (Finlands författningssamling Nr 214, 2007) för tennorganiska föreningar använts vid
bedömning av uppmätta halter. Det holländska riktvärdet SW (streefs warde) definieras som
långsiktigt hållbar för människors hälsa och för ekosystem/miljö, medan IW (interwentie warde)
indikerar den nivå som medför nedsatt funktionalitet eller direkt hot för miljö och människors
hälsa. För de finska riktvärdena motsvarar det ”lägre riktvärdet” närmast Naturvårdsverkets
generella riktvärde för KM, medan det ”övre riktvärdet” motsvarar det generella riktvärdet för
MKM.

5 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR
För att bättre ringa in tidigare påträffad förorening har en kompletterande provtagning av jord
utförts genom skruvborrning. Skruvborrning för miljöprovtagning genomfördes samtidigt med
en undersökning för geoteknik. I denna rapport redovisas enbart de delar av undersökningen
som är ämnade för den miljötekniska undersökningen.

Den kompletterande miljötekniska fältundersökningen utförde den 10-11 augusti 2016 av
Alexander Rosberg, Geokompaniet AB.

Fältundersökningen har i tillämpliga delar utförts i enlighet med Fälthandbok – Undersökning av
förorenade områden (SGF rapport 2:2013).

De utförda fältarbetena omfattade:
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· 5 st skruvborrningar (Provpunkt 16T02, 16T04, 16T06, 16T09 och 16T10)
· Inmätning av samtliga provpunkter i mätklass B i koordinatsystem SWEREF 991330 och

höjdsystem RH2000

Lägena för provtagningspunkterna finns redovisade i bilaga 1. Provtagning av jord utfördes med
en 1-meters provtagningsskruv monterad på bandvagn av modell Geotech 607. I
provtagningspunkterna uttogs 21st jordprov i diffusionstäta påsar för fältanalys och eventuella
laboratorieanalyser. Som mest uttogs en halvmeters jordmäktighet som samlingsprov.
Jordlagerföljder och provtagningsdjup noterades tillsammans med lukt, färg samt eventuella
andra iakttagelser, se bilaga 2. Uttagna jordprov förvarades mörkt och svalt under
fältundersökningarna samt under transport till laboratoriet.

6 LABORATORIEANALYSER
För urval av jordprov till laboratorieanalys har iakttagelser av påträffade jordlager samt dess läge
inom undersökningsområdet varit styrande tillsammans med resultat från den tidigare utförda
undersökningen. Laboratorieanalyserna på jord har utförts av Eurofins Environment AB i
Lidköping som är ackrediterat av SWEDAC. Utförda laboratorieanalyser framgår av bilaga 2 och
tabell 2.

Tabell 2. Antal laboratorieanalyser.

Laboratorieanalys Metod Antal analyserade prov

Metaller IPC-AES / AFS 6 st

PAH GC-MS 6 st

Tennorganiska föreningar GC-MS 2 st

I bilaga 3 har laboratorieanalysresultaten sammanställts tillsammans med tillämpliga riktvärden
och haltkriterier. Laboratorieanalyserna redovisas i sin helhet i bilaga 5.

7 RESULTAT

7.1 JORDARTER OCH GRUNDVATTEN

I de nu utförda provpunkterna påträffas fyllning i samtliga utom provpunkt 16T04. Fyllningen
består i det översta skiktet (som är upp till en meter mäktigt) av grusig sand. I skiktet under
sanden följer fyllning av lermorän i ett par punkter. Under fyllningen finns ett lager med sand i
två provpunkter, 16T06 och 16T02. I övriga provpunkter följer lermorän under fyllningen.
Utifrån de nu utförda provpunkterna beräknas medeldjupet för fyllning inom
båtuppställningsplatsen till 1,3m mäktigt.

Enbart i en provpunkt (16T09) har grundvatten noterats (ca 2,3 m u my). I denna provpunkt
stoppades borrningen på 2,6 m u my troligen på grund av påträffat berg.

7.2 FÄLTINTRYCK

Under fältundersökningen noterades ingen avvikande lukt eller annan avvikelse som föranledde
misstanke om föroreningar.

7.3 LABORATORIEANALYSER

I ett av proven (16T02 (0,0-0,6 m u my)) påvisades en halt av både PAH M och PAH H över de
generella riktvärdena för KM. I provpunkt 16T10 påvisades en halt av bly marginellt över de
generella riktvärdena för KM. I alla övriga analyserade prov ligger halterna av metaller och PAH
tydligt under riktvärdena för KM.
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8 FÖRORENINGSSITUATIONEN
Resultat från den tidigare utförda undersökningen (Tyréns 2016) tas med i bedömningen och en
sammanställning av laboratorieanalysresultaten återfinns i bilaga 4.

Samtliga påvisade halter över riktvärdena för KM har påträffats i fyllnadsjord. I provpunkter i
kanten av båtuppställningsplatsen (16T04, 16T09 och 16T06) påträffas inga halter över
riktvärdena för KM vilket ger att föroreningen är väl avgränsad åt norr och väster. Söderut har
föroreningar påträffats i provpunkten T9 vilket tyder på att det är samma fyllnadsjord söderut
som inom båtuppställningsplatsen. Genomsnittsdjupet på fyllningen inom
båtuppställningsplatsen är ungefär 1,3m.

De ämnen som påträffats i laboratorieanalyserna är bly, koppar, zink, barium, PAH M, PAH H och
TBT. Dessa ämnen är tydligt kopplade till att området varit en båtuppställningsplats då både TBT
och metallerna förekommer i båtbottenfärg. I undersökningarna har halter över riktvärdena för
MKM och de finska riktvärdena enbart påträffats i ett prov, T11, som är uttaget som ett ytligt
samlingsprov över en yta vilket styrker teorin om att föroreningar tillförts uppifrån. Alla övriga
prov visar på halter av metaller tydligt under KM och TBT under de finska riktvärdena.

PAH:er har påträffats över riktvärdena för KM i två punkter (16T02 och T4) belägna intill
varandra mitt på området. Inga andra provpunkter visar på halter över riktvärdena för PAH.

Figur 3. I figuren är provpunkter med halter av metaller över riktvärdena markerade med orange ring och
de med halter av PAH över riktvärdena markerade med blå ring. Observera att provpunkt T11 är ett
samlingsprov över en större yta inom båtuppställningsplatsen..

Sammantaget uppvisar fyllnadsjorden inom båtuppställningsplatsen på halter av metaller, TBT
och ställvis PAH över riktvärdena. Föroreningen verkar vara begränsad till fyllningen där
båtuppställningen finns vilket visas både i halterna och i vilka ämnen som påvisas. Enbart PAH
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återfinns i provpunkten längst västerut där ett framtida hus är planerat. Den halt som uppmäts i
det ytliga provet T11 är inte representativt för hela fyllnadsvolymen då den enbart motsvarar
några centimeter i markytan. Som representativa halter för den förorenade fyllningen föreslås
istället medel- och medianhalterna nedan. Alla halter under rapporteringsgräns har hanterats
som en halt som är halva rapporteringsgränsen. Bedömd utbredning av förorenade massor
utgörs av en yta på 3900m2 och visas i bilaga 6.

Tabell 3. Medel- och medianhalter för alla ämnen med halter över riktvärdena.

Ämne Medelhalt (mg/kg TS) Medianhalt (mg/kg TS)
Bly 45 40
Barium 89 90
Koppar 50 20
Zink 172 120
PAH M 1,9 1,3
PAH H 1,5 1,1
TBT 0,14 0,0003

9 RISKBEDÖMNING
Undersökningarna visar på att det finns halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för
KM  och MKM i jord inom undersökningsområdet. Negativ påverkan på hälsa och miljö av en
förorening i mark och vatten kan enbart ske om det finns en förorening överstigande en viss
halt, ett skyddsobjekt (t ex människor, recipient, vattentäkt) samt en exponerings-
/spridningsväg mellan föroreningen och skyddsobjektet, se figur 4 nedan. Följaktligen innebär
inte enbart förekomsten av en förorening automatiskt en risk för negativa effekter på hälsa och
miljö.

Figur 4. Illustrationsfigur som visar att negativ påverkan av en förorening föreligger då det finns förorening,
spridningsvägar och skyddsobjekt. Saknas ett av de tre objekten föreligger ingen risk. Bearbetad från
Naturvårdsverket 2009b.

9.1 SKYDDSOBJEKT

Människor
På området finns i dag en båtuppställningsplats men planer finns på att göra om området
antingen till parkeringsyta eller till bostadsområde. De som vistas på området är då antingen

· De som vistas kort tid på parkeringsytan eller
· De som bor i området (heltidsvistelse) och de som tillfälligt besöker området

Markmiljö
Undersökningsområdet består idag av fyllnadsjord som använts som båtuppställningsplats en
längre tid. Med tanke på de dominerande fyllningsmaterialens mäktighet och sammansättning
bedöms markmiljön redan i dagsläget betydligt negativt påverkad av mänsklig aktivitet.
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Alternativ: Parkeringsplats
Framtida markanvändning kommer om det blir en parkeringsplats inte att förbättra markmiljön
då området kommer att täckas med asfalt och marksten.

Alternativ: Bostadshus
Om området bebyggs med bostäder kommer markmiljön enbart kunna finnas mellan husen i
rabatter och gräsmattor. Som skyddsobjekt väljs även markmiljön vid framtida
bostadsbebyggelse.

Grundvatten och ytvatten
I området påträffas grundvattnet på en nivå under fyllnadsmassorna. I de utförda
undersökningarna har inget grundvatten provtagits. Andra provtagningar av grundvattnet i
Skansenområdet, pga. miljöutredningar av bland annat en f.d. läderfabrik, har visat på förorenat
vatten i närheten. Grundvattnet inom området bedöms ej rimligt att ta ut som dricksvatten under
en överskådlig framtid och därmed bedöms inte grundvattnet och ytvattnet utgöra något
skyddsobjekt.

9.2 SPRIDNINGSVÄGAR OCH EXPONERINGSVÄGAR

Alternativ: Bostadshus
Om bostäder byggs på området kan föroreningar som sprids via ånga ansamlas inne i
byggnaderna och utgöra en hälsorisk. Denna spridningsväg bedöms som låg till måttlig då det
är troligt att all fyllnadsjord grävs bort vid uppförande av ett hus.

Om området blir ett bostadsområde kommer inte all mark att vara hårdgjort och föroreningen
förekommer både ytligt och djupt vilket bedöms medföra en medelhög till hög risk för
direktexponering och/eller intag av jord.  Det bedöms även finnas en låg risk för spridning av
föroreningen via damm om inte all yta är bevuxen eller hårdgjord. Även om området blir ett
bostadsområde är det inte troligt att odling i några större volymer kommer förekomma då husen
kommer vara flerfamiljshus. Risken för intag via växter bedöms därmed vara mycket låg till låg.

Spridning via grundvatten och ytvatten bedöms utgöra en låg till måttlig risk då föroreningen i
huvudsak finns ovan grundvattnet. Dock är föroreningen koncentrerad till de ytliga skikten på
jorden vilket gör att en spridning via ytvattnet ökar och risken bedöms som måttlig till hög.

Alternativ: Parkeringsplats
Vid ombyggnation till parkeringsytan minskar risken för alla typer av exponering till obefintlig
till låg då marken hårdgörs med asfalt.

9.3 SAMMANFATTANDE RISKBEDÖMNING

Metallerna barium, koppar och zink har enbart påträffats i två provpunkter och har medel- och
medianhalter långt under riktvärdena för KM. Samtliga ämnen styrs av skyddet för markmiljö
vilket enbart bedöms vara ett skyddsobjekt vid bostadsbygge. Sammantaget bedöms inte dessa
ämnen utgöra någon risk för människor inom det undersökta området.

Gällande blyhalterna har föroreningen påträffats i halter tydligt över KM i ett flertal punkter men
vid beräkning av medel- och medianhalt hamnar värdena precis under riktvärdet för KM (50
mg/kg TS). Då riktvärdena för bly styrs av hälsa (intag jord) bedöms riskerna för människor som
obefintlig till låg i alternativet med parkeringsplats och som låg till medel vid byggnation av
bostadshus då all mark inte kan förväntas hårdgöras i det alternativet.

PAH M och PAH H har påträffats i halter tydligt över riktvärdena för KM i ytlig jord. Medel- och
medianhalterna visar på halter under KM för PAH M men över för PAH H. PAH M:s riktvärde för
KM styrs av inandning ånga vilket då kan medföra en viss risk om en byggnad uppförs på
föroreningarna. Vid en byggnation kommer högst troligt jorden schaktas ur för att göra plats för
grundläggning och den förorenade jorden tas då bort. Risken för exponering via ångor av PAH M
bedöms därmed som låg. För PAH H styrs riktvärdet för KM av hälsa (intag växter) och riskerna
för människor på området bedöms som obefintlig till låg om området byggs om till en
parkeringsyta men som låg till medel om det blir ett bostadsområde.
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TBT återfinns i förhöjda halter med högst halter precis i markytan och med lägre halter längre
ner i fyllningen. Halterna överskrider riktvärdena precis vid markytan och de förhöjda halterna
medför en låg till medelhög risk både för människors hälsa och spridning via tex ytvattnet om
ytan inte hårdgörs.

10 FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER
I föreliggande rapport har de två alternativen parkeringsytan och bostadsområde undersökts och
riskbedömts.

Alternativ: parkeringsyta
Parkeringsytan föreslås i planen utgöra ca 2800m2 med intilliggande bostadshus där 1100m2

hamnar inom nu bedömt förorenat område. Där parkeringsyta anläggs bedöms inga åtgärder
behöva utföras då riskerna för människa och miljö bedöms som obefintliga. Inom parkeringsytan
kan däremot massor behöva tas bort av geotekniska skäl och ska då omhändertas enligt
föroreningsinnehållet av tungmetaller, PAH och TBT. Med ett beräknat schaktdjup på 0,4m inom
parkeringsytan ger det 1120m3 och 1900ton. Inom området för bostadshus bedöms 1m
förorenade massor tas bort för att minska riskerna för människa och miljö. Volymen bedöms
utgöra 1100m3 och 1900ton.

Alternativ: bostadshus
I alternativet med bostadshus  över hela det undersökta området föreligger viss risk för
människors hälsa då det inte kan garanteras att all förorenad jord är täckt (förhindra intag jord),
att växter inte äts från området (intag växter) eller att all  förorenad jord under husen schaktas
bort (inandning ånga). Samma sak gäller spridning av de ytliga föroreningarna. En åtgärd där
den översta metern förorenad jord tas bort föreslås och rena massor läggs som ett skyddande
lager ovanpå, se bilaga 6. Mängden förorenade massor som tas bor utgör en volym om ca
3900m3 vilket ger ca 6650ton. Troligt är att jorden ändå tas bort under byggnader av
geotekniska skäl vilket minskar volymerna avsevärt. Ett annat alternativ är att hårdgöra alla ytor
inom bostadsområdet och inte tillåta odling av ätbara växter för att minska riskerna för
människor att komma i kontakt med föroreningarna.

För att fullfölja upplysningsplikten enligt 10 kapitel Miljöbalken, ska denna rapport delges
tillsynsmyndigheten.
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Bilaga 2
1(1)

Uppdrag: Riskbedömning av område inom Simrishamn 3:1
Beställare: Simrishamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Provtabell Provtagningsredskap/metod: Skr
Datum för provtagning: 2016-08-09 - 10

Datum: 2016-10-07

16T02 0,0-0,6 Fyllning/ något mullhaltig något grusig Sand/ Metaller, PAH

0,6-1,2 något grusig lerig Sand
1,2-2,0 Brungrå något siltig sandig Lermorän
2,0-3,3 Grå Lermorän

16T04 0,0-0,4 mullhaltig Sand Metaller, PAH

0,4-0,9 något grusig Sand
0,9-2,2 Brungrå något sandig Lermorän
2,2-3,5 Grå Lermorän

16T06 0,0-0,6 Fyllning/ mullhaltig Sand/ Metaller, PAH

0,6-1,1 Fyllning/ Brun Lermorän, Sand/
1,1-1,6 Fyllning/ Brun Lermorän, Sand/
1,6-2,0 Sand
2,0-3,1 Grå sandig Lermorän
3,1-3,9 Grå något sandig Lermorän

16T09 0,0-0,4 Fyllning/ något mullhaltig, grusig Sand/ Metaller, PAH, TBT

0,4-1,0 Fyllning/ grusig Sand/
1,0-2,6 sandig Lermorän

gvy ca 2,3, stopp på 2,6

16T10 0,0-0,4 Fyllning/ grusig Sand/ TBT

0,4-0,9 Fyllning/ Sand/ Metaller, PAH

0,9-1,5 Fyllning/ Lermorän med något mulljordsskikt Metaller, PAH

1,5-3,0 Lermorän

Provpunkt Djup Jordart Laboratorieanalyser



Bilaga 3
1(2)

Uppdrag: Riskbedömning av område inom Simrishman 3:1 Uppdragsnummer: 271739
Beställare: Simrishamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum: 2016-10-07

Resultat från genomförda laboratorieanalyser på jord

Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för känslig markanvändning (KM)1 XX
Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM)1 XX
Halter högre än eller lika med utlänska riktvärden2 XX

16T02 16T04 16T06 16T10 16T10 16T09
0,0-0,6 0,0-0,4 0,0-0,6 0,4-0,9 0,9-1,5 0,0-0,4

Metaller
Arsenik mg/kg TS 10 25 2,3 < 1,9 < 1,9 < 1,9 5,6 2
Barium mg/kg TS 200 300 52 37 39 24 130 33
Bly mg/kg TS 50 400 22 7,9 12 8,9 56 9,5
Kadmium mg/kg TS 0,8 12 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,61 < 0,20
Kobolt mg/kg TS 15 35 4,8 1,1 1,2 0,57 5,4 1,4
Koppar mg/kg TS 80 200 47 2,1 2 2,6 22 4,4
Krom totalt mg/kg TS 80 150 6 5,5 8,4 7,3 15 11
Kvicksilver mg/kg TS 0,25 2,5 0,041 0,036 0,031 0,015 0,055 0,016
Nickel mg/kg TS 40 120 5,6 4,5 5,4 2,3 19 5,1
Vanadin mg/kg TS 100 200 13 8,7 5,9 5,4 51 7,8
Zink mg/kg TS 250 500 43 19 20 20 160 25
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
PAH L mg/kg TS 3 15 0,23 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045
PAH M mg/kg TS 3,5 20 3,6 < 0,075 0,12 0,11 < 0,075 < 0,075
PAH H mg/kg TS 1 10 3,8 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11
Stödparametrar
Torrsubstans % - - 94,8 96,3 95,3 96,6 86,3 95

Ämne KM1 MKM1Enhet

Provpunkt
m u my

1Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. NV rapport 5976 (2016).
2Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering. Staatscourant 24
februari 2000, nr 39. VROM (2000) och Finlands författningssamling. Nr 214 (2007).



Bilaga 3
2(2)

Uppdrag: Riskbedömning av område inom Simrishman 3:1 Uppdragsnummer: 271739
Beställare: Simrishamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum: 2016-10-07

Resultat från genomförda laboratorieanalyser på jord

Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för känslig markanvändning (KM)1 XX
Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM)1 XX
Halter högre än eller lika med utlänska riktvärden2 XX

Lägre Övre 16T09 16T10
riktvärde* riktvärde* 0,0-0,4 0,0-0,4

Tennorganiska föreningar
Dibutyltenn (DBT) mg/kg TS - - <0,00053 0,00353
Dibutyltenn-Sn (DBT-Sn) mg/kg TS - - <0,000268 0,0018
Monobutyltenn (MBT) mg/kg TS - - <0,00053 0,00293
Monobutyltenn-Sn (MBT-Sn) mg/kg TS - - <0,000355 0,00198
Tetrabutyltenn (TTBT) mg/kg TS - - <0,00053 <0,00048
Tetrabutyltenn-Sn (TTBT-Sn) mg/kg TS - - <0,00018 <0,000165
Tributyltenn (TBT) mg/kg TS <0,00053 0,00385
Trifenyltenn (TPhT) mg/kg TS <0,00053 0,00345
Trifenyltenn-Sn (TPhT-Sn) mg/kg TS - - <0,000178 0,00117
Stödparametrar
Torrsubstans % - - - - 95 94,9
* Riktvärden avser summahalt av TBT och TPhT. Lägre riktvärde motsvarar närmast NVs generella riktvärde för KM och övre
riktvärde motsvarar närmast NVs generella riktvärde för MKM
** Riktvärden avser summahalt av tennorganiska föreningar. SW (Streefswarde) definieras som långsiktigt hållbar för människors
hälsa och för ekosystem/miljö. IW (Interwentiewarde) indikerar den nivå som medför nedsatt funktionalitet eller direkt hot för miljö
och/eller människors hälsa

1 2

SW** IW**

0,001 2,5

Finlänska riktvärden2 Hollänska riktvärden2 Provpunkt
m u myÄmne Enhet

1Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. NV rapport 5976 (2016).
2Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering. Staatscourant 24
februari 2000, nr 39. VROM (2000) och Finlands författningssamling. Nr 214 (2007).
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Uppdrag: Riskbedömning av område inom Simrishman 3:1 Uppdragsnummer: 271739
Beställare: Simrishamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum: 2016-10-07

Resultat från tidigare genomförda laboratorieanalyser på jord

Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för känslig markanvändning (KM)1 XX
Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM)1 XX
Halter högre än eller lika med utlänska riktvärden2 XX

T1 T3 T7 T8 T9 T10 T11 T4 T5 T5 T9
1,0-1,5 1,0-1,5 1,0-1,5 0,5-1,0 1,0-1,5 0,5-1,0 0 0,5-1,0 0-0,5 0,5-1,0 0-0,8

Metaller
Arsenik mg/kg TS 10 25 2,9 3 < 2,0 2 8,6 < 2,0 2,8 5,6 3 5,7 3,4
Barium mg/kg TS 200 300 67 32 110 55 140 19 120 110 70 200 25
Bly mg/kg TS 50 400 12 11 21 24 61 11 24 72 110 71 15
Kadmium mg/kg TS 0,8 12 0,25 0,27 < 0,20 < 0,20 0,54 < 0,20 0,24 0,71 0,44 0,63 < 0,20
Kobolt mg/kg TS 15 35 3 1,9 1,8 1,5 5,8 0,92 5,4 5,9 3 3,3 0,55
Koppar mg/kg TS 80 200 7,8 4,8 3,9 6,2 34 1,1 230 18 18 120 1,5
Krom totalt mg/kg TS 80 150 7,4 5 6,3 12 13 2,8 4 9,3 13 21 4
Krom (VI) mg/kg TS 2 10 - - - - <0,5 - - - - - -
Kvicksilver mg/kg TS 0,25 2,5 0,022 0,013 0,042 0,013 0,043 <0,010 < 0,011 0,032 0,027 0,12 < 0,010
Nickel mg/kg TS 40 120 6,5 8,3 5,5 4 21 2,2 5,3 9,9 7,2 9,8 2,1
Vanadin mg/kg TS 100 200 12 26 10 6,8 62 5,5 16 18 15 22 7,8
Zink mg/kg TS 250 500 27 58 26 30 120 15 580 120 78 280 17
Stödparametrar
Torrsubstans % - - 95,7 96,5 94,6 96,9 85,7 91,5 87,9 94,5 95,4 85,6 93,2

Ämne KM1 MKM1Enhet

Provpunkt
m u my

1Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. NV rapport 5976 (2009).
2Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering. Staatscourant 24
februari 2000, nr 39. VROM (2000) och Finlands författningssamling. Nr 214 (2007).
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Uppdrag: Riskbedömning av område inom Simrishman 3:1 Uppdragsnummer: 271739
Beställare: Simrishamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum: 2016-10-07

Resultat från tidigare genomförda laboratorieanalyser på jord

Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för känslig markanvändning (KM)1 XX
Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM)1 XX
Halter högre än eller lika med utlänska riktvärden2 XX

T2 T3 T4 T7 T9 T4
1,5-2,0 2,1-3,0 0-0,5 1,5-2,0 1,5-2,0 0,5-1,0

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
PAH L mg/kg TS 3 15 < 0,30 < 0,30 0,56 < 0,30 < 0,30 < 0,30
PAH M mg/kg TS 3,5 20 < 0,30 < 0,30 5 < 0,30 0,48 2,1
PAH H mg/kg TS 1 10 < 0,30 < 0,30 3 < 0,30 0,99 1,2
Alifater, aromater
Alifater >C8-C10 mg/kg TS 20 120 - - < 3,0 - - -
Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 - - < 5,0 - - -
Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 - - < 5,0 - - -
Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 - - < 10 - - -
Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 - - < 10 - - -
Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 - - 1,6 - - -
Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 - - < 1,0 - - -
Stödparametrar
Torrsubstans % - - 94,9 82,2 93,9 87,2 89,1 94,5

Ämne KM1 MKM1Enhet

Provpunkt
m u my

1Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. NV rapport 5976 (2009).
2Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering. Staatscourant 24
februari 2000, nr 39. VROM (2000) och Finlands författningssamling. Nr 214 (2007).
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Uppdrag: Riskbedömning av område inom Simrishman 3:1 Uppdragsnummer: 271739
Beställare: Simrishamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum: 2016-10-07

Resultat från tidigare genomförda laboratorieanalyser på jord

Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för känslig markanvändning (KM)1 XX
Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM)1 XX
Halter högre än eller lika med utlänska riktvärden2 XX

Lägre Övre T4 T5 T11 T4 T5 T5
riktvärde* riktvärde* 1,5-1,7 1,0-1,5 0 0,5-1,0 0-0,5 0,5-1,0

Tennorganiska föreningar
Dibutyltenn (DBT) mg/kg TS - - <0,00052 <0,00055 0,131 0,00156 0,0005 <0,0005
Dibutyltenn-Sn (DBT-Sn) mg/kg TS - - <0,00027 <0,00028 0,0665 0,000793 0,000255 <0,000255
Monobutyltenn (MBT) mg/kg TS - - <0,00053 <0,00055 0,0275 0,0132 0,001 <0,00050
Monobutyltenn-Sn (MBT-Sn) mg/kg TS - - <0,00036 <0,00037 0,0186 0,00893 0,000678 <0,000338
Tetrabutyltenn (TTBT) mg/kg TS - - <0,00052 <0,00055 0,00148 <0,00049 <0,00047 <0,0005
Tetrabutyltenn-Sn (TTBT-Sn) mg/kg TS - - <0,00018 <0,00019 0,00051 <0,000167 <0,00016 <0,000171
Tributyltenn (TBT) mg/kg TS <0,00052 <0,00055 1,15 0,0009 <0,00047 <0,0005
Trifenyltenn (TPhT) mg/kg TS <0,00052 <0,00055 0,669 <0,00049 <0,00047 <0,0005
Trifenyltenn-Sn (TPhT-Sn) mg/kg TS - - <0,00018 <0,00019 0,227 <0,000166 <0,000159 <0,00017
Stödparametrar
Torrsubstans % - - - - 90,4 90,9 87,9 94,5 95,4 85,6
* Riktvärden avser summahalt av TBT och TPhT. Lägre riktvärde motsvarar närmast NVs generella riktvärde för KM och övre
riktvärde motsvarar närmast NVs generella riktvärde för MKM
** Riktvärden avser summahalt av tennorganiska föreningar. SW (Streefswarde) definieras som långsiktigt hållbar för människors
hälsa och för ekosystem/miljö. IW (Interwentiewarde) indikerar den nivå som medför nedsatt funktionalitet eller direkt hot för miljö
och/eller människors hälsa

Ämne Enhet
Finlänska riktvärden2 Hollänska

riktvärden2
Provpunkt

m u my

1 2

SW** IW**

0,001 2,5

1Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. NV rapport 5976 (2009).
2Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering. Staatscourant 24
februari 2000, nr 39. VROM (2000) och Finlands författningssamling. Nr 214 (2007).
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-039693-01

EUSELI2-00319285
Í%R%^ÂÂ}F,~Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

264294

Tyréns AB Region Syd 

Anneli Palm

Geo

Isbergs gata 15

205 19 MALMÖ Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2016-03090161Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,5-1,0

Johan Striberger

Provet ankom:

JordMatris:

2016-03-08

Utskriftsdatum: 2016-03-21

Provmärkning: T4

Provtagningsplats: 263785

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.5Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.27Benso(a)antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.24Krysen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.35Benso(b,k)fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.17Benso(a)pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.072Indeno(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 Ts1.1Summa cancerogena PAH b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.044Naftalen b)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.18Acenaften b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.15Fluoren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.72Fenantren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.16Antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.64Fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.46Pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.066Benzo(g,h,i)perylen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.5Summa övriga PAH b)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts2.1Summa PAH med medelhög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts1.2Summa PAH med hög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts5.6Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts72Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.71Kadmium 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-003v39
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AR-16-SL-039693-01

Í%R%^ÂÂ}F,~Î

EUSELI2-00319285

mg/kg Ts18Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.3Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.032Kvicksilver Hg b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.9Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts120Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

µg/kg Ts1.56Dibutyltenn (DBT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts0.793Dibutyltenn-Sn (DBT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.490Dioktyltenn (DOT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.168Dioktyltenn-Sn (DOT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts13.2Monobutyltenn (MBT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts8.93Monobutyltenn-Sn (MBT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.490Monooktyltenn (MOT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.250Monooktyltenn-Sn (MOT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.490Tetrabutyltenn (TTBT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.167Tetrabutyltenn-Sn (TTBT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts0.900Tributyltenn (TBT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts0.368Tributyltenn-Sn (TBT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.980Tricyklohexyltenn (TCHT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.315Tricyklohexyltenn-Sn (TCHT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.490Trifenyltenn (TPhT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.166Trifenyltenn-Sn (TPhT-Sn) a)Internal Method 1

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), GERMANY

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Johan Striberger  (johan.striberger@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Österberg, 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-003v39
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-039694-01

EUSELI2-00319285
Í%R%^ÂÂ}F-ÂÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

264294

Tyréns AB Region Syd 

Anneli Palm

Geo

Isbergs gata 15

205 19 MALMÖ Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2016-03090162Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,5

Johan Striberger

Provet ankom:

JordMatris:

2016-03-08

Utskriftsdatum: 2016-03-21

Provmärkning: T5

Provtagningsplats: 263785

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.4Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts3.0Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts70Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts110Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.44Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.0Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts0.027Kvicksilver Hg b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts7.2Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts78Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

µg/kg Ts0.50Dibutyltenn (DBT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts0.255Dibutyltenn-Sn (DBT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.470Dioktyltenn (DOT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.161Dioktyltenn-Sn (DOT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts1.0Monobutyltenn (MBT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts0.678Monobutyltenn-Sn (MBT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.470Monooktyltenn (MOT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.240Monooktyltenn-Sn (MOT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.470Tetrabutyltenn (TTBT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.160Tetrabutyltenn-Sn (TTBT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.470Tributyltenn (TBT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.192Tributyltenn-Sn (TBT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 1.22Tricyklohexyltenn (TCHT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.394Tricyklohexyltenn-Sn (TCHT-Sn) a)Internal Method 1

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-003v39
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µg/kg Ts< 0.470Trifenyltenn (TPhT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.159Trifenyltenn-Sn (TPhT-Sn) a)Internal Method 1

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), GERMANY

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Johan Striberger  (johan.striberger@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Österberg, 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-003v39
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-039695-01

EUSELI2-00319285
Í%R%^ÂÂ}F.)Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

264294

Tyréns AB Region Syd 

Anneli Palm

Geo

Isbergs gata 15

205 19 MALMÖ Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2016-03090163Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,5-1,0

Johan Striberger

Provet ankom:

JordMatris:

2016-03-08

Utskriftsdatum: 2016-03-21

Provmärkning: T5

Provtagningsplats: 263785

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.6Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts5.7Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts200Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts71Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.63Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts120Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts21Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.12Kvicksilver Hg b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.8Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts22Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts280Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

µg/kg Ts< 0.50Dibutyltenn (DBT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.255Dibutyltenn-Sn (DBT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.50Dioktyltenn (DOT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.172Dioktyltenn-Sn (DOT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.50Monobutyltenn (MBT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.338Monobutyltenn-Sn (MBT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.50Monooktyltenn (MOT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.256Monooktyltenn-Sn (MOT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.50Tetrabutyltenn (TTBT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.171Tetrabutyltenn-Sn (TTBT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.50Tributyltenn (TBT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.205Tributyltenn-Sn (TBT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.323Tricyklohexyltenn-Sn (TCHT-Sn) a)Internal Method 1

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-003v39
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Í%R%^ÂÂ}F.)Î

EUSELI2-00319285

µg/kg Ts< 0.50Trifenyltenn (TPhT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.170Trifenyltenn-Sn (TPhT-Sn) a)Internal Method 1

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), GERMANY

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Johan Striberger  (johan.striberger@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Österberg, 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-003v39
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-039696-01

EUSELI2-00319285
Í%R%^ÂÂ}F/2Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

264294

Tyréns AB Region Syd 

Anneli Palm

Geo

Isbergs gata 15

205 19 MALMÖ Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2016-03090164Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,8

Johan Striberger

Provet ankom:

JordMatris:

2016-03-08

Utskriftsdatum: 2016-03-21

Provmärkning: T9

Provtagningsplats: 263785

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts3.4Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts25Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

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

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

mg/kg Ts0.55Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.5Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts2.1Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.8Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts17Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Johan Striberger  (johan.striberger@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Österberg, 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 1 av 1

Förklaringar

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

AR-003v39
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-138012-01

EUSELI2-00360116
Í%R%^Â!%=qAÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

271739

Tyréns AB Region Syd

Anneli Palm

Geo

Isbergs gata 15

205 19 MALMÖ Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2016-08230236Provnummer: Djup (m) 0,0-0,6

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-22

Utskriftsdatum: 2016-08-25

Provmärkning: 16T02

Provtagningsplats: 271739

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.47Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts1.3Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.61Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.37Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.073Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.092Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.048Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.96Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.081Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.4Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.1Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.36Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.23Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts3.6Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.8Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.4Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts4.2Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts7.6Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts52Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts22Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd 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-003v39
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AR-16-SL-138012-01
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mg/kg Ts4.8Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts47Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.0Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.041Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

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

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

mg/kg Ts43Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, 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-003v39
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-138013-01

EUSELI2-00360116
Í%R%^Â!%=rJÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

271739

Tyréns AB Region Syd

Anneli Palm

Geo

Isbergs gata 15

205 19 MALMÖ Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2016-08230237Provnummer: Djup (m) 0,0-0,4

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-22

Utskriftsdatum: 2016-08-25

Provmärkning: 16T04

Provtagningsplats: 271739

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

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

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

mg/kg Ts7.9Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd 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-003v39
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AR-16-SL-138013-01
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EUSELI2-00360116

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

mg/kg Ts2.1Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.5Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.036Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts4.5Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts19Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, 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-003v39
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-138014-01

EUSELI2-00360116
Í%R%^Â!%=sSÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

271739

Tyréns AB Region Syd

Anneli Palm

Geo

Isbergs gata 15

205 19 MALMÖ Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2016-08230238Provnummer: Djup (m) 0,0-0,6

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-22

Utskriftsdatum: 2016-08-25

Provmärkning: 16T06

Provtagningsplats: 271739

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts0.037Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.038Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

mg/kg Ts0.12Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

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

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.18Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.27Summa totala PAH16 a)

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

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

mg/kg Ts12Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd 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-003v39
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AR-16-SL-138014-01

Í%R%^Â!%=sSÎ

EUSELI2-00360116

mg/kg Ts1.2Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.0Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.4Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.031Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts5.4Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.9Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts20Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, 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-003v39
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-149275-01

EUSELI2-00360116
Í%R%^Â!&bjcÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

271739

Tyréns AB Region Syd

Anneli Palm

Geo

Isbergs gata 15

205 19 MALMÖ Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2016-08230239Provnummer: Djup (m) 0,0-0,4

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-22

Utskriftsdatum: 2016-09-12

Provmärkning: 16T09

Provtagningsplats: 271739

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.0Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)

mg/kg Ts2.0Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts33Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.5Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd 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-003v39
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AR-16-SL-149275-01

Í%R%^Â!&bjcÎ

EUSELI2-00360116

mg/kg Ts1.4Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.4Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts0.016Kvicksilver Hg b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts5.1Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.8Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

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

µg/kg Ts< 0.530Dibutyltenn (DBT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.268Dibutyltenn-Sn (DBT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.530Dioktyltenn (DOT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.181Dioktyltenn-Sn (DOT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.530Monobutyltenn (MBT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.355Monobutyltenn-Sn (MBT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.530Monooktyltenn (MOT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.269Monooktyltenn-Sn (MOT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.530Tetrabutyltenn (TTBT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.180Tetrabutyltenn-Sn (TTBT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.530Tributyltenn (TBT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.215Tributyltenn-Sn (TBT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 1.11Tricyklohexyltenn (TCHT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.339Tricyklohexyltenn-Sn (TCHT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.530Trifenyltenn (TPhT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.178Trifenyltenn-Sn (TPhT-Sn) a)Internal Method 1

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v39
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-149276-01

EUSELI2-00360116
Í%R%^Â!&bklÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

271739

Tyréns AB Region Syd

Anneli Palm

Geo

Isbergs gata 15

205 19 MALMÖ Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2016-08230240Provnummer: Djup (m) 0,0-0,4

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-22

Utskriftsdatum: 2016-09-12

Provmärkning: 16T10

Provtagningsplats: 271739

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.9Torrsubstans a)EC 152/2009

µg/kg Ts3.53Dibutyltenn (DBT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts1.80Dibutyltenn-Sn (DBT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.48Dioktyltenn (DOT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.165Dioktyltenn-Sn (DOT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts2.93Monobutyltenn (MBT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts1.98Monobutyltenn-Sn (MBT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.48Monooktyltenn (MOT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.246Monooktyltenn-Sn (MOT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.48Tetrabutyltenn (TTBT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.165Tetrabutyltenn-Sn (TTBT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts3.85Tributyltenn (TBT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts1.58Tributyltenn-Sn (TBT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 1.05Tricyklohexyltenn (TCHT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts< 0.339Tricyklohexyltenn-Sn (TCHT-Sn) a)Internal Method 1

µg/kg Ts3.45Trifenyltenn (TPhT) a)Internal Method 1

µg/kg Ts1.17Trifenyltenn-Sn (TPhT-Sn) a)Internal Method 1

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

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

AR-003v39
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-138015-01

EUSELI2-00360116
Í%R%^Â!%=t\Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

271739

Tyréns AB Region Syd

Anneli Palm

Geo

Isbergs gata 15

205 19 MALMÖ Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2016-08230241Provnummer: Djup (m) 0,4-0,9

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-22

Utskriftsdatum: 2016-08-25

Provmärkning: 16T10

Provtagningsplats: 271739

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts0.033Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.035Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

mg/kg Ts0.11Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

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

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.17Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.26Summa totala PAH16 a)

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

mg/kg Ts24Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

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

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd 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-003v39
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AR-16-SL-138015-01

Í%R%^Â!%=t\Î

EUSELI2-00360116

mg/kg Ts0.57Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.6Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.3Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.015Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts2.3Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.4Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts20Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, 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-003v39
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-138016-01

EUSELI2-00360116
Í%R%^Â!%=ueÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

271739

Tyréns AB Region Syd

Anneli Palm

Geo

Isbergs gata 15

205 19 MALMÖ Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2016-08230242Provnummer: Djup (m) 0,9-1,5

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-22

Utskriftsdatum: 2016-08-25

Provmärkning: 16T10

Provtagningsplats: 271739

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.6Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts130Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts56Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.61Kadmium Cd 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-003v39
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AR-16-SL-138016-01

Í%R%^Â!%=ueÎ

EUSELI2-00360116

mg/kg Ts5.4Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts22Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts15Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.055Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts51Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts160Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, 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-003v39
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