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Sammanfattning 

Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB har på uppdrag av Ryfab förvaltning 
AB, genomfört en kompletterande miljöteknisk markundersökning av 
fastigheten Sandared 1:81. Fastigheten ägs av Ryfab.  
 
Syftet med den kompletterande miljötekniska markundersökningen var att 
avgränsa och klarlägga tidigare påträffad petroleumförorening inom området, 
samt eventuell spridning med grundvattnet. Syftet var även att klarlägga 
föroreningssituationen från tidigare verksamheter på fastigheten med avseende 
på vinylklorid, formaldehyd, PFOS/PFOA, fenoler samt petroleumämnen och 
metaller. 
 
Förväntade föroreningar på fastigheten är petroleumämnen i mark och 
eventuellt i grundvatten i anslutning till en ovanjordisk eldningscistern väster 
om byggnaden på fastigheten. Andra potentiella föroreningar är fenoler, 
vinylklorid, formaldehyd, metaller samt PFOS/PFOA i anslutning till den del 
av fastigheten där papperstubtillverkning pågått.  
 
Jordprovtagning utfördes i två provtagningspunkter och grundvattenrör 
installerades i två provtagningspunkter. Borrning utfördes ner till maximalt sju 
meter under markytan. Jordproverna som uttogs i anslutning till den påträffade 
petroleumföroreningen uttogs som halvmetersprov ner till fyra m.u.my. 
Grundvattenrör installerades i två provtagningspunkter. 
 
Den kompletterande miljötekniska markundersökningen påvisade inga halter i 
analyserade jordprov över dagens markanvändning, mindre känslig 
markanvändning. Halten av tyngre alifater överstiger dock Naturvårdverkets 
riktvärde för känslig markanvändning i en provtagningspunkt. Föroreningen 
återfinns i den övre delen av fyllnadsmaterialet och är avgränsat mot djupet i 
vertikalled. Baserat på analyserade jordprover bedöms de förhöjda halter av 
petroleumämnen väster om byggnaden vara begränsade till den övre metern i 
fyllnadsmaterialet.  
 
Detekterade förhöjda halter av petroleumämnen i jorden anses inte vara 
spridningsbenägna, eftersom tyngre alifater är mer tjockflytande, fasta och har 
högre kokpunkter återfinns de oftast mer lokalt nära föroreningskälla. 
Eftersom den är avgränsad till den övre metern kan därför påträffad 
petroleumförorening relativt enkelt hanteras i samband med exploatering för 
nya bostadshus.   
 
De analyserade grundvattenproven visar inte på några uppmätta halter av 
PFOS/PFOA, VOC, vinylklorid, formaldehyd, destillerbara fenoler, metaller 
eller petroleumämnen över de antagna riktvärdena.  
 
Vidare bör observeras att om jordmassor med förhöjda halter av 
petroleumämnen schaktas och flyttas från fastigheten skall dessa flyttas först 
efter samråd med berörda miljömyndigheter. 
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1 Inledning och syfte 

Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB (Sandström) har på uppdrag av Ryfab 
förvaltning AB (Ryfab), genomfört en kompletterande miljöteknisk 
markundersökning av fastigheten Sandared 1:81. Fastigheten ägs av Ryfab.  
 
Syftet med den översiktliga miljötekniska markundersökningen var att: 

 Avgränsa och klarlägga tidigare påträffad petroleumförorening inom 
området, samt eventuell spridning med grundvattnet  

 Klarlägga föroreningssituationen från tidigare verksamheter på 
fastigheten med avseende på vinylklorid, formaldehyd, PFOS/PFOA, 
fenoler samt petroleumämnen och metaller 

 Bedöma om en eventuell förorening utgör en risk för människors hälsa 
eller för miljön utifrån Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
förorenad mark 

2 Bakgrundsinformation  

Bakgrundsuppgifterna som har sammanställts är hämtade från Borås kommun, 
tidigare underökning (ÅF, 2014), SGUs kartvisare och brunnsarkiv, Sveriges 
Länskartor och Vatteninformationssystem Sverige (VISS) samt 
kommunikation med beställare Ryfab.  

2.1 Generell områdesbeskrivning 

Fastigheten är belägen i Sandared, nio kilometer väster om Borås stad, figur 1.  
Undersökningsområdet består idag av en fabriksfastighet med en före detta 
fabrikslokal som innehåller ett gym, lager/logistik och en interiörbutik. 
Fastighetsägaren vill omvandla området till ett område med blandad bebyggelse 
vilken innefattar 100-talet bostäder i flerfamiljshus samt kontor och 
verksamheter. Ytterligare verksamheter kan i framtiden komma att etableras i 
fabrikslokalen.  
 
Omkringliggande bebyggelse består av villaområde, sporthall, tennisbanor och 
en verksamhet som tillverkar och hanterar kantskydd mot emballageskador. På 
fastighetens södra sida finns ett grönområde, som är beläget cirka 3 meter 
under den marknivå som byggnaderna i huvudsak är etablerade på, vilket tyder 
på att detta område i samband med byggnation successivt har fylls upp. 
     
Fastigheten ligger inte inom ett vattenskyddsområde och byggnaderna och 
bostadshusen i omgivningen är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. 
Enligt SGU:s brunnsarkiv finns det inga borrade dricksvattenbrunnar i 
fastighetens närområde. Skyddsobjekt i ett potentiellt påverkansområde är de 
människor som vistas inom området. 
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Figur 1. Lokalisering av den undersökta fastigheten Sandared 1:81. Undersökningsområdet är inringat 
med rött (Länsstyrelsen, 2015). 

2.2 Detaljplan  

Rådande detaljplan för fastigheten Sandared 1:81 planeras att ändras från 
industriändamål till bostadsändamål/affärsverksamhet. 

2.3 Hydrogeologiska förhållanden 

Fastigheten är relativt plan, med en lutning åt söder. Markytan i den norra delen 
av fastigheten är asfalterad och större delen av undersökningsområdet är 
bebyggd. Detta innebär att den naturliga infiltrationen av dagvatten på 
fastigheten minskar och avrinningen åt söder ökar. Enligt SGUs jordartskarta, 
figur 2, är fastigheten belägen i ett område med isälvsmaterial, med berg i dagen 
längre västerut. Söder om fastigheten ligger Viaredsjön, figur 1 och figur 3. Den 
övergripande grundvattenriktningen bedöms, utifrån den topografiska och 
geologiska informationen vara i sydlig riktning mot sjön. 
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Figur 2. Marksammansättning enligt jordartskartan 1:25 000 – 1:100 000. Fastigheten är 
markerad med röd ruta, och den antagna grundvattenriktningen markeras med en svart pil. 
(SGU 2015b) 

 

2.4 Beskrivning av undersökningsområdet och nuvarande verksamhet 

På den asfaltbelagda ytan finns idag en fabriksfastighet med en före detta 
fabrikslokal som innehåller ett gym, lager/logistik och en inredningsbutik. 
Fastighetsägaren vill omvandla området till ett område med blandad bebyggelse 
vilken innefattar ca 100-talet bostäder i flerfamiljshus samt kontor och 
verksamheter.  
 
Den södra delen av fastigheten, söder om slänten, figur 3 är beväxt med låg 
vegetation. Omkringliggande bebyggelse består av villaområde, sporthall, 
tennisbanor och en verksamhet som tillverkar och hanterar kantskydd mot 
emballageskador.  
 
 

GV-riktning 

Viaredsjön 

SGUs jordartkarta 
1:25 000 – 1:100 000 
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Figur 3. Fastigheten Sandared 1:81 ligger 
strax norr om Viaredsjön. Bilden är tagen åt 
söder från den asfaltsbelagda ytan av 
fastigheten ner mot de gräsbeväxta delarna 
söder om slänten.   

2.5 Tidigare undersökningar 

Sedan tidigare har följande ärenden och skrivelser direkt eller indirekt 
behandlat fastigheten Sandared 1:81: 
 

 K & M Miljöteknik AB, 1998. Markundersökning, Sandared 

 Sweco VBB, 2004. Översiktlig stabilitetskartering, Västra Götalands 
Län KD14156 

 Länsstyrelsen Västra Götaland Län, 2007. MIFO-klassificering 
Nordens Pappersindustri AB 

 Länsstyrelsen Västra Götaland Län, 2007. MIFO-klassificering Sågverk 
Sandared 

 Norconsult, 2010. Dagvattenutredning till planprogram, Del av 
Sandared, Borås Stad. 

 Borås Stad, 2011. Planprogram för del av Sandared, samrådshandling 

 ÅF, 2014. Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten 
Sandared 1:81 i Borås Stad (2014-09-26). 

2.6 Historik  

Flera undersökningar har utförts på fastigheten Sandared 1:81, där den senaste 
är ÅFs miljötekniska markundersökning (ÅF, 2014).  I denne rapport finns en 
verksamhetshistorik som sträcker sig tillbaka till 1940-talet. En sammanfattning 
av de verksamheter som eventuellt orsakat föroreningar som den översiktliga 
miljötekniska markundersökningen har för avsikt att klarlägga, följer;  
 

Viaredsjön 



 
Kompletterande miljöteknisk markundersökning 

Datum: 2015-04-02 
Projektnr: 151049 

 

 

 8 

Samtliga byggnader som idag finns på fastigheten har funnits sedan 1985. 
Tidigare (fram till 2000- talet) värmdes byggnaderna upp med hjälp av 
eldningsolja, men värms idag upp med fjärrvärme. Eldningsoljecisternen som 
var placerad ovanjord inom en kassun, är idag sanerad och ur funktion, men 
fundamentet finns kvar på huvudbyggnadens sydvästra/västra del, figur 4. 
Cisternen skall ha rymt cirka 11 m3 eldningsolja. Enligt besiktningsprotokoll 
från tillsynsmyndighet har denna cistern sedan 2005 varit underkänd på grund 
av korrosionsangrepp. 
 
Svensk Pappersindustri Järnfors o Hall AB namnändrat till Scandicore Svenska 
AB och var verksamma i fastigheten sedan 1940 talet. Företaget tillverkade 
bland annat papptuber, fenolhartshylsor och fenolpapper, figur 4. Detta skall ha 
utförts i 5 ugnar (3 utomhus, och 2 inomhus).  
 
Nordens Pappersindustri AB flyttade in i lokalerna år 2000 och tillverkade även 
de pappershylsor men inte fenolhylsor. Nordens Pappersindustri AB köptes 
upp av Scandicore år 2008 och var verksamma i lokalerna en tid därefter innan 
man flyttade till egna lokaler och blev Scandicore Nordens Pappersindustri AB. 
 
Som släckningssystem vid ugnarna har tidvis halon-föreningar använts. Under 
denna tid (före 1990) var perfluorerade ämnen såsom PFOS och PFOA vanligt 
förekommande som släckmedium. Denna släckanläggning har enligt 
dokumentation använts vid brand innan 1990. Efter 1990 ersattes halon med 
vattensprinklers.  
 
Tidigare hantering av exempelvis fenoler, lösningsmedel (VOC) och 
formaldehyd kan inte uteslutas. 
 

 
Figur 4. Översikt över tidigare verksamheters potentiella föroreningar på 
undersökningsområdet. Bilden visar även hur den aktuella fastigheten fyllts ut under åren varav 
årtalet för den senaste utfyllnaden (lila markering) är okänt men måste utförts tidigare än 2012 
(Lantmäteriet, 2015). 

  

O.j. cistern - 
Eldningsolja 

Fenolpapper tillverkning 
 
Släckningssystem - ev. med 
PFOS/PFOA innehåll 

Utfyllnader i tre olika 
omgångar från 1950  
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2.7 Branschspecifika föroreningar 

Förväntade föroreningar på fastigheten är petroleumämnen i mark och 
eventuellt i grundvatten i anslutning till den plats där eldningscisternen fanns. 
Andra potentiella föroreningar är fenoler, vinylklorid, formaldehyd, metaller 
samt PFOS/PFOA i anslutning till den del av fastigheten där 
papperstubtillverkning pågått.  

3 Riktvärden 

3.1 Jord 

Naturvårdsverket har utarbetat generella riktvärden för bedömning av 
förorenad mark (Naturvårdsverket 2009). De generella riktvärdena har 
utarbetats för två olika typer av markanvändning, där exponeringsvägar och 
exponerade grupper samt skyddsvärdet för miljön varierar. De två 
markanvändningarna är känslig markanvändning (KM) och mindre känslig 
markanvändning (MKM). För markanvändningarna beaktas olika 
exponeringsvägar för människa såsom intag av jord, hudkontakt, inandning av 
ångor och damm, intag av grönsaker från området, intag av fisk från 
intilliggande sjöar, samt dricksvatten som tagits ur grundvattnet. För miljön 
gäller att markens funktioner skall upprätthållas och alla former av liv i ytvatten 
skall skyddas.  
 
KM innebär att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla 
grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området 
under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten 
skyddas.  
 
MKM innebär att markkvaliteten begränsar val av markanvändning till 
exempelvis kontor, industrier och vägar. Grundvatten på ett avstånd av cirka 
200 meter från området och ytvatten skyddas 

3.2 Grundvatten 

Riktvärden för petroleumämnen i grundvatten har tagits fram av Svenska 
Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI, 2011). Riktvärdena är framtagna 
för fem olika exponeringsvägar för föroreningar i grundvattnet; dricksvatten, 
ångor i byggnader, bevattning samt miljörisker i ytvatten och våtmarker.  
 
I Naturvårdsverkets rapport om metodik för inventering av förorenade 
områden finns riktvärden för tillståndsindelning av förorenat grundvatten med 
avseende på metaller (Naturvårdsverket 1999). Som grund när riktvärdena togs 
fram användes data från bedömningsgrunder för grundvatten.  
 
När svenska riktvärden saknas används ibland danska eller holländska 
riktvärden (VROM 2000). Noteras bör att dessa inte är framtagna för svenska 
förhållanden.  
 
EU-gemensamma gränsvärden för PFAA i dricksvatten saknas. 
Naturvårdsverket har föreslagit ett miljöbaserat gränsvärde för PFOS i 
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dricksvatten på mellan 0,35-1 µg/l. Tyska myndigheter har tagit fram 
hälsobaserad riktvärde för summan av PFOS och PFOA på 0,30 µg/l. Engelska 
myndigheter har fastställt maximala acceptabla halter av PFOS i dricksvatten 
på 0,30 µg/l. 

3.3 Aktuella riktvärden på undersökningsplatsen 

Fastigheten Sandared 1:81 omfattas av en detaljplan som revideras och planeras 
att ändras från industriändamål till bostadsändamål/affärsverksamhet. 
Fastigheten är inte belägen inom vattenskyddsområde (VISS, 2015). 
Byggnaderna i området är försedda med kommunalt vatten och avlopp. Det 
finns inte några dricksvattenbrunnar i fastighetens närområde (SGU, 2015). I 
framtida form med blandad bebyggelse vilken innefattar 100-talet bostäder i 
flerfamiljshus samt kontor och verksamheter bedöms markanvändningen 
klassas som känslig markanvändning (KM).  
 
Då delar av undersökningsområdet i framtiden kommer exploateras jämförs 
erhållna analyssvar även med riktvärden för mindre känslig markanvändning 
(MKM) då dessa värden vanligen används vid klassning av uppschaktade 
massor. 
 
För grundvattnet antas SPBI riktvärdena med avseende på petroleumämnen. 
De exponeringsvägar som bedöms som aktuella är det undersökta området är 
ångor i byggnader samt miljörisker i ytvatten.  
 
Naturvårdverkets riktvärden för tillståndsindelning av förorenat grundvatten 
med avseende på metaller. Med avseende på PFOS/PFOA, VOC 
(tetrakloreten och trikloreten), destillerbara fenoler, formaldehyd och 
vinylklorid saknas svenska riktvärden därför används de Holländska 
riktvärdena i avseende på ovannämnda parametrar. 

4 Fältarbete 

Innan provtagningstillfället gjordes en anmälan för kartor över ledningsnätet 
samt viss utsättning av el-, tele- och VA-ledningar. 
 
Samtliga fält- och provtagningsarbeten utfördes i enlighet med de 
rekommendationer och riktlinjer som SGF har utarbetat (SGF, 2004).  
Provtagningspunkterna borrades med skruvborr med hjälp av borrvagn 
Geotech 504 D. Inmätningsarbeten utfördes med mäthjul för 
provtagningspunkterna avsedda för jordprovtagning. Provtagningspunkterna 
för grundvattnet är inmätta med GPS. Fältarbetena genomfördes 2015-09-
04/11 av Vera Bouvier, Sandström. 

4.1 Provtagningsplan 

Provtagningen utgick ifrån påträffade föroreningar i anslutning till den 
ovanjordiske eldningsolja cisternen, samt krav på analys av grundvatten i de 
östra delarna av fastigheten. Provtagningen omfattar jordprovtagning i fyra 
provtagningspunkter samt vattenprovtagning i två provtagningspunkter. 
Provtagningsplan redovisas i bilaga 1. BH/GV1 – BH4 är de nya 
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provtagningspunkterna. Övriga är provtagningspunkter från tidigare 
markundersökningar.  

4.2 Jordprovtagning  

Jordprovtagning utfördes i sammanlagt fyra provtagningspunkter. Borrning 
utfördes ner till maximalt sju meter under markytan. Jordproverna som uttogs 
i anslutning till den påträffade petroleumföroreningen uttogs som 
halvmetersprov ner till fyra m.u.my. Avsteg från denna provtagningsstrategi 
gjordes beroende på mäktighet av fyllnadsmaterial och avvikande jordlager. 
Fortlöpande noterades jordart, lagerföljd samt avvikande synintryck.  Samtliga 
uppgifter framgår av provtagningsprotokoll, bilaga 2. 
 
Jordprover för fältanalys med avseende på flyktiga organiska kolväten och 
laboratorieanalyser förpackades i diffusionstäta plastpåsar innan mätning med 
PID-instrument (Photovac 2020 Pro). Prover avsedda för analys på 
petroleumämnen förpackades i glasburkar med diffusionstätt lock. Proverna 
förvarades kallt och mörkt i fält och under transporter. Utvalda jordprover 
lämnades till ackrediterat laboratorium (Eurofins) för analys, bilaga 2. 

4.3 Grundvattenprovtagning 

Grundvattenrör installerades i två provtagningspunkter. I BH/GV1 
installerades grundvattenröret ned till 7 m.u.my (4 meter filter) och i BH/GV2 
ned till 5 m.u.my (3 meter filter). Grundvattennivån uppmättes en vecka efter 
installationen med hjälp av ett ljus-ljudlod.  
 
Vattenprov uttogs på den aktuella fastigheten för analys med avseende på 
petroleumämnen, metaller, formaldehyd, VOC, vinylklorid, destillerbara 
fenoler och PFOS/PFOA. Provtagning av grundvatten föregicks av att vattnet 
i grundvattenröret omsattes med cirka 3 rörvolymer med hjälp av peristaltisk 
pump. Vid provtagningstillfället 2015-03-11 uppmättes grundvattennivån till 
mellan fyra och knappt en meter under markytan (m.u.my.). Resultaten 
redovisas i provtagningsprotokollet, bilaga 2. 
  
Grundvattenproven förpackades i för ändamålet lämpliga kärl enligt 
laboratoriets anvisningar och förvarades kallt och mörkt i fält och under 
transporter. 

5 Resultat 

5.1 Fältobservationer 

Jordprovera mättes med PID-instrument, för kontroll av flyktiga organiska 
föreningar. Något förhöjda halter av flyktiga kolväten uppmättes i BH3 samt 
BH4, bilaga 2. Inslag av tegel påträffades i fyllnadsmassorna i BH4. I övrigt 
fanns inga observationer som indikerar på föroreningar.  Den miljötekniska 
markundersökningen visar att lagerföljden inom området består utav grusigt-
sandiga massor med en mäktighet på mer än sju m.u.my.  
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5.2 Jord  

I tabell 1 redovisas jordprov som har analyserats på laboratorium med avseende 
på petroleumprodukter, PAH och metaller. I tabellen visas resultaten 
tillsammans med Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM. 
Analysprotokoll med uppgift om analysmetod och mätosäkerhet redovisas i 
bilaga 3. 
 
Tre jordprov lämnades in till laboratorium för analys samtliga med avseende 
på petroleumprodukter och PAH. Inga halter över Naturvårdsverkets generella 
riktvärde för MKM eller KM påvisades med undantag för tyngre alifater, i BH4 
där halterna understiger gällande riktvärden, MKM men är över KM, tabell 1. 
 
Tabell 1. Analysresultat för jordprover BH1-BH5. Torrsubstanshalten TS anges i %, övriga 
analyser anges i mg/kg TS. Halter som överstiger riktvärdena för KM och MKM är markerade 
med gul respektive orange färg. Detekterade analyserade parametrar är skrivna med fetstil. 

Beteckning: 
MKM 

RV 
KM 
RV 

BH3 BH4 BH4 

Djup (m.u.my.)   1-1,5 0,5-1 3-3,5 

Alifater      

> C5-C8 80 12 < 5,0 < 5,0 < 5,0 

>C8-C10 120 20 < 3,0 < 3,0 < 3,0 

>C10-C12 500 100 < 5,0 7,2 < 5,0 

>C12-C16 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 

Summa >C5-C16 500 100 < 20 < 20 < 20 

>C16-C35 1000 100 < 10 150 36 

Aromater      

Bensen 0,04 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 

Toluen 40 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

Etylbensen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

Xylen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

>C8-C10 50 10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 

>C10-C16 15 3 < 0,90 < 0,90 < 0,90 

>C16-C35 30 10 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

Summa PAH-L 15 3 < 0,30 < 0,30 < 0,30 

Summa PAH-M 20 3 < 0,30 0,76 < 0,30 

Summa PAH-H 10 1 < 0,30 0,72 < 0,30 

Torrsubstans   94,7 % 93 % 92,9 % 

 
 
 

5.3 Grundvatten  

I tabell 2-4 redovisas grundvattenprov som har analyserats på laboratorium med 
avseende på PFOS/PFOA, vinylklorid, fenoler, VOC, formaldehyd, metaller 
och petroleumprodukter. För de parametrar som saknar riktvärden används 
vattenkriterier för skydd av vattenlevande organismer från Kanada. 
Analysprotokoll med uppgift om analysmetod och mätosäkerhet redovisas i 
bilaga 3. 
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Tabell 2. Analysresultat av petroleumämnen i grundvattenprov tillsammans med SPBIs 
riktvärden. Halterna anges i mg/l. I tabellen anges även vilken utspädning som antagits i 
beräkningarna. Förångning beaktas ej för alifater >C12 och för bly. De exponeringsvägar som 
är relevanta för området är markerade med grått. Halter som överstiger ovan angivna 
exponeringsvägar är markerade med gult. Detekterade parametrar är skrivna med fetstil. 

  
  

Dricksvatten 
Ångor i 

byggnader 
Bevattning 

Miljörisker 

BH/GV1 BH/GV2 Yt-
vatten  

Våt-
marker 

Utspädnings-
faktor 

1 1/5000 1 1/100 1/10   

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l    

Alifater              

 >C5-C8 0,1 3 1,5 0,3 1,5 < 0,020 < 0,020 

 >C8-C10 0,1 0,1 1,5 0,15 1 < 0,020 < 0,020 

 >C10-C12 0,1 0,025 1,2 0,3 1 < 0,020 < 0,020 

 >C12-C16 0,1 - 1 3 1 < 0,020 < 0,020 

 >C16-C35 0,1 - 1 3 1 < 0,050 < 0,050 

Aromater              

Bensen 0,0005 0,05 0,4 0,5 1 < 0,00050 < 0,00050 

Toluen 0,04 7 0,6 0,5 2 < 0,0010 < 0,0010 

Etylbensen 0,03 6 0,4 0,5 0,7 < 0,0010 < 0,0010 

M/P/O-Xylen 0,25 3 4 0,5 1 < 0,0010 < 0,0010 

 >C8-C10 0,07 0,8 1 0,5 0,15 < 0,070 < 0,070 

 >C10-C16 0,01 10 0,1 0,12 0,015 < 0,010 < 0,010 

 >C16-C35 0,002 25 0,07 0,005 0,015 < 0,0050 < 0,0050 

Övriga              

PAH-L 0,01 2 0,08 0,12 0,04 < 0,20 < 0,20 

PAH-M 0,002 0,01 0,01 0,005 0,0145 < 0,30 < 0,30 

PAH-H 0,00005 0,3 0,006 0,0005 0,003 < 0,30 < 0,30 

MTBE 0,02 20 0,2 5 15    

        

  Aktuell exponeringsväg     

 
 
 
Tabell 3. Metaller i grundvatten tillsammans med Naturvårdsverkets indelning av tillstånd för 
förorenat grundvatten. Halterna anges i µg/l. Halter inom en av tillståndsklasserna markeras 
med motsvarande färg. Detekterade parametrar är skrivna med fetstil. 

Ämne 

Ingen 
eller liten 
påverkan 
av punkt-

källa 

Trolig 
påverkan 
av punkt-

källa 

Stor 
påverkan av 
punktkälla 

Mycket stor 
påverkan av 
punktkälla 

BH/GV1 BH/GV2 

Arsenik <50 50-150 150-500 >500 < 0,20 < 0,20 

Bly <10 10-30 30-100 >100 < 0,050 < 0,050 

Kadmium <5 5-15 15-50 >50 < 0,020 0,026 

Krom <50 50-150 150-500 >500 < 0,20 < 0,20 

Koppar <2000 2000-6000 6000-20000 >20000 0,37 0,37 

Nickel <50 50-150 150-500 >500 < 0,20 0,24 

 

  



 
Kompletterande miljöteknisk markundersökning 

Datum: 2015-04-02 
Projektnr: 151049 

 

 

 14 

Tabell 4. Analysresultat av grundvattenprov tillsammans med Holländska riktvärden för ingen 
påverkan och kraftig påverkan (VROM, 2000). Analysresultaten anges i µg/l med undantag för 
destillerbara fenoler som anges i mg/l. Detekterade parametrar är skrivna med fetstil. 

  Ingen påverkan* Kraftig påverkan** BH/GV1 

Ämne     

PFOS/PFOA**** µg/l 0,35 1,0 *** 0,0249 

Tetrakloreten µg/l 0,01 40 < 1,0 

Trikloreten µg/l 24 500 < 1,0 

Destillerbara 
fenoler 

mg/l 0,0002 2000 
< 0,0050 

Formaldehyd µg/l - 50 <0,00010 

Vinylklorid µg/l 0,01 5 < 0,50 

* ”streef warde”  

** ”interventiewaarde”  

*** Naturvårdverkets, 2008 
**** Total PFOS/PFOA och Total PFC exkl. LOQ: Avser totalhalter exklusive instrumentets lägsta 
kvantifierbara gräns. 

6 Slutsats  
Den kompletterande miljötekniska markundersökningen påvisade inga halter i 
analyserade jordprov över dagens markanvändning MKM. Halten av tyngre 
alifater som överstiger riktvärdet för KM återfinns i den övre delen av 
fyllnadsmaterialet och är avgränsat mot djupet i vertikalled. Baserat på 
analyserade jordprover bedöms de förhöjda halter av petroleumämnen väster 
om byggnaden vara begränsade till den övre metern i fyllnadsmaterialet.  
 
Petroleumföroreningen bedöms inte vara spridningsbenägen, eftersom tyngre 
alifater är mer tjockflytande och fasta och återfinns därför oftast mer lokalt 
nära föroreningskälla (Åtgärdsportalen, 2015). Eftersom föroreningen är 
avgränsad till den övre metern kan den hanteras i samband med exploatering 
för nya bostadshus.   
 
De analyserade grundvattenproven visar inte på några uppmätta halter av 
PFOS/PFOA, VOC, vinylklorid, formaldehyd, destillerbara fenoler, metaller 
och petroleumämnen över de antagna riktvärdena.  
 
Vidare bör observeras att om jordmassor med förhöjda halter av 
petroleumämnen schaktas och flyttas från fastigheten skall dessa flyttas först 
efter samråd med berörda miljömyndigheter. 
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Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB 
 
 
 Upprättad av:                          Godkänd av  
   
 
 
 
                      
                
Vera Bouvier    Jenny Rönnegård 
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Kompletterande miljöteknisk markundersökning
Ryfab Förvaltning AB

Projektnr:151049

              

Datum: Väderlek : Sol Temperatur: 5 ˚C

Beteck-

ning
Markyta

Avser 

m.u.my

Geoteknisk 

benämning
GV-yta

Prov 

m.u.my

PID 

(ppm)
Labb-analys

Gräs 0-0,4 Mu 0-04 0

0,4-7 grSa 4,2 0,4-1 0

4,9-5,1 0

Gräs 0-0,2 Mu 0,2-1 0

0,2-5 grSa 0,7 2-2,4 0

3-3,4 0

Asfalt 0-0,05

0,05-4 grSa 0,05-0,5 2,1

0,5-1 2,9

1-1,5 0 X

1,5-2 0

2-2,5 0

2,5-3 0

3-3,5 0

3,5-4 0

Grus 0-4 grSa 0-0,5 0 Tegelrester tydligt blandat material

0,5-1 8,2 X

1-1,5 0

1,5-2 0

2-2,5 4,2

2,5-3 0,8

3-3,5 4,8 X

3,5-4 3,2

Överskrider riktvärdet för MKM
Överskrider riktvärdet för KM
Överskrider ej aktuella riktvärden

Provtagningsprotokoll

Anmärkning

2015-03-04 Provtagare: Vera Bouvier 

Väldigt torrt material i hela 

borrsekvensen, generellt lite material 

eftersom materialet lättramlade av 

skruven 

BH/GV1

BH/GV2

BH3

BH4
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SGF/BGS Beteckningssystem 
Version 2001:2 

 
Tilläggsord är placerade före huvudord och så, att den kvantitativt större fraktionen står efter den mindre. Skiktangivelsen 
står efter huvudordet. Exempel: sisaLe si = siltig, sandig lera med siltskikt. 
Mineraljordarterna kan indelas i grupperna fin-, mellan- och grov-, resp f, m, och g, t ex Saf = finsand. 

 

 

SGF/BGS Beteckningssystem för geotekniska utredningar, bilaga 1 förkortningar (SGF/BGS 
Beteckningssystem, version 2001:2)  
 
Berg och jord 

 
 
Huvudord 
 
B berg 
Bl blockjord 
Br rösberg 
 
Dy dy 
Cs misstänkt förorenad jord  

enligt rutinbedömning i 
fält 

F fyllning 
Gy  gyttja 
Gy/Le kontakt, gyttja överst, lera 

underst 
Gr  grus 
J jord 
Le lera 
Mn morän 
BlMn block- och stenmorän 
StMn stenmorän 
GrNn grusmorän 
SaMn sandmorän 
SiMn siltmorän 
LeMn lermorän (moränlera) 
Mu mulljord (mylla, matjord) 
Sa sand  
Si silt 
Sk skaljord 
Skgr skalgrus 
Sksa skalsand 
St stenjord 
Su sulfidjord 
SuLe sulfidlera 
SuSi sulfidsilt 
T torv 
Tl lågförmultnad torv 

(tidigare  
benämnd filttorv) 

Tm mellantorv 
Th högförmultnad torv 

(tidigare benämnd  
dytorv) 

Vx växtdelar (trärester) 
 
t  (efterhuvudord) 

torrskorpa, Let och Sit = 
torrskorpa av lera resp silt 

 
 
 

 
 

Tilläggsord 
 
bl Blockig 
 
 
 
dy dyig 
cs lokalt förekommande  

föroreningar 
 
 
gy gyttjig 
( ) något, t ex(sa)=något  

sandig 
gr grusig 
 
le lerig 
 
 
 
 
 
 
 
mu mullhaltig 
 
sa sandig 
si siltig 
sk med skal 
 
st stenig 
su sulfidjordshaltig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vx med växtdelar 
 
v varvig, t ex vLe=varvig  

lera (beteckningen 
varvig  
bör förbehållas glaciala  
avlagringar) 

 

 
 
Skikt/lager 
 
 
 
 
 
dy dyskikt 
cs föroreningar finns som  

tunnare skikt 
 
 
gy gyttjeskikt 
( ) tunnare skikt 
 
gr grusskikt 
 
le lerskikt 
 
 
 

 
 

 
 
mu mullskikt 
 
sa sandskikt 
si siltskikt 
sk skalskikt 
 
st stenskikt 
su sulfidjordsskikt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t torvskikt 
 
vx växtdelskikt 
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Analysrapporter 
 

Eurofins Environment AB 
 



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-031027-01

EUSELI2-00233857
Í%R%^ÂÂbqv{Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

151049 Sandared

Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB 

Vera Bouvier

Miljö & Säkerhetskonsult

Exportgatan 38 C

422 46 HISINGS BACKA Kundnummer: SL8418726

Provbeskrivning:

177-2015-03100011Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Vera Bouvier

2015-03-04

Provet ankom:

JordMatris:

2015-03-10

Utskriftsdatum: 2015-03-11

Provmärkning: BH3 1-1,5m

Provtagningsplats: Sandared

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.7Torrsubstans 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< 0.90Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

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

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

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

Ej påvisadOljetyp a)*

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

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

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

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

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

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

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

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

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-031027-01

Í%R%^ÂÂbqv{Î

EUSELI2-00233857

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

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-031028-01

EUSELI2-00233857
Í%R%^ÂÂbqwÈÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

151049 Sandared

Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB 

Vera Bouvier

Miljö & Säkerhetskonsult

Exportgatan 38 C

422 46 HISINGS BACKA Kundnummer: SL8418726

Provbeskrivning:

177-2015-03100012Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Vera Bouvier

2015-03-04

Provet ankom:

JordMatris:

2015-03-10

Utskriftsdatum: 2015-03-11

Provmärkning: BH4 0,5-1m

Provtagningsplats: Sandared

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 Ts7.2Alifater >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 Ts150Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1520%

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

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

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

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

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

Motorolja. ospecOljetyp a)*

mg/kg Ts0.15Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.21Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.12Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.059Indeno(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 Ts0.66Summa 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-031028-01

Í%R%^ÂÂbqwÈÎ
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mg/kg Ts0.059Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.059Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.24Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.059Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.24Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.059Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.91Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts0.76Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.72Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-031029-01

EUSELI2-00233857
Í%R%^ÂÂbqx&Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

151049 Sandared

Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB 

Vera Bouvier

Miljö & Säkerhetskonsult

Exportgatan 38 C

422 46 HISINGS BACKA Kundnummer: SL8418726

Provbeskrivning:

177-2015-03100013Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Vera Bouvier

2015-03-04

Provet ankom:

JordMatris:

2015-03-10

Utskriftsdatum: 2015-03-11

Provmärkning: BH4 3-3,5m

Provtagningsplats: Sandared

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.9Torrsubstans 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 Ts36Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

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

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

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

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

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

OspecOljetyp 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-031029-01
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EUSELI2-00233857

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

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-037921-01

EUSELI2-00234636
Í%R%^ÂÂc_\=Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

151049 Sandared

Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB

Vera Bouvier

Miljö & Säkerhetskonsult

Exportgatan 38 C

422 46 HISINGS BACKA Kundnummer: SL8418726

Provbeskrivning:

177-2015-03120170Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

5,0

Vera Bouvier

2015-03-11

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2015-03-12

Utskriftsdatum: 2015-03-24

Provmärkning: BH/GV1

Provtagningsplats: 151049 Sandared

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen c)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen c)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen c)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen c)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX c)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 c)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 c)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 c)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 c)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 c)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 c)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 c)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.070Aromater >C8-C10 c)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 c)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 c)LidMiljö.0A.01.3425%

Ej påvisadOljetyp c)*

µg/l< 0.010Benso(a)antracen c)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Krysen c)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten c)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren c)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren c)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen c)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH c)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.091Naftalen c)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen c)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.012Acenaften c)LidMiljö.0A.01.3520%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 4

Förklaringar

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

AR-003v37



AR-15-SL-037921-01
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µg/l< 0.010Fluoren c)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l< 0.010Fenantren c)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Antracen c)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fluoranten c)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Pyren c)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(ghi)perylen c)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH c)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt c)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt c)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt c)LidMiljö.0A.01.35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten c)LidMiljö.0A.01.1625%

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

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

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

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

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 4

Förklaringar

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

AR-003v37
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µg/l< 1.0Fluorotriklormetan (CFC-11) c)LidMiljö.0A.01.1630%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

µg/l< 0.50Vinylklorid c)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/l< 0.0050Destillerbara fenoler c)SS 028128:197610%

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

mod

15%

mg/l0.0072Barium Ba (filtrerat) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.000050Bly Pb (filtrerat) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l< 0.000020Kadmium Cd (filtrerat) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.00020Kobolt Co (filtrerat) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.00037Koppar Cu (filtrerat) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

35%

mg/l< 0.00020Krom Cr (filtrerat) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

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

mod

20%

mg/l< 0.00020Nickel Ni (filtrerat) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.00020Vanadin V (filtrerat) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.0013Zink Zn (filtrerat) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

35%

ng/l24.9Perfluoroktansulfonat (PFOS) b)ISO 25101

ng/l< 10Perfluoroktansyra (PFOA) b)ISO 25101

ng/l24.9Total PFOS/PFOA exkl LOQ b)ISO 25101

ng/l34.9Total PFOS/PFOA inkl LOQ b)ISO 25101

mg/l<0.10Formaldehyd a)from EPA 8315A20%

mg/l<0.10Formaldehyd a)Internal Method DNPH 

derivation

20%

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 4

Förklaringar

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

AR-003v37
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Product Testing A/S (Galten), DENMARK

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

c)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 4 av 4

Förklaringar

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

AR-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-037922-01

EUSELI2-00234636
Í%R%^ÂÂc_]FÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

151049 Sandared

Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB

Vera Bouvier

Miljö & Säkerhetskonsult

Exportgatan 38 C

422 46 HISINGS BACKA Kundnummer: SL8418726

Provbeskrivning:

177-2015-03120171Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

5,0

Vera Bouvier

2015-03-11

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2015-03-12

Utskriftsdatum: 2015-03-24

Provmärkning: BH/GV2

Provtagningsplats: 151049 Sandared

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.070Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

Ej påvisadOljetyp a)*

µg/l< 0.010Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Krysen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.075Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.016Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

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 *
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µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l< 0.010Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(ghi)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

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

mod

15%

mg/l0.029Barium Ba (filtrerat) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l< 0.000050Bly Pb (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.000026Kadmium Cd (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

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

mod

15%

mg/l0.00037Koppar Cu (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

35%

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

mod

15%

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

mod

20%

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

mod

25%

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

mod

20%

mg/l0.0013Zink Zn (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

35%

Kemisk kommentar

Glasflaska var ej använd vid provtagning av kvicksilver.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37


