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1 Bakgrund och syfte

I januari 2015 utförde Tyréns på uppdrag av Simrishamn Industrifastigheter en miljöteknisk
markundersökning inom del av fastigheterna Garvaren 3 och 13 i syfte att undersöka innehållet
och utbredningen av en gammal industrideponi. Vid undersökningen påträffades avfall
innehållande petroleumämnen, ftalater och sexvärt krom i halter över jämförda riktvärden inom
deponin. Utbredningen av deponin kunde vid undersökningen delvis avgränsas i plan då
påträffade föroreningar inte noterades på fastigheten Garvaren 13. Däremot kunde deponin inte
avgränsas inom fastigheten Garvaren 3.

Tyréns har därför på uppdrag av Simrishamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen utfört
en kompletterande miljöteknisk markundersökning inom det tidigare undersökningsområdet.
Syftet med den kompletterande undersökningen är att avgränsa deponins utbredning inom
fastigheten Garvaren 3 för att kunna bedöma den totala mängden avfall som finns inom
deponin. Vidare syftar undersökningen till att utreda eventuella spridningsvägar, bedöma risker
för människors hälsa och miljö med avseende på nuvarande och framtida markanvändning
inom området samt att ta fram ett åtgärdsförslag med tillhörande ungefärliga kostnader.

2 Områdesbeskrivning

Fastigheten Garvaren 3 ligger centralt belägen i Simrishamn, se figur 1. Väster om tidigare
bedömning av deponins utbredning ligger fastigheterna Stenen 2 och Stenen 3 som nyttjas för
bostadsändamål.

Figur 1. Orienteringskarta över Simrishamn där undersökningsområdet inom Garvaren 3 ligger inom röd
markering. Röd markering i flygbilden till höger visar tidigare bedömd utbredning av deponin inom
undersökningsområdet (se Tyréns rapport 2015).

Öster om undersökningsområdet ligger fastigheten Garvaren 13, som består av grönytor och
diverse upplag. Fastigheten Garvaren 3 fortsätter norr om undersökningsområdet, där det finns
diverse upplag och en båtuppställningsplats. Vid området kring båtuppställningsplatsen har det
parallellt med denna undersökning gjorts en separat översiktlig miljöteknisk undersökning av
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Tyréns. Söder om tidigare bedömd utbredning av deponin ligger fastigheten Garvaren 12, som
huvudsakligen utgörs av en asfaltsyta och en lagerlokal. Söder om Garvaren 12 fortsätter
fastigheten Garvaren 3 ner till väg 11.

Inom aktuellt undersökningsområde finns grusade ytor och grönytor med gräs, samt asfalterade
ytor. I undersökningsområdets västra del finns en höjd med ställvis tät vegetation och större
träd. Centralt inom undersökningsområdet ligger en stängslad tomt som f.n. används av
Skanska. Inom tomten finns kontorsbaracker, containers, släp, maskiner och upplag för diverse
byggnadsmaterial.

3 Tidigare undersökningar

I Tyréns rapport (2015) redovisas resultat av den miljötekniska markundersökningen som
gjordes i syfte att lokalisera den fd deponin, samt i syfte att undersöka dess innehåll. I
undersökningen kunde det konstateras att deponin består av fyllnadsmassor innehållande
förhöjda halter av ftalater, petroleumämnen och tungmetaller över Naturvårdsverkets generella
riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Vid undersökningen kunde deponins
utbredning i plan begränsas till att ligga väster om Lädergatan inom Garvaren 3. Däremot kunde
inte deponin avgränsas inom fastigheten begränsas.

4 Riktvärden

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,
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
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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.

Baserat på nuvarande verksamhet inom undersökningsområdet har Naturvårdsverkets
generella riktvärden för MKM varit vägledande för bedömning av föroreningssituationen och den
samlade riskbedömningen. Då området eventuellt kommer att bebyggas med bostäder har
resultat från nu utförd markundersökning även jämförts med Naturvårdsverkets generella
riktvärden för känslig markanvändning (KM) i sammanställningen av
laboratorieanalysresultaten.

I undersökningen har jordprov analyserats med avseende på ftalater. För ftalater saknas
generella riktvärden från Naturvårdsverket. Därför har jordkvalitetskriteriet för ftalater från det
danska Miljöministeriet (Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier
for drikkevand, Miljöministeriet 2014) använts vid bedömning av uppmätta ftalathalter.
Jordkvalitetskriteriet är närmast att jämföra med Naturvårdsverkets generella riktvärde för
känslig markanvändning (KM).

5 Utförda fältundersökningar

Den utförda översiktliga miljötekniska markundersökningen har omfattat följande moment:

· Förberedande arbeten: provtagningsplan och kabelutsättning

· Fältundersökningar

· Laboratorieanalyser

· Sammanställning och utvärdering

5.1 Förberedande arbeten
Innan fältundersökningarna begärdes fysisk kabelutsättning av ledningsägare inom
undersökningsområdet. Vidare gjordes en ansökan om grävningstillstånd till Simrishamns
kommun 2015-10-06, som godkändes 2015-10-12.
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5.1.1 Provtagningsplan
Inför den översiktliga miljötekniska markundersökningen skickades ett förslag till
provtagningsplan till beställaren. I tabell 2 beskrivs motiv till provtagningspunkternas placering
(se bilaga 1):

Tabell 2. Motiv till provpunktsplacering.

Provpunkt Motiv

1 Avgränsning av deponins utbredning i nordlig riktning samt kontroll av föroreningshalter i
jord (och eventuellt i grundvatten)

2,3,4,5 Avgränsning av deponins utbredning i västlig riktning samt kontroll av föroreningshalter i
jord (och eventuellt i grundvatten)

6 Avgränsning av deponins utbredning i sydlig riktning samt kontroll av föroreningshalter i
jord (och eventuellt i grundvatten) inom fastigheten Garvaren 12

7
Avgränsning av deponins utbredning i sydlig riktning samt kontroll av föroreningshalter i
jord (och eventuellt i grundvatten) söder om fastigheten Garvaren 12 inom fastigheten
Garvaren 3

5.2 Fältundersökningar
Den översiktliga miljötekniska fältundersökningen utfördes den 12-13 oktober 2015 av
fältingenjör Anna Knut samt av miljögeotekniker Johan Striberger från Tyréns.

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

De utförda fältarbetena har omfattat följande:

· 13 st skruvborrningar (provtagningspunkt 1-13) med borrbandvagn ner till ca 0,5-4 m
under markytan (u my) med jordprovtagning samlingsprov från olika jordlager, dock
som mest över 0,5 m.

· Installation av 3 st grundvattenrör

· Inmätning av samtliga provtagningspunkter

Lägen för provtagningspunkter redovisas i bilaga 1.

Provtagningen utgick från föreslagen provtagningsplan. För att erhålla ett bättre underlag för
bedömning av den fd deponins utbredning utfördes 13 st skruvborrningar istället för föreslagna
7 st. En anledning till det utökade antalet skruvborrningar är att en del av de tidigare påvisade
markföroreningarna i jord är svåra att notera i fält (t ex. ftalater och metaller), och därför ger ett
utökat antal skruvborrningar ett bättre underlag för laboratorieanalyserna.

Provtagning av jord utfördes med en 1-meters provtagningsskruv monterad på bandvagn av
modell Geotech 604. I provtagningspunkterna uttogs 40 st 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.

Grundvattenrör installerades i provtagningspunkt 11, 12 och 13 med 50 mm PEH-rör med en
meters filter (se tabell 3). Installerade grundvattenrör säkrades mot inläckage av ytvatten genom
tätning med bentonit runt rören vid markytan, och försågs med stållock. Ca fyra veckor efter
installationen undersöktes grundvattenrören i syfte att ta ut grundvattenprover.
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Tabell 3. Sammanställning av grundvattenrörinstallationer.

Parametrar
Provpunkt

11 12 13

Installation

Installationsdatum 2015-10-13 2015-10-13 2015-10-13

Marknivå + 14,72 + 15,88 + 16,79

Nivå rör överkant + 14,99 + 16,76 + 16,84

Rörlängd inkl. filter (m) 1,0 3,0 1,0

Filterlängd (m) 1,0 1,0 1,0

Rörmaterial 50 mm PEH 50 mm PEH 50 mm PEH

Samtliga provtagningspunkter utom provtagningspunkt 6 mättes in och avvägdes med GNSS.
Inmätningen av markytans höjd utfördes med noggrannhetskrav efter mätningsklass B enligt
SGF:s Geotekniska fälthandbok (SGF rapport 1:2013). Inmätningen gjordes i höjdsystem
RH2000 samt i plan i Sweref 99 13 00. Provtagningspunkt 6 mättes in med måttband efter fasta
punkter.

5.3 Laboratorieanalyser
För urval av jordprov till laboratorieanalys har iakttagelser av påträffade jordlager samt dess
läge inom undersökningsområdet varit styrande. Laboratorieanalyserna på jord har utförts av
Eurofins Environment Sweden AB som är ackrediterat av SWEDAC. Utförda laboratorieanalyser
framgår av tabell 4.
Tabell 4. Typ av laboratorieanalys, medie och antal analyserade prov i undersökningen.

Laboratorieanalys Medie Antal analyserade prov

Metaller Jord 2 st

Krom VI Jord 2 st

PAH Jord 4 st

BTEX, alifater, aromater Jord 3 st

Klorerade alifater Jord 2 st

Ftalater Jord 5 st

I bilaga 3 har laboratorieanalysresultaten sammanställts tillsammans med tillämpliga riktvärden
och haltkriterier. Laboratorieanalyserna redovisas i sin helhet i bilaga 4.
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6 Resultat

6.1 Jordarter och grundvatten
I samtliga provtagningspunkter påträffas ett fyllnadslager under markytan som domineras av en
brun grusig sand (se bilaga 2). Fyllnadslagret sträcker sig ner till borrstopp mot berg i samtliga
punkter, och har generellt en mäktighet som uppgår till ca 0,5-1,5 m. I provtagningspunkt 4 och
12, som ligger utmed den västra gränsen av den stängslade tomten, är fyllnadslagret mäktigare
och uppgår till 2,3-4,2 m innan berggrund påträffas.

I fyllnadslagret påträffas ställvisa inslag av lera och sten. I flertalet provtagningspunkter väster
om den stängslade tomten noteras inslag av tegel, plastrester, slagg, glas, papper och kol i
fyllnadslagret. En lukt av petroleum noteras i de övre 0,5 m av fyllnadslagret i
provtagningspunkt 12, samt i den nedre delen av fyllnadslagret ca 3-4,2 m u my i
provtagningspunkt 4. I provtagningspunkt 6, som ligger inom fastigheten Garvaren 12, noteras
en lukt av lösningsmedel ca 0,2-1,3 m u my.

Vid jordprovtagningen påträffades ingen grundvattenyta i någon av provtagningspunkterna. Vid
kontroll av grundvattenrören ca fyra veckor efter installationen noterades ca 4 cm vatten i botten
av grundvattenröret vid provtagningspunkt 11, medan övriga installerade grundvattenrör var
torra. Bedömningen i fält vid kontrollen var att befintligt vatten i provtagningspunkt 11 runnit ner i
röret från markytan.

6.2 Laboratorieanalyser
Laboratorieanalysresultaten gällande metaller påvisar en halt av bly på 68 mg/kg TS i
provtagningspunkt 11 på en nivå 0,5-1 m u my, vilket ligger strax över Naturvårdsverkets
generella riktvärde för känslig markanvändning (KM) på 50 mg/kg TS, men tydligt under det
generella riktvärdet för MKM på 400 mg/kg TS (se bilaga 3). Övriga laboratorieanalyser av
metaller på jordprov, inklusive krom VI, påvisar halter under de generella riktvärdena för KM.

Gällande PAH, BTEX, alifater och aromater visar samtliga laboratorieanalysresultat på
uppmätta halter under de generella riktvärdena för KM. Merparten av de uppmätta halterna
ligger under respektive rapporteringsgräns.

Laboratorieanalysresultaten gällande klorerade alifater påvisar en halt av cis-1,2-dikloreten på
0,084 mg/kg TS 1-1,3 m u my i provtagningspunkt 6. Naturvårdsverket har inget riktvärde för
cis-1,2-dikloreten. Vid en jämförelse med danska riktvärden ligger uppmätt halt tydligt under
jordkvalitetskriteriet på 85 mg/kg TS.

Gällande ftalater påvisas DEHP i jordprov uttaget 3,5-4,2 m u my i provtagningspunkt 4, 1-1,3 m
u my i provtagningspunkt 6, 0-0,5 m mu my i provtagningspunkt 7 samt 0-0,7 m u my i
provtagningspunkt 9. Halterna varierar mellan 0,17 och 6,8 mg/kg TS (se bilaga 3). Vid en
jämförelse med det danska riktvärdet underskrider samtliga uppmätta halter jordkvalitetskriteriet
för DEHP på 25 mg/kg TS.

7 Bedömning av föroreningssituation

Resultat från nu utförd miljöteknisk markundersökning påvisar halter av metaller, sexvärt krom,
PAH, BTEX, alifater, aromater, klorerade alifater och ftalater under Naturvårdsverkets generella
riktvärden för känslig markanvändning (KM) eller under jämförbara utländska riktvärden, i
merparten av uttagna jordprov angränsandes den bedömda utbredningen av deponin. I
provtagningspunkt 11, se figur 2, påvisas däremot en halt av bly strax över det generella
riktvärdet för KM.
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Tidigare utförd undersökning, se Tyréns (2015), har påvisat förhöjda halter av totalhalt krom,
sexvärt krom, ftalater och petroleumämnen i fyllnadsmassor inom deponin – ställvis med en
kraftig lukt av petroleum. Vidare kunde det i ett antal provgropar konstateras att de förorenade
fyllnadsmassorna hade täckts med ett asfaltsskikt, som påträffades en bit ner i jordprofilen. Vid
nu utförd undersökning har motsvarande föroreningshalter inte påträffats vid någon av
provtagningspunkterna. Vidare har ingen asfaltsyta noterats under provtagningen, och därför
bedöms nu utförd provtagning ha genomförts utanför deponin.

Vid provtagningspunkt 4, 6 och 12 noteras ställvis en tydlig lukt av petroleum och/eller
lösningsmedel i fyllnadsmassorna. Uppmätta föroreningshalter vid dessa provpunkter
underskrider de generella riktvärdena för KM eller motsvarande, men den tydliga lukten av
petroleum/lösningsmedel bedöms tyda på att fyllnadsmassorna vid dessa lägen påverkats av
deponins innehåll genom föroreningsspridning via yt- och eventuellt grundvatten. Alternativt
utgörs fyllnadsmassorna vid aktuella provtagningspunkter av avfall tillhörande deponin.

Asfaltsytan som i tidigare undersökning (se Tyréns 2015) noterats i jordlagren inom den
stängslade tomten, och som bedömdes utgöra en övertäckning av deponin, noterades slutta
söderut ner till berggrunden vid PG 11 (se figur 2). Vid undersökningen noterades att
petroleumförorenade massor trängde fram söderut mellan asfalten och berggrunden i sydlig
riktning. I nu utförd undersökning noterades ingen asfalt i fyllnadsmassorna vid
provtagningspunkt 6 som ligger söder om PG 11. Uppmätta halter av ftalater och klorerade
alifater ligger under motsvarande riktvärde för KM vid provtagningspunkt 6, men den tydliga
lukten av lösningsmedel/petroleum bedöms innebära att en viss föroreningsspridning sker
söderut från deponin in till fastigheten Garvaren 12. Motsvarande föroreningsspridning, om än
inte i halter överskridande de generella riktvärdena för KM eller motsvarande bedöms ske i den
västra delen av deponin mot provtagningspunkt 4 och 12.

Baserat på resultat i tidigare och nu utförd undersökning har den bedömda utbredningen av
förorenade massor i anslutning till deponin markerats i figur 2. Volymen bedöms vara ca 2000
m3 utifrån ytans storlek på ca 1500m2  och ett ansatt medeldjup på 1,3m.
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Figur 2. Lägen för provtagningspunkter vid nu utförd undersökning (1-13) samt lägen för tidigare utförda
provgropsgrävningar (PG1-PG11). Lägen för påträffade markföroreningar i tidigare utförd undersökning
där halter överskrider det generella riktvärdet för KM eller motsvarande har svartmarkerats. Brun-streckat
område utgör bedömt område med deponimassor.

8 Riskbedömning

Undersökningarna visar att det finns halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för 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 3 nedan. Följaktligen innebär inte enbart förekomsten av en
förorening automatiskt en risk för negativa effekter på hälsa och miljö.
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Figur 3. 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
Naturvårdsverkets rapport 5977.

I Tyréns rapport (2015) finns en beskrivning av riskerna utifrån resultat som erhållits i den då
utförda undersökningen. I undersökningen fanns osäkerheter kring grundvattnet gällande om
det fanns grundvatten i de deponerade massorna och om det i så fall bidrog till spridningen. I
den nu utförda undersökningen har inget vatten påträffats i tre av de installerade
grundvattenrören och enbart några centimeter i det fjärde grundvattenröret. Grundvattennivån
tros därmed inte ligga i den grunda jordprofilen utan tar troligen vägen genom områden med
lägre nivåer på bergöverytan alternativ finns i berget utan någon kontakt med de förorenade
massorna.

Riskbedömningen som följer är uppdaterad utifrån nu utförd undersökning samt med
informationen om att kommunen långsiktigt planerar att omvandla området till ett
bostadsområde.

8.1 Skyddsobjekt
Följande skyddsobjekt har identifierats i området:

· Människor som i framtiden bor på området

· Människor som idag är regelbundet verksamma på området samt de som vistas där
tillfälligt

· Människor som bor i bostadsområdet väster om undersökningsområdet

· Markmiljön inom området

Markmiljön bedöms idag inte utgöra ett skyddsobjekt då det på området idag bedrivs
industriverksamhet med asfalterade ytor och uppställda bodar vilket ger en markmiljö
begränsade möjligheter att existera. Om området omvandlas till bostadsområde kommer
markmiljön att få bättre möjligheter att frodas. Skyddsvärdet för markmiljön bedöms därmed
idag som låg till obefintlig och men i framtiden måttlig till högt.

Grundvatten har inte påträffats i någon större utsträckning inom projektet och därmed har
strömningsriktningen inte kunnat bestämmas. Grundvattnet bedöms inte utgöra ett skyddsobjekt
då grundvattnets bedömda strömningsriktning är mot det f.d. Läderfabriksområdet i nordost där
en förorening i grundvattnet konstaterats sen tidigare och därmed inte kan anses vara
skyddsvärt.
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8.2 Spridningsvägar och exponeringsvägar
Området med konstaterad förorening är delvis täckt med asfalt men höga halter av både
petroleumämnen och ftalater har uppmätts strax utanför asfaltytan. Dessa föroreningar har lågt
ångtryck och kan därmed övergå till ånga och spridas uppåt. Dock finns inga direkta
ansamlingsplatser för ångan idag då inga byggnader står på området, bara bodar som står på
plintar på marken. Risk för spridning via ånga bedöms som låg till måttlig med dagens situation
men som måttlig till hög med framtida bebyggelse. Risken för människor som vistas på området
att exponeras via ånga bedöms som låg till obefintlig.

I det förorenade området har inte grundvatten påträffats i någon större omfattning i
undersökningen. En spridning av metaller (fram för allt sexvärt krom), petroleumämnen och
ftalater skulle kunna ske via grundvattnet. På området finns flertalet ledningsgravar som skulle
kunna fungera som stråk där föroreningarna lättare kan transporteras med grundvattnet. Risken
för spridning via grundvattnet bedöms som låg till måttlig då inget grundvatten förekommer samt
att inga betydande halter har påträffats i marken utanför det utfyllda området. Ftalaterna har
konstaterats förekomma i mycket höga halter som laboratoriet inte har kunnat kvantifiera. Detta
ger att det finns en måttlig risk för att ftalaterna sprids i frifas i marken, tex på bergets överyta.
Dock har ftalater inte påträffats utanför det utfyllda området förutom i en punkt nära det
täckande asfaltsskiktet.

En spridning via ytvattnet, erosion eller via damning bedöms som låg till obefintlig med dagens
förutsättningar då området är flackt och föroreningarna förekommer en bit ner under markytan.
Vid omgestaltning av området kan framför allt förutsättningarna för damning komma att ändras
och risken för spridning ökar till måttlig.

Då markföroreningarna inte är skyddade mer än av asfalt på vissa ställen och ligger relativt
nära markytan är det enkelt att komma i kontakt med dem vid schaktarbeten och andra arbeten
i mark. Risken för direktexponering med hudkontakt och även intag av jord vid dessa tillfällen
bedöms som måttlig till hög. Odling av ätliga växter på området skulle kunna bli aktuellt vid
omvandling till bostadsområde och risken att exponeras via intag av växter bedöms som måttlig
till hög.

8.3 Sammanfattande riskbedömning
Med dagens markanvändning finns det en obefintlig till låg risk för människor som regelbundet
vistas på platsen att utsättas för föroreningarna via ånga men en måttlig till hög risk att
direktexponeras för föroreningarna vid markarbeten som tex grävning.

Människor som bor väster undersökningsområdet löper en låg till obefintlig risk att komma i
kontakt med föroreningen då den troliga spridningsvägen är via grundvattnet och denna
spridningsriktning bedöms vara åt nordöst. Dessutom förekommer det inte några direkta
vattenmängder i jorden.

Vid en förändrad markanvändning från dagens industriområde till bostadsområde kommer
skyddsvärdet för markmiljön att beaktas. Föroreningarna utgör en måttlig till hög risk för
markmiljön.

Vid förändrad markanvändning till bostadsområde ökar riskerna för exponering via ånga,
direktkontakt med jord samt intag via växter till måttlig till hög risk. Om det skyddande skiktet
asfalt tas bort ovan föroreningen ökar även risken för spridning via damning till måttlig.

Sammanfattningsvis medför dagens markanvändning inte några större risker förutom vid
schaktarbeten. Förändras markanvändningen till bostadsområde ökar risken till måttlig till hög
risk för exponering via flera exponeringsvägar.

8.4 Bedömning av efterbehandlingsbehov
Inom deponiområdet på Garvaren 3 bedöms efterbehandlingsbehov föreligga utifrån den
utförda undersökningen. En större volym förorenad fyllnadsjord konstaterats innehållande halter
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av ftalater, petroleumämnen och krom tydligt över Naturvårdsverkets generella riktvärden för
MKM samt över danska riktvärden. Föroreningarna bedöms utgöra en måttlig till hög risk för
människor och markmiljö vid förändrad markanvändning till bostadsområde. Föroreningens
utbredning i sid- och djupled har kunnat fastställas med relativt hög säkerhet i de utförda
undersökningarna.

9 Åtgärdsförslag

Ett övergripande åtgärdsmål är att människor ska kunna vistas inom fastigheten utan risk för
hälsa pga. föroreningar i mark samt att minska risken för markmiljön. Kortfattat följer olika
åtgärdsförslag för den förorenade jorden för att kunna uppnå åtgärdsmålet:

Nollalternativ

Ingenting görs utan marken lämnas som den är idag. Med detta alternativ uppfylls inte
åtgärdsmålen och risken förmarkmiljö samt människor som vistas och/eller bor på området
kvarstår.

In situ-sanering

Det är en komplex blandning av föroreningar inom området med höga halter av bland annat
ftalater. Någon känd in situ-metod som kan hantera en blandning av dessa föroreningar är inte
känd.

Urschaktning med extern deponering

Urschaktning av fyllnadsmassorna på hela eller delar av området är tekniskt möjligt och en väl
beprövad metod. De förorenade massorna ligger dessutom relativt ytligt och är väl avgränsade
neråt av bergets överyta  vilket underlättar i en schaktsanering.

10 Riskvärdering

Av de föreslagna åtgärdsförslagen är det två alternativ som bedöms som genomförbara;
nollalternativ och urschaktning med extern deponering.

Nollalternativ

Att välja nollalternativet innebär att de övergripande åtgärdsmålen inte uppfylls dvs ingen risk
reduceras. Detta alternativ innebär inga kostnader

Urschaktning med extern deponering

Kostnaden för urschaktning av deponin på Garvaren 3 skulle medföra kostnader på mellan ca
3- 5 miljoner i kostnader för schakt, deponering och återfyllnad. Denna åtgärd innebär att
riskreduktionen för föroreningarna minskas från medel-höga till att avlägsna all risk.

11 Rekommendationer

För att fullfölja upplysningsplikten enligt 10 kapitel Miljöbalken, ska denna rapport delges
tillsynsmyndigheten.
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Kompletterande miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Garvaren 3, Simrishamn Uppdragsnummer: 264294
Simrishamns kommun Samhållsbyggnadsförvaltningen Datum: 2016-02-01

Provtagningsredskap: Skr
Provtabell för jord

1 0-0,3 Brun Fyllning/ mullhaltig Sand/
0,3-1,0 Brun Fyllning/ Sand/ metaller
1,0-1,5 Brun Fyllning/ något stenig Sand/
1,5 Borrstopp

2 0-0,4 Brun Fyllning/ Sand, Lera, Kol, Tegel/
0,4-0,8 Mörk Fyllning/ Sand/
0,8-1,0 Brun Fyllning/ Sand/
1,0-1,5 Brun Fyllning/ Sand/
1,5 Borrstopp

3 0-0,5 Brun Fyllning/ grusig Sand, tegel/
0,5-1,0 Brun Fyllning/ grusig Sand, tegel/
1,0-1,4 Brun Fyllning/ något stenig Sand/ PAH, alifater, aromater
1,4 Borrstopp

4 0-0,5 Brun Fyllning/ mullhaltig Sand/
0,5-1,0 Brun Fyllning/ mullhaltig Sand/
1,0-1,5 Brun Fyllning/ grusig Sand, plastrester/
1,5-2,0 Brun Fyllning/ grusig Sand, plast, tegel, slagg/asfalt/
2,0-2,7 Mörkbrun Fyllning/ grusig Sand, Sten, glas, papper/
2,7-3,0 Mörk Fyllning/ Sand, sten, kol/
3,0-3,5 Grå Fyllning/ grusig Sand, tegel/ Lukt av petroleum
3,5-4,2 Grå Fyllning/ grusig Sand, tegel/ Lukt av petroleum ftalater, PAH, alifater, aromater
4,2 Borrstopp

Provpunkt Djup Jordart Anmärkning Laboratorieanalyser
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Kompletterande miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Garvaren 3, Simrishamn Uppdragsnummer: 264294
Simrishamns kommun Samhållsbyggnadsförvaltningen Datum: 2016-02-01

Provtagningsredskap: Skr
Provtabell för jord

Provpunkt Djup Jordart Anmärkning Laboratorieanalyser

5 0-0,5 Brun Fyllning/ något grusig Sand, sten, tegel/
0,5-1,0 Brun Fyllning/ något grusig Sand, sten, tegel/ Ställvis grön nyans i fyllning PAH, alifater, aromater
1,0 Borrstopp

6 0-0,2 Asfalt
0,2-0,8 Mörkbrun Fyllning/ grusig Sand/ Lukt av lösningsmedel
0,8-1,0 Brun Fyllning/ Sand/ Lukt av lösningsmedel
1,0-1,3 Brun Fyllning/ Sand/ Stark lukt av lösningsmedel klorerade alifater, ftalater
1,3 Borrstopp

7 0-0,5 Brun Fyllning/ mullhaltig grusig Sand/ ftalater
0,5 Borrstopp Berg i dagen intill punkt

8 0-0,5 Ljusbrun Fyllning/ grusig Sand/
0,5-0,7 Ljusbrun Fyllning/ grusig Sand/
0,7 Borrstopp

9 0-0,7 Brun Fyllning/ grusig Sand/ klorerade alifater, ftalater
0,7 Borrstopp

10 0-0,6 Mörkbrun Fyllning/ Sand/
0,6-1,0 Brun Fyllning/ stenig grusig Sand/
1,0-1,5 Brun Fyllning/ stenig Sand, tegel/
1,5-2,0 Brun Fyllning/ Sand, Lera, Sten/ ftalater
2,0 Borrstopp
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Kompletterande miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Garvaren 3, Simrishamn Uppdragsnummer: 264294
Simrishamns kommun Samhållsbyggnadsförvaltningen Datum: 2016-02-01

Provtagningsredskap: Skr
Provtabell för jord

Provpunkt Djup Jordart Anmärkning Laboratorieanalyser

11 0-0,5 Grå Fyllning/ grusig Sand/
0,5-1,0 Grå Fyllning/ stenig grusig Sand/ metaller, sexvärt krom, PAH
1,0 Borrstopp

12 0-0,5 Brunsvart Fyllning/ grusig Sand, slagg/ Lukt av petroleum
0,5-1,0 Brunsvart Fyllning/ grusig Sand, slagg/ sexvärt krom
1,0-1,5 Grå Fyllning/ grusig Sand, tegel/
1,5-2,0 Brun Fyllning/ grusig Sand, slagg/
2,0-2,3 Brun Fyllning/ stenig grusig Sand, slagg, tegel/
2,3 Borrstopp

13 0-0,7 Svartbrun Fyllning/ mullhaltig Sand/
0,7-1,0 Grå Fyllning/ stenig grusig Sand/
1,0 Borrstopp
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Kompletterande miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Garvaren 3, Simrishamn Uppdragsnummer: 264294
Simrishamns kommun Samhållsbyggnadsförvaltningen Datum: 2015-12-18

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

1 11 12
0,3-1,0 0,5-1 0,5-1

Metaller
Arsenik mg/kg TS 10 25 < 1,9 4,2 -
Barium mg/kg TS 200 300 11 130 -
Bly mg/kg TS 50 400 3,9 68 -
Kadmium mg/kg TS 0,5 15 < 0,20 0,43 -
Kobolt mg/kg TS 15 35 1,5 3,4 -
Koppar mg/kg TS 80 200 2,9 12 -
Krom totalt mg/kg TS 80 150 19 53 -
Krom (VI) mg/kg TS 2 10 - 0,7 <0,5
Kvicksilver mg/kg TS 0,25 2,5 < 0,010 0,032 -
Nickel mg/kg TS 40 120 1,6 8,7 -
Vanadin mg/kg TS 100 200 4 19 -
Zink mg/kg TS 250 500 15 110 -
Stödparametrar
Torrsubstans % - - 97,2 95,7 97,4

Ämne KM1 MKM1Enhet

Provpunkt
m u my

  1Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. NV rapport 5976 (2009).
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Kompletterande miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Garvaren 3, Simrishamn Uppdragsnummer: 264294
Simrishamns kommun Samhållsbyggnadsförvaltningen Datum: 2015-12-18

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

3 4 5 11
1,0-1,4 3,5-4,2 0,5-1,0 0,5-1

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
PAH L mg/kg TS 3 15 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30
PAH M mg/kg TS 3 20 < 0,30 < 0,30 < 0,30 0,7
PAH H mg/kg TS 1 10 < 0,30 < 0,30 < 0,30 0,45

Alifater och aromater
Alifater >C8-C10 mg/kg TS 20 120 < 3,0 < 3,0 < 3,0 -
Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 -
Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 -
Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 < 10 < 10 < 10 -
Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 < 10 < 10 < 10 -
Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 < 0,90 < 0,90 < 0,90 -
Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 < 1,0 < 1,0 < 1,0 -
Stödparametrar
Torrsubstans % - - 97,3 90 98,1 95,7

Provpunkt
m u myÄmne KM1 MKM1Enhet

  1Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. NV rapport 5976 (2009).
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Kompletterande miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Garvaren 3, Simrishamn Uppdragsnummer: 264294
Simrishamns kommun Samhållsbyggnadsförvaltningen Datum: 2015-12-18

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

4 6 7 9 10
3,5-4,2 1,0-1,3 0-0,5 0-0,7 1,5-2,0

Klorerade och bromerade organiska substanser
Diklormetan mg/kg TS 0,08 0,25 - < 0,0050 - < 0,0050 -
Triklormetan mg/kg TS 0,4 1,2 - < 0,0050 - < 0,0050 -
Koltetraklorid (Tetraklormetan) mg/kg TS 0,08 0,35 - < 0,0050 - < 0,0050 -
1,1-dikloretan mg/kg TS - - - < 0,0050 - < 0,0050 -
1,2-dikloretan mg/kg TS 0,02 0,06 - < 0,0050 - < 0,0050 -
1,1,1-trikloretan mg/kg TS 5 30 - < 0,0050 - < 0,0050 -
1,1,2-trikloretan mg/kg TS - - - < 0,0050 - < 0,0050 -
Trikloreten mg/kg TS 0,2 0,6 - < 0,0050 - < 0,0050 -
Tetrakloreten mg/kg TS 0,4 1,2 - < 0,0050 - < 0,0050 -
cis-1,2-Dikloreten mg/kg TS - - - 0,084 - < 0,0050 -
trans-1,2-Dikloreten mg/kg TS - - - < 0,0050 - < 0,0050 -
Vinylklorid mg/kg TS - - - < 0,0050 - < 0,0050 -
Ftalater
Dimetylftalat (DMP) mg/kg TS - - < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Dietylftalat (DEP) mg/kg TS - - < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
Dibutylftalat (DBP) mg/kg TS - - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Di-2-etylhexylftalat (DEHP) mg/kg TS - - 0,17 6,8 0,08 0,17 < 0,01
Di-n-oktylftalat (DNOP) mg/kg TS - - < 0,01 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Butylbenzylftalat (BBP) mg/kg TS - - < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
Stödparametrar
Torrsubstans % - - 90 91 93 95 92

Provpunkt
m u myÄmne KM1 MKM1Enhet

  1Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. NV rapport 5976 (2009).
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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-178578-01

EUSELI2-00288323
Í%R%^ÂÂt:9TÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

264294

Tyréns AB Region Syd 

Johan Striberger

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2015-10260345Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Johan Striberger

2015-10-12

Provet ankom:

JordMatris:

2015-10-23

Utskriftsdatum: 2015-11-06

Provmärkning: 1 (0,3-1,0)

Provtagningsplats: 264294

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%97.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

mg/kg Ts11Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts3.9Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts1.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.9Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts19Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

mg/kg Ts4.0Vanadin 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:

Anneli Palm  (anneli.palm@tyrens.se)

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 1 av 1

Förklaringar

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

AR-003v37
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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-178579-01

EUSELI2-00288323
Í%R%^ÂÂt::]Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

264294

Tyréns AB Region Syd 

Johan Striberger

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2015-10260346Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Johan Striberger

2015-10-12

Provet ankom:

JordMatris:

2015-10-23

Utskriftsdatum: 2015-11-06

Provmärkning: 3 (1-0-1,4)

Provtagningsplats: 264294

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%97.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)*LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 10Aromater >C8-C10 a)*LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

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%

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

Bilaga 4
sid3(17)



AR-15-SL-178579-01

Í%R%^ÂÂt::]Î

EUSELI2-00288323

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

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Anneli Palm  (anneli.palm@tyrens.se)

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-003v37

Bilaga 4
sid4(17)



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-183062-01

EUSELI2-00288323
Í%R%^ÂÂtoTÉÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

264294

Tyréns AB Region Syd 

Johan Striberger

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2015-10260347Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Johan Striberger

2015-10-12

Provet ankom:

JordMatris:

2015-10-23

Utskriftsdatum: 2015-11-12

Provmärkning: 4 (3,5-4,2)

Provtagningsplats: 264294

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90Torrsubstans a)DS 204 mod.10%

%89.3Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)*LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 10Aromater >C8-C10 b)*LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 b)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp b)*

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%

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

Bilaga 4
sid5(17)



AR-15-SL-183062-01

Í%R%^ÂÂtoTÉÎ
EUSELI2-00288323

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< 0.01Dimetylftalat (DMP) a)*Internal Method 2060

mg/kg Ts< 0.05Dietylftalat (DEP) a)Internal Method 206024%

mg/kg Ts< 0.1Dibutylftalat (DBP) a)Internal Method 206024%

mg/kg Ts0.17Di-2-etylhexylftalat (DEHP) a)Internal Method 206024%

mg/kg Ts< 0.01Di-n-oktylftalat (DNOP) a)Internal Method 206024%

mg/kg Ts< 0.05Butylbenzylftalat (BBP) a)Internal Method 206024%

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Anneli Palm  (anneli.palm@tyrens.se)

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-003v37

Bilaga 4
sid6(17)



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-178580-01

EUSELI2-00288323
Í%R%^ÂÂt:;fÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

264294

Tyréns AB Region Syd 

Johan Striberger

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2015-10260348Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Johan Striberger

2015-10-12

Provet ankom:

JordMatris:

2015-10-23

Utskriftsdatum: 2015-11-06

Provmärkning: 5 (0,5-1,0)

Provtagningsplats: 264294

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%98.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)*LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 10Aromater >C8-C10 a)*LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

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%

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

Bilaga 4
sid7(17)



AR-15-SL-178580-01

Í%R%^ÂÂt:;fÎ

EUSELI2-00288323

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

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Anneli Palm  (anneli.palm@tyrens.se)

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-003v37

Bilaga 4
sid8(17)



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-183063-01

EUSELI2-00288323
Í%R%^ÂÂtoU'Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

264294

Tyréns AB Region Syd 

Johan Striberger

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2015-10260349Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Johan Striberger

2015-10-12

Provet ankom:

JordMatris:

2015-10-23

Utskriftsdatum: 2015-11-12

Provmärkning: 6 (1,0-1,3)

Provtagningsplats: 264294

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91Torrsubstans a)DS 204 mod.10%

%88.5Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.01Dimetylftalat (DMP) a)*Internal Method 2060

mg/kg Ts< 0.05Dietylftalat (DEP) a)Internal Method 206024%

mg/kg Ts< 0.1Dibutylftalat (DBP) a)Internal Method 206024%

mg/kg Ts6.8Di-2-etylhexylftalat (DEHP) a)Internal Method 206024%

mg/kg Ts< 0.02Di-n-oktylftalat (DNOP) a)Internal Method 206024%

mg/kg Ts< 0.05Butylbenzylftalat (BBP) a)Internal Method 206024%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts0.084cis-1,2-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Vinylklorid b)LidMiljö.0A.01.1625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Anneli Palm  (anneli.palm@tyrens.se)

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

Bilaga 4
sid9(17)



AR-15-SL-183063-01

Í%R%^ÂÂtoU'Î

EUSELI2-00288323

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-003v37

Bilaga 4
sid10(17)



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-183064-01

EUSELI2-00288323
Í%R%^ÂÂtoV0Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

264294

Tyréns AB Region Syd 

Johan Striberger

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2015-10260350Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Johan Striberger

2015-10-12

Provet ankom:

JordMatris:

2015-10-23

Utskriftsdatum: 2015-11-12

Provmärkning: 7 (0-0,5)

Provtagningsplats: 264294

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93Torrsubstans a)DS 204 mod.10%

mg/kg Ts< 0.01Dimetylftalat (DMP) a)*Internal Method 2060

mg/kg Ts< 0.05Dietylftalat (DEP) a)Internal Method 206024%

mg/kg Ts< 0.1Dibutylftalat (DBP) a)Internal Method 206024%

mg/kg Ts0.08Di-2-etylhexylftalat (DEHP) a)Internal Method 206024%

mg/kg Ts< 0.01Di-n-oktylftalat (DNOP) a)Internal Method 206024%

mg/kg Ts< 0.05Butylbenzylftalat (BBP) a)Internal Method 206024%

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

Kopia till:

Anneli Palm  (anneli.palm@tyrens.se)

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 1 av 1

Förklaringar

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

AR-003v37

Bilaga 4
sid11(17)



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-183065-01

EUSELI2-00288323
Í%R%^ÂÂtoW9Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

264294

Tyréns AB Region Syd 

Johan Striberger

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2015-10260351Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Johan Striberger

2015-10-12

Provet ankom:

JordMatris:

2015-10-23

Utskriftsdatum: 2015-11-12

Provmärkning: 9 (0-0,7)

Provtagningsplats: 264294

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95Torrsubstans a)DS 204 mod.10%

%93.9Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.01Dimetylftalat (DMP) a)*Internal Method 2060

mg/kg Ts< 0.05Dietylftalat (DEP) a)Internal Method 206024%

mg/kg Ts< 0.1Dibutylftalat (DBP) a)Internal Method 206024%

mg/kg Ts0.17Di-2-etylhexylftalat (DEHP) a)Internal Method 206024%

mg/kg Ts< 0.01Di-n-oktylftalat (DNOP) a)Internal Method 206024%

mg/kg Ts< 0.05Butylbenzylftalat (BBP) a)Internal Method 206024%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Vinylklorid b)LidMiljö.0A.01.1625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Anneli Palm  (anneli.palm@tyrens.se)

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

Bilaga 4
sid12(17)



AR-15-SL-183065-01

Í%R%^ÂÂtoW9Î

EUSELI2-00288323

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-003v37

Bilaga 4
sid13(17)



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-183066-01

EUSELI2-00288323
Í%R%^ÂÂtoXBÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

264294

Tyréns AB Region Syd 

Johan Striberger

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2015-10260352Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Johan Striberger

2015-10-12

Provet ankom:

JordMatris:

2015-10-23

Utskriftsdatum: 2015-11-12

Provmärkning: 10 (1,5-2)

Provtagningsplats: 264294

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92Torrsubstans a)DS 204 mod.10%

mg/kg Ts< 0.01Dimetylftalat (DMP) a)*Internal Method 2060

mg/kg Ts< 0.05Dietylftalat (DEP) a)Internal Method 206024%

mg/kg Ts< 0.1Dibutylftalat (DBP) a)Internal Method 206024%

mg/kg Ts< 0.01Di-2-etylhexylftalat (DEHP) a)Internal Method 206024%

mg/kg Ts< 0.01Di-n-oktylftalat (DNOP) a)Internal Method 206024%

mg/kg Ts< 0.05Butylbenzylftalat (BBP) a)Internal Method 206024%

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

Kopia till:

Anneli Palm  (anneli.palm@tyrens.se)

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 1 av 1

Förklaringar

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

AR-003v37

Bilaga 4
sid14(17)



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-183067-01

EUSELI2-00288323
Í%R%^ÂÂtoYKÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

264294

Tyréns AB Region Syd 

Johan Striberger

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2015-10260353Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Johan Striberger

2015-10-12

Provet ankom:

JordMatris:

2015-10-23

Utskriftsdatum: 2015-11-12

Provmärkning: 11 (0,5-1)

Provtagningsplats: 264294

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.7Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.074Benso(a)antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.085Krysen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.14Benso(b,k)fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.062Benso(a)pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.034Indeno(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 Ts0.41Summa 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 Ts0.20Fenantren b)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.28Fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.034Benzo(g,h,i)perylen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.78Summa övriga PAH b)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts0.70Summa PAH med medelhög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.45Summa PAH med hög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts4.2Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts68Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.43Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.4Kobolt 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

Bilaga 4
sid15(17)



AR-15-SL-183067-01

Í%R%^ÂÂtoYKÎ

EUSELI2-00288323

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

mg/kg Ts53Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts8.7Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts19Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts110Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts0.7Krom 6+ a)EN 15192

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), GERMANY

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Anneli Palm  (anneli.palm@tyrens.se)

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-003v37

Bilaga 4
sid16(17)



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-183068-01

EUSELI2-00288323
Í%R%^ÂÂtoZTÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

264294

Tyréns AB Region Syd 

Johan Striberger

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2015-10260354Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Johan Striberger

2015-10-12

Provet ankom:

JordMatris:

2015-10-23

Utskriftsdatum: 2015-11-12

Provmärkning: 12 (0,5-1)

Provtagningsplats: 264294

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

% (m/m)97.4Torrsubstans a)EN 14346

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

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), GERMANY

Kopia till:

Anneli Palm  (anneli.palm@tyrens.se)

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 1 av 1

Förklaringar

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

AR-003v37

Bilaga 4
sid17(17)
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