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1 Bakgrund

Simrishamns Industrifastigheter har fått ett föreläggande av Länsstyrelsen i Skåne angående en
miljöteknisk markundersökning inom fastigheterna Garvaren 3 och 13 med anledning av en
äldre täckt deponi med okänt innehåll som antas ligga inom fastigheterna. Fastigheten
Garvaren 13 ägs av Simrishamns Industrifastigheter och Garvaren 3 av Simrishamns kommun,
se figur 1.

Tyréns har på uppdrag av Simrishamns Industrifastigheter utfört en miljöteknisk
markundersökning inom fastigheterna Garvaren 3 och 13 inom det område där deponin antas
ligga. Undersökningen ligger till grund för en riskbedömning.

Figur 1. Fastigheterna Garvaren 3 och 13 i Simrishamn. Norr är uppåt i figuren.

1.1 Syfte
Denna undersökning syftar till att:

- Avgränsa deponin i plan och djup

- Kartlägga innehållet inom deponin och därmed bedöma mängden avfall

- Kartlägga ledningar i och under deponin

- Bedöma nuvarande täckskikts status

- Bedöma potentiella risker för markmiljön och människors hälsa med avseende på
deponins innehåll och ovanpåliggande täckskikt
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1.2 Områdesbeskrivning
Undersökningsområdet med deponin är ca 40 x 30 m stort och utgör ett rombformat område
som genomkorsas av Lädergatan i N-S riktning, se figur 2. Området utgörs till större delen av
asfalterade ytor, men även grusade ytor och mindre gräsytor förekommer.

Väster om Lädergatan utgörs undersökningsområdet till största delen av en stängslad tomt som
f.n. används av Skanska. Inom tomten finns kontorsbaracker, containers, släp, maskiner och
upplag för bl. a. byggställningar, träpallar samt allmänt byggmaterial. Tomten utgörs av
asfalterade och grusade ytor, medan undersökningsområdet utanför den stängslade tomten
söderut består av gräsytor. Väster om den stängslade tomten ligger en vall med relativt tät
vegetation, som följs av ett område med bostadshus. Avståndet mellan närmaste bostadshus
och den stängslade tomten är ca 60 m.

Öster om Lädergatan utgörs markytan av asfalt, grus och gräs. På undersökningsområdet finns
ett upplag i den nordöstra delen med avfallskassuner, en båt, plintar, betongplattor, sten,
tegelpannor och allmänt byggmaterial.

Figur 2. Garvaren 3 och 13 med det asfalterade rombformade området (markerat med ett svart
streck) som sträcker sig över  båda sidorna av Lädergatan.
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Inför fältundersökningen togs underlag om ledningar fram för området, se figur 3.
Ledningsgravar kan vara potentiella spridningsvägar för föroreningar.

Figur 3. Skiss över ledningar i undersökninsområdet. Flertalet ledningar går i Lädergatan bland
annat el och tele. Ledningen över Garvaren 3 är en elledning.

1.3 Tidigare undersökningar och historik
Länsstyrelsen i Skåne har tidigare gjort en MIFO 1-inventering av undersökningsområdet
(Länsstyrelsen i Skåne, 2008-09-18, rev 2008-09-19 & 2009-10-23). I inventeringen har
riskklassning 1 angivits i den samlade riskbedömningen för området (fas 1).

Inom undersökningsområdet har tidigare beredning/kokning av kromlösning till garvning
bedrivits av Ehrnberg och Sons läderfabrik AB. Verksamheten pågick under ca 30 år, mellan ca
1945-1975. Under denna period har det inom Garvaren 3 och 13 deponerats avfall från
verksamhetens processer, troligen främst tri-fett och PVC-pasta men även restkemikalier kan
ha deponerats vid nedläggningen. I samband med nedläggningen har området för deponin
asfalterats för att täcka massorna.

Utöver deponin fanns det inom fastigheten två byggnader som användes under verksamheten.
Den ena byggnaden utgjordes av ett kromkök där kromlösning kokades och reducerades till
krom(III), medan den andra byggnaden användes som förråd för råvaror till läder- och
syntetproduktion.

De intilliggande fastigheterna (Garvaren 4, 5 och 7) har undersökts i flera omgångar gällande
bland annat den f.d. Läderfabriken (senaste rapporten Kompletterande miljöteknisk
undersökning; WSP 2013-02-01) och industriverksamheten på Garvaren 8 (Kompletterande
miljöteknisk markundersökning, Kv Garvaren 8 i Simrishamn, J&W 1997-06-27)
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2 Riktvärden

De uppmätta halterna 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, daghem mm) och mindre känslig
markanvändning (MKM: kontor, industrier, vägar m m).

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.

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

Baserat på nuvarande verksamhet inom undersökningsområdet har Naturvårdsverkets
generella riktvärden för MKM varit vägledande för bedömning av föroreningssituationen och den
samlade riksbedömningen som redovisas i kapitel 5 &  6. Området är ett industriområdet och
det sker ingen odling  och inte heller förekommer något uttag av dricksvatten inom
undersökningsområdet.
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I den nu utförda undersökningen har jordprov analyserats med avseende på ftalater. För ftalater
saknas generella riktvärden från Naturvårdsverket och därför har riktvärden från Danmark (Liste
over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand,
Miljöministeriet 2008) används vid bedömningen av uppmätta halter ftalater.

3 Utförda undersökningar

Innan fältundersökningarna begärdes fysisk kabelutsättning av ledningsägare i
undersökningsområdet. Den 8 december 2014 skickades framtagen provtagningsplan och
genomförande av fältarbetet till Länsstyrelsen i Skåne, med godkännande den 9 december
2014.

3.1 Fältundersökningar
Den miljötekniska fältundersökningen utfördes den 8 januari 2014 av miljökonsult Johan
Striberger från Tyréns AB och av Ola Nord, grävmaskinist. Fältundersökningen har i tillämpliga
delar utförts i enlighet med Fälthandbok – Undersökning av förorenade områden (SGF 2:2013).

Utförda fältarbeten har omfattat följande:

- 11 st provgropsgrävningar med grävmaskin ned till berggrund, 0,7-1,9 m under
markytan (u my) med jordprovtagning (provgrop PG1-PG11)

-  Inmätning av samtliga provgropar

Läget för provgroparna redovisas i bilaga 1.

Provtagning av jord utfördes med handspade i provgropar som grävs med grävmaskin ned till
underliggande berggrund. Tre provgropar (PG2, PG3 och PG5) grävdes som 4,5-6 m långa
sökdiken över antagen yttre gräns av den asfalterade deponin medan PG1, PG4 och PG6-11
grävdes som konventionella provgropar. I provgroparna uttogs totalt 27 jordprov i diffusionstäta
påsar för eventuella laboratorieanalyser. Som mest uttogs en halvmeters jordmäktighet som
samlingsprov. Jordlagerföljder och provtagningsdjup noterades tillsammans med färg, lukt samt
eventuella andra iakttagelser (bilaga 2). Jordproverna förvarades mörkt och svalt i fält samt
under transport till laboratoriet.

Provgroparnas mittpunkt, eller start- och slutpunkt i de fall där diken grävdes, mättes in med
GNSS. Inmätning av provgropar och markytans höjd utfördes med noggrannhetskrav efter
mätningsklass B enligt SGF:s Geoteknisk fälthandbok (SGF, 1996). Inmätningen gjordes i
höjdsystem RH2000 samt i plan i Sweref 99 13 30.

Provtagning av jord utfördes i möjligast mån enligt framtagen provtagningsplan. Läget för ett
antal provgropar reviderades efter iakttagelser på plats, och pga. upplagen inom
undersökningsområdet som förhindrade grävning. Vidare gjordes tre extra provgropar jämfört
med vad som angivits i provtagningsplanen för att få en bättre bild av föroreningssituationen.

Direkt efter provtagning fylldes groparna igen med de uppgrävda massorna. I möjligaste mån
lades massorna tillbaka på samma nivå som det tagits upp. Asfalten lades upp och
omhändertogs av Skanska. Återasfaltering gjordes ej utan hanteras av beställaren.

3.2 Laboratorieanalyser
För urval av jordprover till laboratorieanalys har iakttagelser av påträffade jordlager och dess
lägen i undersökningsområdet varit styrande. Laboratorieanalyserna har utförts av Eurofins
Environment Sweden AB i Lidköping som är ackrediterat av SWEDAC. Antal utförda
laboratorieanalyser för jord redovisas i tabell 2.
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Tabell 2. Typ av laboratorieanalys, metod och antal analyserade prov i undersökningen.

Laboratorieanalys Medie Metod Antal analyserade
prover

BTEX Jord HS-GC-MS 9 st

Alifater Jord HS-GC-MS / GC-MS 9 st

Aromater Jord HS-GC-MS / GC-MS 9 st

PAH-16 Jord GC-MS 9 st

Ftalater Jord GC-MS 4 st

Klorerade alifater inkl. vinylklorid Jord HS-GC-MS 2 st

Tungmetaller inkl. Hg Jord SS028150-2 / ICP-AES, AFS 8 st

Krom 6+ Jord HPLC-ICP-MS 3 st

I bilaga 3 har laboratorieanalysresultaten sammanställts tillsammans med tillämpliga riktvärden.
Laboratorieanalysrapporterna redovisas i sin helhet i bilaga 4.

4 Resultat

4.1 Jordarter och fältiakttagelser
Vid fältundersökningen noterades fyllnadsmaterial i samtliga 11 provgropar från markytan ned
till underliggande berggrund. Genomsnittligt djup från markytan ned till berggrunden varierade
mellan 0,7-1,9 m i provgroparna, med ett genomsnittligt djup på drygt 1 m.

I undersökningsområdet öster om Lädergatan utgjordes markytan vid aktuella provgropar (PG1-
PG4) av asfalt, vilken följdes av ett bärlager beståendes av ett brunt sandig grus ned till 0,15-
0,2 m u my. I PG1 underlagras bärlagret av en brun sand ned till berggrunden 1 m u my, medan
bärlagret i PG2-PG4 underlagras av svart till svartbrun sand ned till en nivå 0,4-0,6 m u my följd
av brun sand ned till berggrunden 0,7-1,2 m u my. Vid gränsen mellan den svarta och bruna
sanden noterades att underlagrande brun sand ställvis rostfärgats (framför allt i PG2), till synes
genom urlakning av ovanpåliggande svart sand. I PG4 noterades ett antal mindre tegelbitar i
den svarta sanden, och i PG2 och PG3 påträffades en ojämn asfaltsyta ca 0,5 m u my. Vid
grävning av PG3 påträffades vatten ca 1 m u my. Ingen avvikande lukt noterades i någon av
provgroparna.

Asfaltsytan väster om Lädergatan underlagras i PG5, PG7 och PG8 av ett bärlager bestående
av brunt sandigt grus ned till ca 0,2 m u my. Övriga provgropar väster om Lädergatan (PG6,
PG9-11) grävdes på grusade eller gräsbevuxna markytor.

I PG5, PG7 och PG8 påträffades svart sand under bärlagret med till ca 0,5 m u my. I PG5
underlagras den svarta sanden av ett brunt ställvis rostfärgat fyllnadsmaterial beståendes av
sandigt stenigt grus ned till berggrunden 1,3 m u my. Vid 0,8 m u my i PG5 noterades
rödfärgade massor inom ett begränsat område på ca 0,2 x 0,2 m2. I PG7 och PG8 underlagras
den svarta sanden av ett fyllnadslager beståendes av ett grått, ställvis grönaktigt, siltigt sandigt
grus innehållandes större sten som sträcker sig ned till berggrunden på en nivå 1,9 m u my i
PG7 och 0,9 m u my i PG8. Fyllnadsmaterialet hade en kraftig lukt av petroleumämnen, och
medan massorna låg upplagda bildades en oljefilm på markytan runt de tillfälligt upplagda
högarna.
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Vid den södra delen av undersökningsområdet, utanför Skanskas stängslade tomt, grävdes
PG10 och PG11. I PG10, strax söder om PG8, påträffas svart sand ned till 0,5 m u my, vilken
följs av samma gråfärgade fyllnadslager som påträffades i PG7 och PG8 med en kraftig lukt av
petroleumämnen. Fyllnadslagret sträcker sig ned till berggrunden som återfinns 0,7 m u my i
PG10. Vid grävning av PG11 noterades att asfalten som påträffas inom det stängslade området
strax norr om PG11 fortsätter söderut under markytan för att ta slut strax ovanför berggrunden,
som påträffas 1,2 m u my i provgropen. I PG11, och således under den sluttande asfaltsytan
påträffades svart sand ned till 0,4 m u my, följt av brun sand ned till berggrunden. I botten av
provgropen, på berggrundens överyta noterades ett tunt fuktigt lager (1-2 cm) gråfärgad sand
med kraftig oljelukt.

Inom Skanskas stängslade tomt grävdes PG6 och PG9 så långt österut som det var möjligt. I
PG6 utgörs hela jordprofilen av en brun till svartbrun grusig sand med större sten ned till
berggrunden 1,6 m u my. I PG9 påträffas ett brunt sandigt grus (bärlager) ned till 0,2 m u my
följt av en brun grusig stenig sand ned till berggrunden på en nivå 1 m u my. I båda
provgroparna noterades en mindre mängd plastrester och förpackningar i fyllnadsmaterialet.
Ingen avvikande lukt noterades.

Sammanfattningsvis visar fältundersökningarna att öster om Lädergatan återfinns sand under
asfaltsytan och bärlagret. De sandiga fyllnadsmassorna utgörs i tre provgropar av ett övre ca
0,5 m mäktigt svart sandlager följt av ett brunt sandlager ned till berggrunden, medan det svara
sandlagret saknas i en provgrop. Väster om Lädergatan återfinns sandiga eller grusiga
fyllnadsmassor med rester av plast och förpackningar inne på Skanskas tomt utanför den
asfalterade ytan, medan fyllnadsmassor med kraftig lukt av petroleumämnen påträffas ca 0,5 m
u my under den asfalterade ytan, och i området mellan Skanskas stängslade tomt och den
södra fastighetsgränsen.

4.2 Grundvatten
Under provtagningen noterades endast en tydligt förekomst av grundvatten i PG3, där
strömmande vatten påträffades ca 1 m u my strax över berggrunden (1,2 m u my). I övriga
provgropar noterades ingen tydlig grundvattenyta mer än i PG11 där ett tunt vattenskikt
noterades på bergöverytan.

WSP har tidigare beskrivit grundvattnets strömningsriktning inom området strax norr om nu
undersökt område. Deras bedömning är att grundvattnet strömmar huvudsakligen åt nordost.

4.3 Berggrund
Bergöverytan ligger nära markytan i hela undersökningsomårdet och påträffades i samtliga
grävda provgropar på en nivå mellan 13,5 och 14,7 m ö h dvs 0,7-1,9 m u my. Bergets överyta
var relativt uppsprucken och ojämn, och vid grävningen följde en del bergmaterial (större sten)
med upp i skopan. Bergöverytans nivåer uppmättes som lägst i PG3 och PG5-PG7 där nivån
varierar mellan 13,5-13,7 m ö h,  medan nivån i PG1-PG2, PG4 samt PG8-11 överstiger 14 m ö
h med högst nivå vid PG10 (15,1 m ö h).

4.4 Laboratorieanalyser
Laboratorieanalysresultaten gällande metaller påvisar en förekomst av krom och sexvärt krom i
jordprov tagna från PG5 på en nivå 0,8 samt 0,8-1,3 m u my. Gällande krom ligger halterna i
nivå med eller tydligt över riktvärdet för MKM vid båda nivåerna, medan sexvärt krom påvisas i
en halt tydligt över riktvärdet för MKM  i PG 5  på nivån 0,8-1,3 m u my.

Gällande alifater och aromater påvisas halter tydligt över riktvärdet för MKM av alifater >C16-
C35 0,5-0,9 m u my i PG8 samt på en nivå 1,2 m u my i PG11. På samma nivå i PG8 påvisas
även en halt av aromater >C10-C16 överskridandes riktvärdet för MKM.

Gällande ftalater påträffas di-2-etylhexylftalat (DEHP) i en halt >800 mg/kg TS 0,2-1,0 m u my i
PG9, samt i en halt >900 mg/kg TS 1,2 m u my i PG11. Naturvårdsverket har inga generella
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riktvärden för ftalater. Riktvärdesmodellen från danska Miljöstyrelsen anger ett riktvärde
motsvarande KM (jordkvalitetskriterium) på 25 mg/kg TS för DEHP, medan övriga ftalater har ett
riktvärde på 250 mg/kg TS. Uppmätta halter DEHP ligger således tydligt över det danska
riktvärdet. Vidare kommenterar laboratoriet att en relativt stor andel av alifatfratkionen >C16-
C35 som uppmätts i PG7 1,5-1,9 m u my utgörs av DEHP (semikvantitativ halt på 950 mg/kg
TS) samt i PG8 på en nivå 0,5-0,9 m u my (semikvantitativ halt på 3000 mg/kg TS). Även här
indikerar halterna på nivåer tydligt över det danska riktvärdet om 25 mg/kg TS.

Jordprov från provgropar väster om Lädergatan påvisar även förhöjda halter, men under
riktvärdet för MKM, av barium, bly, kadmium, PAH-M, alifater >C12-C16 samt alifater >C5-C16.

Analyserade jordprov som tagits från östra sidan av Lädergatan påvisar inga förhöjda halter vad
gäller metaller, PAH, BTEX, alifater och aromater.

5 Bedömning av föroreningssituation

Samtliga analyserade jord prov uttagna öster om Lädergatan visar på halter av metaller, PAH
och olja tydlig under Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM. Men då det fanns
begräsningar för var provgroparna på den västra sidan om vägen kunde placeras (bodar stod i
vägen) kan det inte med säkerhet sägas var gränsen går mellan de konstaterat förorenade
massorna på den västra sidan och de rena massorna på den östra sidan.

Figur 4. Provgropar med DEHP markerade med röd cirkel, provgropar med oljelukt eller påvisad
halt petroleum markerade med gul cirkel och provgrop med krom markerad med blå cirkel.

Resultaten från utförda undersökningar visar att marken väster om Lädergatan är förorenad av
främst alifater, aromater, krom och krom (VI) i halter överskridandes MKM, men även av barium,
bly, kadmium och PAH M som uppmätts i halter överskridandes KM. Ftalaten DEHP, som inte
ingår i Naturvårdsverkets riktvärdesmodell och därmed saknar generella riktvärden för KM och
MKM, förekommer i höga halter som ligger tydligt över danska motsvarigheten till KM i jordprov
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inom samma område. Föroreningen är kopplad till de fyllnadsmassor som återfinns inom hela
området där lukt av petroleum har påträffats i ett flertal provgropar. I den nu utförda
undersökningen ser jordmassorna inte ut att bestå av ett tydligt deponerat material utan ser
istället ut som fyllnadsmassor. Muntliga källor (Skanska) återger dock att vid schaktning för en
ledning uppvisade jorden under bodarna flera olika färger.

I gropar med lukt påvisades vid laboratorieanalys höga halter av petroleumämnen. I ett antal
analyser (PG7 1,5-1,9 m u my & PG8 0,5-0,9 m u my) noterade laboratoriet att alifatfraktionen
>C16-C35 till största delen bestod av ftalater, främst DEHP. Detta samband gäller dock inte alla
jordprov – i  PG9 (0,2-1,0 m u my) förekommer höga halter av DEHP, men halten alifater är låg.
I PG9 och PG 6 återfanns plast i fyllningen och till skillnad från de södra provgroparna
noterades ingen oljelukt (se figur 4).

I PG5 påvisas halter av krom (total) och sexvärt krom över riktvärdena för MKM på djupet 0,8-
1,3 m u my. Stickprovet uttaget på djupet 0,8 m u my uppvisade en skarp röd färg. Inga andra
analyssvar visar på halter av tungmetaller över riktvärdena för MKM. En avgränsning av
kromföroreningen och deponins utbredning åt norr kan inte göras utifrån denna undersökning.

Påträffad förorening i jord på den västra sidan av vägen motsvarar inte det område som är täckt
med asfalt då asfalten enbart täcker provgroparna PG5, PG7 och PG8. I söder i PG11
påträffades asfaltskiktet en bit under markytan där det tydligt syntes att asfalten var lagd som ett
lock över fyllnadsmassorna med en sluttande kant ned mot bergets överyta. Dock noterades det
att de petroleumluktande massorna trängde fram mellan asfaltslocket och berget åt söder. Då
det både i PG10 och PG11 noterades petroleumlukt och förorening konstaterats i PG11 vid
laboratorieanalys kan inte deponins utbredning avgränsas åt söder. Strax söder om de två
provgroparna följer fastigheten Garvaren 12.

PG9 och PG6 ligger i områdets västra del utanför asfaltytan. I PG9 påvisas höga halter av
ftalater men ingen lukt av petroleum. En avgränsning av föroreningarna åt väster kan därmed
inte göras (se figur 4).

6 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 5 nedan. Följaktligen innebär inte enbart förekomsten av en
förorening automatiskt en risk för negativa effekter på hälsa och miljö.

Figur 5. 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.
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6.1 Skyddsobjekt
Följande skyddsobjekt har identifierats i området:

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

· Människor som bor i bostadsområdet väster om undersökningsområdet

Markmiljön bedöms 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. Skyddsvärdet för markmiljön bedöms därmed som låg till
obefintlig och tas därmed inte med som skyddsobjekt.

Information gällande grundvatten är bristfälligt i undersökningen, men 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. Grundvatten har bara påträffats i någon provgrop vilket
innebär att det troligen inte förekommer några större vattenmängder inom
undersökningsområdet.

6.2 Spridningsvägar och exponeringsvägar
Området med konstaterad förorening är delvis täckt med asfalt men höga halter av både
petroleumämnen och ftalater har uppmätts utanför asfaltytan. Dessa föroreningar har lågt
ångtryck och kan därmed övergå till ånga och spridas uppåt. Dock finns inga direkta
ansamlingsplatser för ångan då inga byggnader står på området, bara bodar som står på plintar
på marken. Risk för spridning via ånga bedöms som låg till måttlig. 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, men det är troligt att det finns vatten på bergets överyta. En spridning av
metaller (fram för allt sexvärt krom), petroleumämnen och ftalater skulle kunna ske via
grundvattnet. Risken för spridning via grundvattnet bedöms som låg till måttlig. På området
finns flertalet ledningsgravar som skulle kunna fungera som stråk där föroreningarna lättare kan
transporteras med grundvattnet. Denna risk bedöms som låg till måttlig. 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.

En spridning via ytvattnet, erosion eller via damning bedöms som låg till obefintlig då området är
flackt och föroreningarna förekommer en bit ner under markytan.

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. Risken för
direktexponering med hudkontakt och även intag av jord vid dessa tillfällen bedöms som måttlig
till hög.

6.3 Sammanfattande riskbedömning
Det finns en obefintlig till låg risk för människor som reglebundet 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. Dock är informationen gällande grundvattnet osäker.
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7 Förslag till fortsatta arbeten

I den nu utförda undersökningen har deponin konstaterats bestå av fyllnadsmassor
innehållanade höga halter av ftalater och petroleumämnen och tungmetaller. Deponins
utbredning har inte helt kunnat avgränsas då fältintryck och laboratorieanalyser inte var helt
överrensstämmande. I undersökningen har inte heller grundvattnet undersökts varken i deponin
eller utanför. Information om grundvattnets strömningsriktning och föroreningsinnehåll kan vara
behjälpligt i en vidare undersökning för att fastställa om föroreningarna sprids via grundvattnet
eller ej samt i vilken riktning det rör sig. Genom att installera grundvattenrör strax utanför
deponin kan även deponins utbredning fastställas bättre.
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Miljöteknisk markundersökning inom fastigheterna Garvaren 3 och 13 Uppdragsnummer: 258885
Simrishamns Industrifastigheter Datum: 2015-02-20

Provtagningsredskap: Grävmaskin
Provtabell för jord

PG1 0-0,05 Asfalt
0,05-0,15 Bärlager - Brun sandig Grus
0,15-1,0 Fyllning - Brun Sand
1,0- Berggrund

PG2 0-0,1 Asfalt
(sökdike) 0,1-0,2 Bärlager - Brun sandig Grus

0,2-0,4 Fyllning - Svart Sand BTEX, Alifater, Aromater, PAH 16,
Metaller, Krom 6+

0,4-0,8 Fyllning - Brun Sand ojämn asfaltsyta ca 0,5 m u my BTEX, Alifater, Aromater, PAH 16, Metaller
0,8- Berggrund

PG3 0-0,1 Asfalt
(sökdike) 0,1-0,2 Bärlager - Brun sandig Grus

0,2-0,6 Fyllning - Gråbrun Sand ojämn asfaltsyta ca 0,5 m u my
0,6-1,2 Fyllning - Brun Sand Vatten 1 m u my BTEX, Alifater, Aromater, PAH 16, Metaller
1,2- Berggrund

PG4 0-0,05 Asfalt
0,05-0,15 Bärlager - Brun sandig Grus
0,15-0,45 Fyllning - Svart Sand Tegel BTEX, Alifater, Aromater, PAH 16, Metaller
0,45-0,7 Fyllning - Brungrå Sand
0,7- Berggrund

Provpunkt Djup Jordart Anmärkning Laboratorieanalyser

2015-02-20
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Miljöteknisk markundersökning inom fastigheterna Garvaren 3 och 13 Uppdragsnummer: 258885
Simrishamns Industrifastigheter Datum: 2015-02-20

Provtagningsredskap: Grävmaskin
Provtabell för jord

Provpunkt Djup Jordart Anmärkning Laboratorieanalyser

PG5 0-0,05 Asfalt
(sökdike) 0,05-0,2 Bärlager - Brun sandig Grus

0,2-0,4 Fyllning - Svart Sand BTEX, Alifater, Aromater, PAH 16, Metaller
0,4-1,3 Fyllning - Brun sandig stenig Grus Röd förorening 0,8 m u my Metaller, Krom 6+, Ftalater
1,3- Berggrund

PG6 0-1,6 Fyllning - Brun/Svartbrun grusig Sand + Sten Plast och rester av förpackningar BTEX, Alifater, Aromater, PAH 16, Ftalater
1,6- Berggrund

PG7 0-0,05 Asfalt
0,05-0,15 Bärlager - Brun sandig Grus
0,15-0,5 Fyllning - Svart Sand Metaller

0,5-1,9 Fyllning - Grå siltig sandig Grus + Sten Lukt av petroleumämnen,
ställvis grön färg på massorna BTEX, Alifater, Aromater, PAH 16,

1,9- Berggrund

PG8 0-0,05 Asfalt
0,05-0,15 Bärlager - Brun sandig Grus
0,15-0,5 Fyllning - Svart Sand
0,5-0,9 Fyllning - Grå siltig sandig Grus + Sten Lukt av petroleumämnen BTEX, Alifater, Aromater, PAH 16, Krom 6+
0,9- Berggrund

2015-02-20
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Miljöteknisk markundersökning inom fastigheterna Garvaren 3 och 13 Uppdragsnummer: 258885
Simrishamns Industrifastigheter Datum: 2015-02-20

Provtagningsredskap: Grävmaskin
Provtabell för jord

Provpunkt Djup Jordart Anmärkning Laboratorieanalyser

PG9 0-0,2 Bärlager - Brun sandig Grus

0,2-1,0 Fyllning - Brun grusig stenig Sand Plastrester BTEX, Alifater, Aromater, PAH 16,
Ftalater, Klorerade alifater

1,0- Bergggrund

PG10 0-0,5 Fyllning - Brunsvart Sand + Sten
0,5-0,7 Fyllning - Grå siltig sandig Grus + Sten Lukt av petroleumämnen Klorerade alifater
0,7- Berggrund

PG11 0-0,4 Fyllning - Svart Sand

0,4-1,2 Fyllning - Brun Sand Nedre 1-2 cm grå sand med
 lukt av petroleumämnen

BTEX, Alifater, Aromater,
PAH 16, Ftalater (nedre 1-2 cm)

1,2- Berggrund

2015-02-20
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Miljöteknisk markundersökning inom fastigheterna Garvaren 3 och 13 Uppdragsnummer: 258885
Simrishamns Industrifastigheter Datum: 2015-02-20

Resultat från genomförda laboratorieanalyser på jord
Halter högre än eller lika med danska Miljöstyrelsens (Miljöministeriets) riktvärde för jordkvalitetskriterium1 XX
Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för känslig markanvändning (KM)2 XX
Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM)2 XX

PG2:2 PG2:2 PG3:2 PG4 PG5:2 PG5:2 PG5:2 PG6 PG7
0,2-0,4 0,4-0,8 0,6-1,2 0,15-0,45 0,2-0,4 0,8-1,3 0,8 0,6-1,1 0,15-0,5

Metaller
Arsenik mg/kg TS 10 25 3,3 < 1,9 < 2,0 < 2,2 3,8 6,2 6,4 2,5
Barium mg/kg TS 200 300 18 12 16 24 27 200 220 66
Bly mg/kg TS 50 400 5 2,2 2,5 11 17 70 75 70
Kadmium mg/kg TS 0,5 15 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,36 0,45 0,42 1,3
Kobolt mg/kg TS 15 35 0,83 0,97 < 0,49 0,55 1,1 3,6 3,9 0,91
Koppar mg/kg TS 80 200 0,55 < 0,47 < 0,49 2,1 3,2 12 10 3,4
Krom totalt mg/kg TS 80 150 3 1,9 1,6 28 10 310 150 33
Krom (VI) mg/kg TS 2 10 <0,011 170
Kvicksilver mg/kg TS 0,25 2,5 < 0,010 < 0,010 0,011 0,013 0,011 0,025 0,03 0,24
Nickel mg/kg TS 40 120 1,4 2 1,2 2 2,3 8,8 9,4 2,4
Vanadin mg/kg TS 100 200 4,8 3,2 2,1 7,6 5,5 12 12 5,8
Zink mg/kg TS 250 500 25 6,4 4,3 23 31 84 72 36
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
PAH L mg/kg TS 3 15 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30
PAH M mg/kg TS 3 20 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30
PAH H mg/kg TS 1 10 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 0,59
Stödparametrar
Torrsubstans % - - 93 96 92,8 83,8 90,7 83,4 86,4 91,1 85,9

Provpunkt

Ämne m u myKM2 MKM2Enhet

1Miljöstyrelsen i Danmarks riktvärde för jordkvalitetskriterium (2014).
  2Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. NV rapport 5976 (2009).
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Miljöteknisk markundersökning inom fastigheterna Garvaren 3 och 13 Uppdragsnummer: 258885
Simrishamns Industrifastigheter Datum: 2015-02-20

Resultat från genomförda laboratorieanalyser på jord
Halter högre än eller lika med danska Miljöstyrelsens (Miljöministeriets) riktvärde för jordkvalitetskriterium1 XX
Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för känslig markanvändning (KM)2 XX
Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM)2 XX

PG2:2 PG2:2 PG3:2 PG4 PG5:2 PG5:2 PG5:2 PG6 PG7
0,2-0,4 0,4-0,8 0,6-1,2 0,15-0,45 0,2-0,4 0,8-1,3 0,8 0,6-1,1 0,15-0,5

BTEX, alifater och aromater
Bensen mg/kg TS - 0,012 0,04 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035
Toluen mg/kg TS - 10 40 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Etylbensen mg/kg TS - 10 50 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Xylen mg/kg TS - 10 50 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Alifater >C5-C8 mg/kg TS - 12 80 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Alifater >C8-C10 mg/kg TS - 20 120 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0
Alifater >C10-C12 mg/kg TS - 100 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Alifater >C12-C16 mg/kg TS - 100 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Alifater >C5-C16 mg/kg TS - 100 500 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20
Alifater >C16-C35 mg/kg TS - 100 1000 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 27
Aromater >C8-C10 mg/kg TS - 10 50 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0
Aromater >C10-C16 mg/kg TS - 3 15 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0
Aromater >C16-C35 mg/kg TS - 10 30 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Ftalater
Dimetylftalat (DMP) mg/kg TS 250 - - < 0,01 < 0,01
Dietylftalat (DEP) mg/kg TS 250 - - < 0,05 < 0,05
Dibutylftalat (DBP) mg/kg TS 250 - - < 0,1 < 0,1
Di-2-etylhexylftalat (DEHP) mg/kg TS 25 - - 0,1 0,98
Di-n-oktylftalat (DNOP) mg/kg TS 250 - - < 0,01 < 0,01
Butylbenzylftalat (BBP) mg/kg TS 250 - - < 0,05 < 0,05

Ämne
Danskt

riktvärde1 KM2 MKM2

Provpunkt

Enhet m u my

1Miljöstyrelsen i Danmarks riktvärde för jordkvalitetskriterium (2014).
  2Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. NV rapport 5976 (2009).
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Miljöteknisk markundersökning inom fastigheterna Garvaren 3 och 13 Uppdragsnummer: 258885
Simrishamns Industrifastigheter Datum: 2015-02-20

Resultat från genomförda laboratorieanalyser på jord
Halter högre än eller lika med danska Miljöstyrelsens (Miljöministeriets) riktvärde för jordkvalitetskriterium1 XX
Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för känslig markanvändning (KM)2 XX
Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM)2 XX

PG7 PG8 PG9 PG10 PG11
1,5-1,9 0,5-0,9 0,2-1,0 0,5-0,7 1,2

Metaller
Krom (VI) mg/kg TS 2 10 <0,012
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
PAH L mg/kg TS 3 15 < 0,30 0,31 < 0,30 0,43
PAH M mg/kg TS 3 20 0,68 3,5 < 0,30 3,6
PAH H mg/kg TS 1 10 < 0,30 < 0,30 0,4 < 0,30
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
cis-1,2-dikloreten mg/kg TS - - <0,0050 0,0051
trans-1,2-dikloreten mg/kg TS - - <0,0050 <0,0050
Trikloreten mg/kg TS 0,2 0,6 0,01 <0,0050
Tetrakloreten mg/kg TS 0,4 1,2 <0,0050 <0,0050
Vinylklorid mg/kg TS - - <0,0050 <0,0050
Stödparametrar
Torrsubstans % - - 89 89,4 91,3 84,4 86,7

Ämne KM2 MKM2

Provpunkt

Enhet m u my

1Miljöstyrelsen i Danmarks riktvärde för jordkvalitetskriterium (2014).
  2Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. NV rapport 5976 (2009).
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Miljöteknisk markundersökning inom fastigheterna Garvaren 3 och 13 Uppdragsnummer: 258885
Simrishamns Industrifastigheter Datum: 2015-02-20

Resultat från genomförda laboratorieanalyser på jord
Halter högre än eller lika med danska Miljöstyrelsens (Miljöministeriets) riktvärde för jordkvalitetskriterium1 XX
Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för känslig markanvändning (KM)2 XX
Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM)2 XX

PG7* PG8* PG9 PG10 PG11
1,5-1,9 0,5-0,9 0,2-1,0 0,5-0,7 1,2

BTEX, alifater och aromater
Bensen mg/kg TS - 0,012 0,04 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035
Toluen mg/kg TS - 10 40 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Etylbensen mg/kg TS - 10 50 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Xylen mg/kg TS - 10 50 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Alifater >C5-C8 mg/kg TS - 12 80 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Alifater >C8-C10 mg/kg TS - 20 120 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0
Alifater >C10-C12 mg/kg TS - 100 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Alifater >C12-C16 mg/kg TS - 100 500 12 110 < 5,0 39
Alifater >C5-C16 mg/kg TS - 100 500 < 20 120 < 20 46
Alifater >C16-C35 mg/kg TS - 100 1000 880 3000 12 2400
Aromater >C8-C10 mg/kg TS - 10 50 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0
Aromater >C10-C16 mg/kg TS - 3 15 < 3,0 20 < 3,0 13
Aromater >C16-C35 mg/kg TS - 10 30 < 1,0 4,1 < 1,0 2,5
Ftalater
Dimetylftalat (DMP) mg/kg TS 250 - - < 0,01 < 0,01
Dietylftalat (DEP) mg/kg TS 250 - - < 0,05 < 0,05
Dibutylftalat (DBP) mg/kg TS 250 - - 0,54 0,1
Di-2-etylhexylftalat (DEHP) mg/kg TS 25 - - > 800 > 900
Di-n-oktylftalat (DNOP) mg/kg TS 250 - - < 0,1 < 0,05
Butylbenzylftalat (BBP) mg/kg TS 250 - - < 0,05 < 0,05
* Semikvantitativa halter från laboratoriet anger DEHP-halter på 950 mg/kg TS i i jordprov från PG7 och 3000 mg/kg TS i jordprov från PG8

Ämne
Danskt

riktvärde1 KM2 MKM2

Provpunkt

Enhet m u my

1Miljöstyrelsen i Danmarks riktvärde för jordkvalitetskriterium (2014).
  2Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. NV rapport 5976 (2009).



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-008751-01

EUSELI2-00221832
Í%R%^ÂÂ`,xZÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

258885

Tyréns AB Region Syd 

Johan Striberger

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2015-01120099Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Johan Striberger

2015-01-08

Provet ankom:

JordMatris:

2015-01-10

Utskriftsdatum: 2015-01-23

Provmärkning: Pg2:2 (0,2-0,4)

Provtagningsplats: 258885

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

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< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

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

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >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%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



AR-15-SL-008751-01

Í%R%^ÂÂ`,xZÎ

EUSELI2-00221832

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts3.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts5.0Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts0.83Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts0.55Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.0Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts1.4Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.8Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

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

mg/kg Ts<0.011Krom 6+ (vattenlösligt) a)*HPLC-ICP-MS

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Annelie Palm  (anneli.palm@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-008752-01

EUSELI2-00221832
Í%R%^ÂÂ`,ycÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

258885

Tyréns AB Region Syd 

Johan Striberger

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2015-01120100Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Johan Striberger

2015-01-08

Provet ankom:

JordMatris:

2015-01-10

Utskriftsdatum: 2015-01-23

Provmärkning: Pg2:2 (0,4-0,8)

Provtagningsplats: 258885

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

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< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

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

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >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%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



AR-15-SL-008752-01

Í%R%^ÂÂ`,ycÎ

EUSELI2-00221832

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts12Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts2.2Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts0.97Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts< 0.47Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.9Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts2.0Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.2Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts6.4Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Annelie Palm  (anneli.palm@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-008753-01

EUSELI2-00221832
Í%R%^ÂÂ`,zlÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

258885

Tyréns AB Region Syd 

Johan Striberger

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2015-01120101Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Johan Striberger

2015-01-08

Provet ankom:

JordMatris:

2015-01-10

Utskriftsdatum: 2015-01-23

Provmärkning: Pg3:2 (0,6-1,2)

Provtagningsplats: 258885

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

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< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

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

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >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%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



AR-15-SL-008753-01

Í%R%^ÂÂ`,zlÎ

EUSELI2-00221832

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts16Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts2.5Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts< 0.49Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts< 0.49Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.6Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.011Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

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

mg/kg Ts2.1Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts4.3Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Annelie Palm  (anneli.palm@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-008754-01

EUSELI2-00221832
Í%R%^ÂÂ`,{uÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

258885

Tyréns AB Region Syd 

Johan Striberger

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2015-01120102Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Johan Striberger

2015-01-08

Provet ankom:

JordMatris:

2015-01-10

Utskriftsdatum: 2015-01-23

Provmärkning: Pg4 (0,15-0,45)

Provtagningsplats: 258885

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

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

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

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< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

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

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >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 Ts0.071Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.045Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.032Indeno(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%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



AR-15-SL-008754-01

Í%R%^ÂÂ`,{uÎ

EUSELI2-00221832

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 Ts0.032Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.091Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.058Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.032Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts0.55Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

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

mg/kg Ts28Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.013Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts2.0Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.6Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

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

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Annelie Palm  (anneli.palm@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-008755-01

EUSELI2-00221832
Í%R%^ÂÂ`,|~Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

258885

Tyréns AB Region Syd 

Johan Striberger

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2015-01120103Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Johan Striberger

2015-01-08

Provet ankom:

JordMatris:

2015-01-10

Utskriftsdatum: 2015-01-23

Provmärkning: Pg5:2 (0,2-0,4)

Provtagningsplats: 258885

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

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< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

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

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >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%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



AR-15-SL-008755-01

Í%R%^ÂÂ`,|~Î

EUSELI2-00221832

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts3.8Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

mg/kg Ts0.36Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.1Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts3.2Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts0.011Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

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

mg/kg Ts5.5Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

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

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Annelie Palm  (anneli.palm@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-008756-01

EUSELI2-00221832
Í%R%^ÂÂ`,}ÂÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

258885

Tyréns AB Region Syd 

Johan Striberger

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2015-01120104Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Johan Striberger

2015-01-08

Provet ankom:

JordMatris:

2015-01-10

Utskriftsdatum: 2015-01-23

Provmärkning: Pg5:2 (0,8-1,3)

Provtagningsplats: 258885

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts6.2Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts70Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.45Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.6Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

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

mg/kg Ts310Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.025Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts8.8Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts84Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Annelie Palm  (anneli.palm@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-017068-01

EUSELI2-00225643
Í%R%^ÂÂa.}7Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

258885

Tyréns AB Region Syd 

Johan Striberger

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2015-01290294Provnummer: Provtagningsdatum 2015-01-08

Provet ankom:

JordMatris:

2015-01-29

Utskriftsdatum: 2015-02-11

Provmärkning: pg5:2 (0,8-1,3) (tidigare provnr 177-2015-01120104)

Provtagningsplats: 258885

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85Torrsubstans b)DS 204 mod.10%

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

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

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

mg/kg Ts0.1Di-2-etylhexylftalat (DEHP) b)Internal Method 206024%

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

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

mg/kg Ts170Krom 6+ a)EN 15192

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), GERMANY

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

Kopia till:

Anneli Palm  (anneli.palm@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Karlsson, 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



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-008757-01

EUSELI2-00221832
Í%R%^ÂÂ`,~)Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

258885

Tyréns AB Region Syd 

Johan Striberger

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2015-01120105Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Johan Striberger

2015-01-08

Provet ankom:

JordMatris:

2015-01-10

Utskriftsdatum: 2015-01-23

Provmärkning: Pg5:2 (0,8)

Provtagningsplats: 258885

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts6.4Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts220Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts75Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.42Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts150Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.030Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.4Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts72Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Annelie Palm  (anneli.palm@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-008749-01

EUSELI2-00221832
Í%R%^ÂÂ`,vHÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

258885

Tyréns AB Region Syd 

Johan Striberger

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2015-01120106Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Johan Striberger

2015-01-08

Provet ankom:

JordMatris:

2015-01-10

Utskriftsdatum: 2015-01-23

Provmärkning: Pg6 (0,6-1,1)

Provtagningsplats: 258885

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

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

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)LidMiljö.0A.01.0935%

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< 20Alifater >C5-C16 b)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts27Alifater >C16-C35 b)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >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%

MotoroljaOljetyp b)*

mg/kg Ts0.051Benso(a)antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.18Benso(b,k)fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.10Benso(a)pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.10Indeno(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 Ts0.46Summa cancerogena PAH b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen 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



AR-15-SL-008749-01

Í%R%^ÂÂ`,vHÎ

EUSELI2-00221832

mg/kg Ts0.077Acenaftylen 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 Ts0.051Antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.077Fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.077Pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.13Benzo(g,h,i)perylen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.47Summa 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 Ts0.59Summa 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 Ts0.98Di-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:

Annelie Palm  (anneli.palm@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-008758-01

EUSELI2-00221832
Í%R%^ÂÂ`,Ã2Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

258885

Tyréns AB Region Syd 

Johan Striberger

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2015-01120107Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Johan Striberger

2015-01-08

Provet ankom:

JordMatris:

2015-01-10

Utskriftsdatum: 2015-01-23

Provmärkning: Pg7 (0,15-0,5)

Provtagningsplats: 258885

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts2.5Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts66Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts70Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.3Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.91Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts3.4Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts33Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.24Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts2.4Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.8Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

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

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Annelie Palm  (anneli.palm@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-008759-01

EUSELI2-00221832
Í%R%^ÂÂ`,Ä;Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

258885

Tyréns AB Region Syd 

Johan Striberger

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2015-01120108Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Johan Striberger

2015-01-08

Provet ankom:

JordMatris:

2015-01-10

Utskriftsdatum: 2015-01-23

Provmärkning: Pg7 (1,5-1,9)

Provtagningsplats: 258885

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

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

mg/kg Ts12Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts880Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

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

mg/kg Ts0.54Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

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

Motorolja. OspecOljetyp a)*

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

mg/kg Ts0.043Krysen 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%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



AR-15-SL-008759-01

Í%R%^ÂÂ`,Ä;Î

EUSELI2-00221832

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

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

mg/kg Ts0.055Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.44Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.049Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.12Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.74Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts0.68Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

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

Kemisk kommentar

Relativt stor andel av alifatfraktionen C16 - C35 utgöras av ftalaten DEHP.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Annelie Palm  (anneli.palm@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-008760-01

EUSELI2-00221832
Í%R%^ÂÂ`,ÅDÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

258885

Tyréns AB Region Syd 

Johan Striberger

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2015-01120109Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Johan Striberger

2015-01-08

Provet ankom:

JordMatris:

2015-01-10

Utskriftsdatum: 2015-01-23

Provmärkning: Pg8 (0,5-0,9)

Provtagningsplats: 258885

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

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

mg/kg Ts110Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts120Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts3000Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts20Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts1.2Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts2.9Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts4.1Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

OspecOljetyp a)*

mg/kg Ts0.057Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

mg/kg Ts0.057Benso(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 Ts0.17Naftalen 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



AR-15-SL-008760-01

Í%R%^ÂÂ`,ÅDÎ

EUSELI2-00221832

mg/kg Ts0.057Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.085Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.51Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.1Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.17Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.14Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.48Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts3.8Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.31Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts3.5Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts<0.012Krom 6+ (vattenlösligt) a)*HPLC-ICP-MS

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Annelie Palm  (anneli.palm@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-008750-01

EUSELI2-00221832
Í%R%^ÂÂ`,wQÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

258885

Tyréns AB Region Syd 

Johan Striberger

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2015-01120110Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Johan Striberger

2015-01-08

Provet ankom:

JordMatris:

2015-01-10

Utskriftsdatum: 2015-01-23

Provmärkning: Pg9 (0,2-1,0)

Provtagningsplats: 258885

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.3Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)LidMiljö.0A.01.0935%

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< 20Alifater >C5-C16 b)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts12Alifater >C16-C35 b)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >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%

Motorolja. OspecOljetyp b)*

mg/kg Ts0.065Benso(a)antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.054Krysen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.11Benso(b,k)fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.060Benso(a)pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.044Indeno(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 Ts0.35Summa cancerogena PAH b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen 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



AR-15-SL-008750-01

Í%R%^ÂÂ`,wQÎ

EUSELI2-00221832

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 Ts0.033Fenantren b)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.12Fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.093Pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.044Benzo(g,h,i)perylen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.36Summa 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 Ts0.40Summa 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 Ts0.54Dibutylftalat (DBP) a)Internal Method 206024%

mg/kg Ts> 800Di-2-etylhexylftalat (DEHP) a)Internal Method 206024%

mg/kg Ts< 0.1Di-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 Ts0.0101,1,2-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:

Annelie Palm  (anneli.palm@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-008761-01

EUSELI2-00221832
Í%R%^ÂÂ`,ÆMÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

258885

Tyréns AB Region Syd 

Johan Striberger

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2015-01120111Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Johan Striberger

2015-01-08

Provet ankom:

JordMatris:

2015-01-10

Utskriftsdatum: 2015-01-23

Provmärkning: Pg10 (0,5-0,7)

Provtagningsplats: 258885

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts0.0051cis-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1625%

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

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

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Annelie Palm  (anneli.palm@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-008748-01

EUSELI2-00221832
Í%R%^ÂÂ`,u?Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

258885

Tyréns AB Region Syd 

Johan Striberger

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2015-01120112Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Johan Striberger

2015-01-08

Provet ankom:

JordMatris:

2015-01-10

Utskriftsdatum: 2015-01-23

Provmärkning: Pg11 (1,2)

Provtagningsplats: 258885

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

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

mg/kg Ts39Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts46Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts2400Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts13Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts0.54Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts1.9Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts2.5Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Motorolja. OspecOljetyp a)*

mg/kg Ts0.066Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.11Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.042Benso(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 Ts0.060Naftalen 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



AR-15-SL-008748-01

Í%R%^ÂÂ`,u?Î

EUSELI2-00221832

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

mg/kg Ts0.35Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.62Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.1Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.27Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.38Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.27Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts4.1Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.43Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts3.6Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

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

Kemisk kommentar

Relativt stor andel av alifatfraktionen C16 - C35 utgöras av ftalaten DEHP.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Annelie Palm  (anneli.palm@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-017301-01

EUSELI2-00225643
Í%R%^ÂÂa1TzÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

258885

Tyréns AB Region Syd 

Johan Striberger

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2015-01290293Provnummer: Provtagningsdatum 2015-01-08

Provet ankom:

JordMatris:

2015-01-29

Utskriftsdatum: 2015-02-12

Provmärkning: pg11 (1,2) (tidigare provnr 177-2015-01120112)

Provtagningsplats: 258885

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88Torrsubstans 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 Ts0.1Dibutylftalat (DBP) a)Internal Method 206024%

mg/kg Ts> 900Di-2-etylhexylftalat (DEHP) a)Internal Method 206024%

mg/kg Ts< 0.05Di-n-oktylftalat (DNOP) a)Internal Method 206024%

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

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för DNOP pga interferens. Innehållet av DEHP är för högt för att kunna kvantifieras ytterligare .

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

Kopia till:

Anneli Palm  (anneli.palm@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Karlsson, 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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