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1 Uppdrag 

Kalmar kommun avser att exploatera ett markområde i södra delen av Ljungbyholms 
samhälle tillhörande fastigheten Ljungby 2:236 m.fl., se ritning G12-00-01. I samband 
med detta har Sweco Civil AB fått i uppdrag att utföra en översiktlig miljöteknisk och 
geoteknisk undersökning inom berört område.  

Syftet med undersökningen har varit att kartlägga jordlagerförhållandena och 
grundläggningsförutsättningar samt att ge rekommendationer och synpunkter inför 
planerad byggnation. 

 

2 Områdesbeskrivning 

Det undersökta området är beläget i södra delen av Ljungbyholm. I öster begränsas 
området av Mörevägen och i väster av Byvägen. Byvägen delar även av området i norr 
där en mindre del av undersökningsområdet återfinns norr om vägen. Den allra största 
delen utgörs av åkermark, endast mindre delar, främst i den östra delen samt utmed ån i 
norr, är bevuxna med lövträd, sly och buskar. I söder finns ett ridcenter med tillhörande 
hagar. Den norra halvan av området har tidigare genomkorsats av en järnvägsbank. 

Området genomkorsas av flera kablar (tele) och ledningar (vatten och spillvatten). Läget 
för dessa var relativt osäkert och redovisas därför inte på bifogad ritning. 

 

3 Utförda undersökningar 

Undersökningarna i fält utfördes under november månad 2013 och omfattade 
trycksondering, slagsondering, skruvprovtagning samt inmätning av undersöknings-
punkterna. Utförda sonderingar och skruvprovtagningar har skett med fältutrustning 
monterad på borrbandvagn av fabrikat Geotech modell 604D. Undersökningarna har 
utförts med omfattning enligt nedan: 

• Trycksondering med vriden spets, för kontroll av olika jordas relativa fasthet, har 
utförts i 8 punkter. Vid sondering har stänger Ø 25 mm och vriden spets 
(viktsondspets) använts. 

• Störd provtagning med skruvprovtagare, Ø 70 mm, har utförts i 12 punkter. 
Upptagna jordprover har analyserats okulärt i fält. 

• Slagsondering i 1 punkt bl.a. för kontroll av eventuell berg-/blockförekomst. 

 

3.1 Inmätning 

Inmätning har utförts med GPS och nätverks-RTK och följer mätklass B. Inmätningar är 
gjorda i SWEREF 99 16 30 och höjdsystem RH 2000. 
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3.2 Redovisning 

Resultaten från de nu utförda undersökningarna framgår närmare av texten nedan samt 
på ritningarna G12-00-01 rev A och G12-04-01 Rev A. 

 

4 Geotekniska förhållanden 

4.1 Topografi 

Området är relativt flackt med nivåer mellan ca +12 och +15 m.ö.h. med de lägsta 
nivåerna i området norr om Byvägen som gränsar ner mot Ljungbyån.  

4.2 Jordlagerföljd 

Inom området är jordlagrens sammansättning likartad med sorterade sediment 
inledningsvis sand, siltig sand, och grus som underlagras av morän.   

Mulljordslagret är relativt mäktigt, uppemot ca 0,5 meter. De efterföljande sorterade 
sedimentens mäktighet varierar mellan ca 1-1,5 meter. I södra delen är mäktigheten 
uppemot 3 meter.  

Den relativa fastheten från ca 1 meter och djupare varierar mellan medelhög till hög. 

4.3 Grundvatten 

Grundvattennivån låg, vid mätning i mars 2014, på mellan ca +12,7 m ö.h. (punkt 1) och 
+11,9 m ö.h.(punkt 24). För nivåer i övriga rör, se ritning G12-04-01 Rev A. 

 

5 Geotekniska rekommendationer 

5.1 Principförslag på grundläggning 

Planområdet bedöms ha goda geotekniska förutsättningar för bebyggelse. Konventionella 
byggnader kan grundläggas på befintliga jordlager efter vegetationsborttagning utan 
någon förstärkning. Byggnader med särskild utrustning som ger stora laster kan dock 
behöva någon form av förstärkning. 

Grundläggning kan utföras med hel kantförstyvad bottenplatta med konventionellt 
betonggolv på mark, ”platta på mark”, utfört med isolering och kapilärbrytande/-
dränerande skikt.  Alternativt med grundsulor och/eller plintar och fribärande golv. 

 

6 Övrigt grundläggning 

Kompletterande undersökningar rekommenderas när byggnadernas placering i plan och 
höjd är bestämda. 
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7 Radonmätning 

Markradonmätning har utförts på totalt sex platser, i punkterna 11, 12, 21, 22, 24 och 27. 
Punkternas läge framgår av ritning G12-00-01 rev A. Mätning har skett med radon-
detektorer utplacerade under perioden 2013-11-06 till 2013-11-11 (punkt 11 och 12) samt 
2014-03-04 till 2014-03-10. Detektorerna har placerats på ca 0,7 – 0,9 meters djup. 

Analys av detektorerna har utförts av MRM Konsult AB i Luleå. Analyssvar redovisas 
nedan samt bifogas i bilaga 2. 

7.1 Radonresultat 

Resultatet från mätningen visar på värden mellan 76 och 86 kBq/m3, vilket kan klassas 
som högradonmark. Gränsvärden för högradonmark är 50 kBq/m3. 

I område med högradonmark skall, enligt Statens planverk rapport 59:1982, byggnaders 
grundkonstruktion utföras radonsäkert, vilket bl.a. kan medföra att kantförstyvad platta 
utförs så tät att jordluft inte kan sugas in i huset, genomföringar av rör görs lufttäta samt 
att i det kapillärbrytande lagret under huset läggs dräneringsslangar som dras ut utanför 
plattans ytterkant. 

I område med normalradonmark skall, enligt Statens planverk rapport 59:1982, 
byggnaders grundkonstruktion utföras radonskyddat, vilket bl.a. medför att golv- och 
väggkonstruktioner görs täta mot mark samt att rörgenomföringar i byggnaders 
bottenplatta tätas. 

Resultaten från mätningen framgår av tabellen nedan.  
 

 

 

 

 

 
Punktnummer 

 

 
Analysresultat 

kBq/m3 

11 76 

12 86 

21 2 

22 35 

24 26 

27 2 
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8 Miljöprovtagning 

De genomförda miljöundersökningarna utfördes i enlighet med de provtagningsplaner 
som kommunicerats med Kalmar kommuns kommunledningskontor (se 
provtagningsplaner under bilaga 3). Provtagningarna utfördes i samband med de 
geotekniska undersökningarna inom undersökningsområdet och genomfördes enligt 
följande.  

Vid den första miljöprovtagningen 2013-11-06  togs prover ut från tre punkter, punkterna 
5, 6 och 9, för miljöanalys på laboratorium. Prover togs ut för varje 0,5 m eller för 
respektive jordlager ned till ca 1,5 m under markytan. Från provpunkterna 5 och 6 sändes 
utvalda prov till laboratorium för analys i enlighet med tidigare kommunicerad 
provtagningsplan.  

Den kompletterande miljöprovtagningen som utfördes 2014-03-04 bestod i uttag av jord 
för var 0,5 m under mark från provtagningspunkterna 22, 23, 24, 25, 26 och 27. I 
provtagningspunkterna 24, 25, 26 och 27 som är belägna i vad som varit en gammal 
banvall sändes djupa jordprov till laboratorium för analys med avseende på PAH i 
enlighet med tidigare kommunicerad provtagningsplan.  

Inom undersökningsområdet har det tidigare funnits en ladugårdsanläggning och i 
anslutning till den platsen har de två provtagningspunkter 22 och 23 anlagts. Uttag av 
jord utfördes för var 0,5 av vilka det sedan skapades samlingsprov omfattande 
jordprofilen 0-2,0 m. Samlingsproverna sändes till laboratorium för  screeninganalys med 
avseende på metaller, oljor, klorerade alifater, klorfenoler, fenoler, klorbensener, PCB, 
PAH, BTEX, och bekämpningsmedel med analyspaketet TerrAtesT.  

Resterande uttagna jordprov som inte sänts till laboratorium för analys sparas i frysskåp 
hos Sweco i Växjö i minst 6 månader. 

Undersökningsområdet genomgår en planprocess som syftar till att området framgent 
skall planläggas för bostadsändamål. Därför anser vi att markanvändningen enligt 
Naturvårdsverkets nomenklatur skall klassificeras som känslig markanvändning (KM). 

Provpunkternas läge framgår av ritning G12-00-01 rev A. 

Alla jordprov som sänts till analys har analyserats på det ackrediterade laboratoriet, 
Eurofins, enligt följande: 

Jordprov från mätpunkterna 5 och 6 har analyserats med avseende på alifater >C5-C35, 
aromater >C8-C35, PAH, metaller och bekämpningsmedel. Jordprov från punkterna 24, 
25, 26 och 27 har analyserats med avseende på PAH och jordproverna från punkterna  
22 och 23 har analyserats med screeningsanalysen TerrAtesT. 

8.1 Riktvärden 

Resultatet från de genomförda analyserna har i förekommande fall jämförts med i första 
hand Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig mark (KM) samt med nya 
Holländska listan, version 4 februari 2000 och dess target value. 
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Holländska listan listar såväl aktionsnivå som målnivå för förorening i jord. I rapporten 
jämförs aktuella analysvärden mot målnivå. Se beskrivning medan av de olika 
bedömningarna. 

 

Intervention values (aktionsnivå), indikerar en föroreningsnivå vid vilken jordens 
funktioner för människor samt växt- och djurliv är allvarligt försvagad eller hotad.   

 

Target values (målnivå), indikerar en nivå för hållbar jordkvalitet, d.v.s. en nivå som 
ska uppnås för att helt återställa jordens funktioner för människor samt växt- och 
djurliv. 

8.2 Resultat 

Alla de ovan nämnda analyserade jordproven visar utom i ett fall (punkt 6) se tabellrad 
nedan på halter oftast lägre än detektionsgränsen för analysen men framförallt lägre än 
jämförbara riktvärden. För analysprotokoll se under bilaga 4. 

 

 

8.2.1 Föroreningssituationen 

Den påträffade förekomsten av PAH H i provpunkten 6 ger en föroreningssituation som 
bedöms som måttlig allvarlig och påverkad av en punktkälla. Denna bedömning grundar 
sig på Naturvårdsverkets principer rörande bedömning av förorenings situationer enligt 
MIFO fas 2 metodiken. 

8.3 Diskussion kring erhållet resultat 

Den kompletterande provtagningen av jord visar inte på någon utbredd stor förekomst av 
PAH i jorden kring punkten 6. Med erhållet samlat resultat bedömer vi att den förorening 
som påträffades inom undersökningsområdet vid punkt 6 är en lokal mindre förorening 
och som är belägen på ett sådant djup under markytan att den inte bör påverka framtida 
utnyttjande av fastigheten för bostadsbyggande. Dock bör man beakta föroreningens läge 
i samband med anläggning av t.ex. VA eller byggnader med källare då man vid 
schaktning måste hantera massorna som förorenade. 

 

Parametrar/provpunkt Pkt 6 NV riktvärden 

Analyserat djup 1,0-1,3 KM        MKM 

PAH, summa H***  1,4 1 
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Bilaga 1

 

JORDPROVSTABELL 
UPPDRAG 

Ljungbyholm, södra 
 DATUM 

2013-11-21 

UPPDRAGSNUMMER 

2293049000 

UPPRÄTTAD AV 

Anders Petersson 
 

 

T = Tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 10 
M = Materialtyp enligt AMA Anläggning 10 
 
  Prover är klassificerade okulärt i fält av fältgeotekniker 
 

 

Punkt nr Djup u my. Jordart T M Anm. 
      
1 0-0,3 Mulljord 3 6A GW-rör 
 1,5 sandig Silt 4 5A  
 3,0 siltig Sand 2 3B  
      
      
2 0-0,25 Mulljord 3 6A GW-rör 
 0,5 sandig Silt 4 5A  
 1,2 siltig Sand 2 3B  
 1,8 något grusig sand 1 2  
 2,0 något stenig sandig siltig Morän 3 4A  
  Stopp mot sten eller block    
      
      
3 0-0,3 Mulljord 3 6A  
 0,5 siltig Sand 2 3B  
 1,2 något grusig sand 1 2  
 1,4 något stenig sandig siltig Morän 3 4A  
  Stopp mot sten eller block    
      
      
4 0-0,3 Mulljord 3 6A  
 1,4 Sand 1 2  
 1,8 stenig sandig siltig Morän 3 4A  
  Stopp mot sten eller block    
      
      
5 0-0,5 Mulljord 3 6A  
 1,8 Sand 1 2  
 2,2 siltig Sand 2 3B  
  Stopp mot sten eller block    
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6 0-0,5 Mulljord 3 6A  
 1,0 mullhaltig siltig Sand 2 3B  
 1,3 stenig sandig siltig Morän 3 4A  
  Stopp mot sten eller block    
      
      
7 0-0,5 Mulljord 3 6A  
 1,1 siltig Sand 2 3B  
 1,8 SandMorän 1 2  
  Stopp mot sten eller block    
      
      
8 0-0,5 Mulljord 3 6A  
 1,2 mullhaltig Sand 3 6A  
 1,6 siltig SandMorän 2 3B  
 2,8 något stenig siltig SandMorän 2 3B  
  Stopp mot sten eller block    
      
      
9 0-0,25 Mulljord 3 6A  
 0,5 siltig Sand 2 3B  
 0,9 sandig Silt 4 5A  
 2,2 något stenig siltig SandMorän 2 3B  
  Stopp mot sten eller block    
      
      

10 0-0,25 Mulljord 3 6A  
 0,7 sandig Silt 4 5A  
 0,9 siltig Sand  2 3B  
 1,7 stenig sandig siltig Morän 3 4A  
  Stopp mot sten eller block    
      
      

11 0-0,25 Mulljord 3 6A  
 0,6 Sand 1 2  
 1,0 grusig Sand 1 2  
      
      

12 0-0,3 Mulljord 3 6A  
 0,8 grusig Sand 1 2  
 1,2 stenig grusig Sand 1 2  
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21 0-0,3 Mulljord 3 6A GW-rör 
 0,6 sandig Silt 4 5A  
 1,0 lerig sandig Silt 4 5A  
 1,5 lerig Silt 4 5A  
 2,5 siltig Sand   2 3B  
      
      

22 0-0,25 Mulljord 3 6A  
 0,5 siltig Sand   2 3B  
 2,0 Sand 1 2  
      
      

23 0-0,1 Mulljord 3 6A  
 0,9 Sand 1 2  
 2,0 Finsand 2 3B  
      
      

24 0-0,15 Mulljord 3 6A GW-rör 
 0,5 sandig Mulljord 3 6A  
 1,0 Sand 1 2  
 2,0 Finsand 2 3B  
      
      

25 0-0,15 Mulljord 3 6A  
 0,8 Sand 1 2  
 1,5 något stenig grusig Sand 1 2  
      
      

26 0-0,2 Mulljord 3 6A  
 1,9 Finsand 2 3B  
      
      

27 0-0,2 Mulljord 3 6A GW-rör 
 1,0 Finsand 2 3B  
 2,0 Sand 1 2  
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Bilaga 3 

PROVTAGNINGSPLAN SÖDRA LJUNGBYHOLM 
 

2014-02-12 

 

Reviderad provtagningsplan för kompletterande undersökningar 

Refererande till mail från Klara Persson den 11/2-14 vill vi lämna följande förslag till 
kompletterande provtagning av jord och radon inom undersökningsområdet. 

Bakgrund 

Den tidigare geotekniska undersökningen med uttag och analys av jordprov i ett par punkter 
visade på förekomst av PAH-föroreningar i en punkt utmed den tidigare banvallssträckningen. 
För att klarlägga föroreningens utbredning och eventuell ytterligare förekomst av förorening så 
föreslår vi kompletterande provtagning av jord utmed den gamla banvallssträckningen. 

Inom undersökningsområdet har det också funnits en ladugårdsbyggnad inom vilken man idag 
inte vet vad som lagrats eller förvarats. Provtagning av jord bör utföras i anslutning till platsen 
där ladugårdsbyggnaden varit belägen för att klarlägga om föroreningar finns eller ej. 

Provtagningspunkter 

Provtagningspunkternas föreslagna läge redovisas på textplansch under bilaga 1. 

Jord  

I enlighet med kommunicerat förslag från Kalmar kommun föreslås att provtagning av jord utförs 
i 4 st punkter utmed den gamla banvallssträckningen och där 2 punkter skall utföras i anslutning 
till den påträffade föroreningen (tidigare pkt 6) för att till viss del avgränsa densamma. 
Provpunkternas läge motiveras av främst att de är placerade över eller i omedelbar anslutning 
till det järnvägsspår som tidigare passerat genom undersökningsområdet. 

2 st provtagningspunkter av jord utförs i läget där den gamla ladugårdsbyggnaden varit 
belägen. 

Provtagningen av jord utförs generellt så att prov tas ut för var 0,5 m under mark eller för varje 
jordlagerföljd ned till minst 1,5 m under mark. 

Grundvatten 

I samband med jordprovtagningen skall minst 4 grundvattenrör placeras så att man tillsammans 
med tidigare placerat observationsrör för grundvatten skall kunna bestämma grundvattenytans 
nivå och gradient. 

Radon 

I 4 punkter genomförs även radonundersökning med utplacering av passiva provtagare. 
Provtagarna avvecklas efter ca 1 vecka. 
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Analyser 

Jordprov 

Jordprov från provtagningspunkter utmed den gamla banvallen skall analyseras med avseende 
PAH. Jordprov uttagna i anslutning till där äldre ladugårdsbyggnad varit belägen analyseras i 
form av samlingsprov från respektive provtagningspunkt med en screeningsanalys. Detta är 
generellt om inte syn- eller luktintryck visar på något annat. Analyserna skall utföras av Eurofins 
AB vilka är ackrediterade av SWEDAC för miljöanalyser och med deras analyspaket:  

TerrATest (screeningsanalys) för metaller och pesticider. 

M7 för PAH-föreningar. 

Övriga uttagna jordprov sparas i frysbox hos Sweco Environment AB i Växjö i minst 6 månader 
eller längre om så avtalas. 

Radon 

Analys av radonprovtagare utförs av MRM konsult AB. 

Redovisning 

Resultatet från provtagningen redovisas i en rapport där erhållna analyssvar jämförs med 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig mark (KM) och föroreningssituationen 
beskrivs. 

Kostnad 

Kostnaden för ovan beskriven utredningsinsats enligt Kalmar kommuns ramavtal ”Miljöteknik-
kort varsel” med Sweco avseende miljöundersökningar beräknas uppgå till ca 49 500:- exkl. 
moms och analyskostnader enligt följande specifikation. 

6 st jordprovtagningspunkter á 2072:-. 
2 st grundvattenpunkter (3 m) i befintlig punkt á 1186:-. 
2 st grundvattenrör (3 m) separata punkter á 1940:-. 
Inmätning av 8 punkter (6 jord, 2 grundvatten och 4 radon) vilka några sammanfaller á 625:-. 
Förberedelser och redovisning ca 30 tim á 860:-. 

Analyskostnaden för jord enligt ovan angiven analysomfattning hos Eurofins AB via Sweco:s 
avtal uppgår till ca 9 600:- exkl. moms enligt följande specifikation. 

6 st analyser M_7 (PAH16) á 600:- (3 dagars svarstid) 
2 st analyser TerrAtesT á 3 000:- (ca 10 dagars svarstid) 

 

Analyskostnad för radonprover uppgår till ca 2400:- exkl. moms. 
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Den ovan angivna analyskostnaden från Eurofins jämförs nedan dels med deras listpris för ovan 
nämnda analyspaket samt det ramavtal som Kalmar kommun har med Eurofins. 

Analys Sweco pris Eurofins listpris Kalmar ramavtal 
2008 

M_7 PAH16 600 1200 1456 

TerrAtesT 3000 3500 - 

 

  

Sweco Environment AB 

Växjö Vatten och miljö 

 

 

Jonas Backö 

 

Bilaga: Reviderad textplansch kompletterande provpunkters föreslagna läge 



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-123462-01

EUSELI2-00137511
Í%R%^ÂÂG!}NÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1300727

Kalmar Kommun 

Klara Persson

Mark och Planeringsenheten

Box 611

391 26 KALMAR Kundnummer: SL8433517

Provbeskrivning:

177-2013-11180205Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,5

Anders Petersson, Sweco Infrastructure 

AB

Provet ankom:

JordMatris:

2013-11-16

Utskriftsdatum: 2013-11-20

Provmärkning: Pkt 5, Ljungbyholm södra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.2Torrsubstans a)SS EN 128805%

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

mg/kg Ts62Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts13Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.2Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.6Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

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

mg/kg Ts4.8Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.023Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts3.4Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts60Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

 jonas_backo@sweco.se  (jonas_backo@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mari Johansson, 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-003v34



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-123463-01

EUSELI2-00137511
Í%R%^ÂÂG!~WÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1300727

Kalmar Kommun 

Klara Persson

Mark och Planeringsenheten

Box 611

391 26 KALMAR Kundnummer: SL8433517

Provbeskrivning:

177-2013-11180206Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1,5-2,0

Anders Petersson, Sweco Infrastructure 

AB

Provet ankom:

JordMatris:

2013-11-16

Utskriftsdatum: 2013-11-20

Provmärkning: Pkt 5, Ljungbyholm södra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.1Torrsubstans a)SS EN 128805%

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 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.01.15

Ej påvisadOljetyp a)*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen 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-003v34



AR-13-SL-123463-01

Í%R%^ÂÂG!~WÎ

EUSELI2-00137511

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

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

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

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

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

 jonas_backo@sweco.se  (jonas_backo@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mari Johansson, 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-003v34



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-128205-01

EUSELI2-00137513
Í%R%^ÂÂG[q}Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1300727

Kalmar Kommun 

Klara Persson

Mark och Planeringsenheten

Box 611

Klara Persson

391 26 KALMAR
Kundnummer: SL8433517

Provbeskrivning:

177-2013-11180209Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,5

Anders Petersson, Sweco Infrastructure 

AB

Provet ankom:

JordMatris:

2013-11-16

Utskriftsdatum: 2013-12-02

Provmärkning: Pkt 5, Ljungbyholm södra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.0Torrsubstans b)SS EN 128805%

mg/kg Ts<0.0121-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.0121-(3,4-Diklorfenyl)urea b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.0122,4,5-T b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.0122,4-D b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazin, -desetyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bentazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bromoxynil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diclorprop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Imazapyr b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ioxynil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012MCPA b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Mekoprop-P (MCPP) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Monuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Simazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg<0.0101-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*In house metod (210)

mg/kg<0.0101-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v34



AR-13-SL-128205-01

Í%R%^ÂÂG[q}Î

EUSELI2-00137513

mg/kg<0.0102,4,5-T a)*In house metod (210)

mg/kg<0.0102,4-D a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazin, -desetyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bromoxynil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diclorprop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imazapyr a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ioxynil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010MCPA a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mekoprop-P (MCPP) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Monuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Simazine a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Agro (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Helena Olsman Takner, 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-003v34



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-123464-01

EUSELI2-00137511
Í%R%^ÂÂG!Ã`Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1300727

Kalmar Kommun 

Klara Persson

Mark och Planeringsenheten

Box 611

391 26 KALMAR Kundnummer: SL8433517

Provbeskrivning:

177-2013-11180207Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,5

Anders Petersson, Sweco Infrastructure 

AB

Provet ankom:

JordMatris:

2013-11-16

Utskriftsdatum: 2013-11-20

Provmärkning: Pkt 6, Ljungbyholm södra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.4Torrsubstans a)SS EN 128805%

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

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

mg/kg Ts21Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.2Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.4Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.044Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts2.8Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.3Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts42Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

 jonas_backo@sweco.se  (jonas_backo@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mari Johansson, 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-003v34



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-123465-01

EUSELI2-00137511
Í%R%^ÂÂG!ÄiÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1300727

Kalmar Kommun 

Klara Persson

Mark och Planeringsenheten

Box 611

391 26 KALMAR Kundnummer: SL8433517

Provbeskrivning:

177-2013-11180208Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1-1,3

Anders Petersson, Sweco Infrastructure 

AB

Provet ankom:

JordMatris:

2013-11-16

Utskriftsdatum: 2013-11-20

Provmärkning: Pkt 6, Ljungbyholm södra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.9Torrsubstans a)SS EN 128805%

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 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.01.15

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts0.30Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.31Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.43Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.16Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.081Indeno(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 Ts1.3Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

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

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

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

mg/kg Ts0.13Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.20Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.00Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.75Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.063Benzo(g,h,i)perylen 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-003v34



AR-13-SL-123465-01

Í%R%^ÂÂG!ÄiÎ

EUSELI2-00137511

mg/kg Ts2.2Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

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

mg/kg Ts1.4Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

 jonas_backo@sweco.se  (jonas_backo@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mari Johansson, 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-003v34



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-128206-01

EUSELI2-00137513
Í%R%^ÂÂG[rÊÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1300727

Kalmar Kommun 

Klara Persson

Mark och Planeringsenheten

Box 611

Klara Persson

391 26 KALMAR
Kundnummer: SL8433517

Provbeskrivning:

177-2013-11180210Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,5

Anders Petersson, Sweco Infrastructure 

AB

Provet ankom:

JordMatris:

2013-11-16

Utskriftsdatum: 2013-12-02

Provmärkning: Pkt 6, Ljungbyholm södra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.5Torrsubstans b)SS EN 128805%

mg/kg Ts<0.0121-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.0121-(3,4-Diklorfenyl)urea b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.0122,4,5-T b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.0122,4-D b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazin, -desetyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bentazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bromoxynil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diclorprop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Imazapyr b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ioxynil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012MCPA b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Mekoprop-P (MCPP) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Monuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Simazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg<0.0101-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*In house metod (210)

mg/kg<0.0101-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v34



AR-13-SL-128206-01

Í%R%^ÂÂG[rÊÎ

EUSELI2-00137513

mg/kg<0.0102,4,5-T a)*In house metod (210)

mg/kg<0.0102,4-D a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazin, -desetyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bromoxynil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diclorprop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imazapyr a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ioxynil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010MCPA a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mekoprop-P (MCPP) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Monuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Simazine a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Agro (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Helena Olsman Takner, 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-003v34



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-028035-01

EUSELI2-00157328
Í%R%^ÂÂLLo}Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2293049000

Sweco Environment AB 

Jonas Backö

Lineborgsplan 3

352 33 Växjö

Kundnummer: SL7626443

Provbeskrivning:

177-2014-03170070Provnummer:

Provet ankom:

JordMatris:

2014-03-15

Utskriftsdatum: 2014-03-18

Provmärkning: Ljungbyholm södra, punkt 24 1,5-2,0

Provtagningsplats: 2293049000

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.4Torrsubstans a)SS EN 128805%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

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-003v35



AR-14-SL-028035-01

Í%R%^ÂÂLLo}Î

EUSELI2-00157328

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-003v35



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-028036-01

EUSELI2-00157328
Í%R%^ÂÂLLpÊÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2293049000

Sweco Environment AB 

Jonas Backö

Lineborgsplan 3

352 33 Växjö

Kundnummer: SL7626443

Provbeskrivning:

177-2014-03170071Provnummer:

Provet ankom:

JordMatris:

2014-03-15

Utskriftsdatum: 2014-03-18

Provmärkning: Ljungbyholm södra, punkt 25 1,0-1,5

Provtagningsplats: 2293049000

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.5Torrsubstans a)SS EN 128805%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

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-003v35



AR-14-SL-028036-01

Í%R%^ÂÂLLpÊÎ

EUSELI2-00157328

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-003v35



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-028037-01

EUSELI2-00157328
Í%R%^ÂÂLLq(Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2293049000

Sweco Environment AB 

Jonas Backö

Lineborgsplan 3

352 33 Växjö

Kundnummer: SL7626443

Provbeskrivning:

177-2014-03170072Provnummer:

Provet ankom:

JordMatris:

2014-03-15

Utskriftsdatum: 2014-03-18

Provmärkning: Ljungbyholm södra, punkt 26 1,5-1,9

Provtagningsplats: 2293049000

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.9Torrsubstans a)SS EN 128805%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

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-003v35



AR-14-SL-028037-01

Í%R%^ÂÂLLq(Î

EUSELI2-00157328

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-003v35



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-028038-01

EUSELI2-00157328
Í%R%^ÂÂLLr1Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2293049000

Sweco Environment AB 

Jonas Backö

Lineborgsplan 3

352 33 Växjö

Kundnummer: SL7626443

Provbeskrivning:

177-2014-03170073Provnummer:

Provet ankom:

JordMatris:

2014-03-15

Utskriftsdatum: 2014-03-18

Provmärkning: Ljungbyholm södra, punkt 27 1,5-2,0

Provtagningsplats: 2293049000

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.7Torrsubstans a)SS EN 128805%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

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-003v35



AR-14-SL-028038-01

Í%R%^ÂÂLLr1Î

EUSELI2-00157328

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-003v35



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-033881-01

EUSELI2-00157352
Í%R%^ÂÂM/Å>Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2293049000

Sweco Environment AB 

Jonas Backö

Lineborgsplan 3

352 33 Växjö

Kundnummer: SL7626443

Provbeskrivning:

177-2014-03170187Provnummer:

Provet ankom:

JordMatris:

2014-03-15

Utskriftsdatum: 2014-03-28

Provmärkning: Ljungbyholm södra, punkt 22 samlingsprov

Provtagningsplats: 2293049000

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/kg Ts0.00Vikt a)*

mg/kg Ts0.00Not Translated <Org.Extraction> a)*

% Ts1.00Organisk halt a)*10%

%92.00Torrsubstans a)*2%

% Ts1.20Fraktion < 2 μm (Lera) a)*

mg/kg Ts< 3.0Arsenik As a)*10%

mg/kg Ts< 3.0Antimon Sb a)*12%

mg/kg Ts52Barium Ba a)*11%

mg/kg Ts< 1.0Beryllium Be a)*7.2%

mg/kg Ts< 0.3Kadmium Cd a)*14%

mg/kg Ts17Krom Cr a)*8%

mg/kg Ts3.4Kobolt Co a)*8.2%

mg/kg Ts8.8Koppar Cu a)*12%

mg/kg Ts< 0.05Kvicksilver Hg a)*8.8%

mg/kg Ts7.4Bly Pb a)*9.4%

mg/kg Ts1.4Molybden Mo a)*10%

mg/kg Ts7.1Nickel Ni a)*11%

mg/kg Ts< 5.0Selen Se a)*8.8%

mg/kg Ts< 5.0Tenn Sn a)*8%

mg/kg Ts19Vanadin V a)*8%

mg/kg Ts37Zink Zn a)*10%

mg/kg Ts< 0.01Fenol a)*8%

mg/kg Ts< 0.01o-Kresol a)*12%

mg/kg Ts< 0.01m-Kresol a)*6%

mg/kg Ts< 0.01p-Kresol a)*6%

mg/kg Ts0.0Kresoler a)*

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 6

Förklaringar

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

AR-003v35



AR-14-SL-033881-01

Í%R%^ÂÂM/Å>Î

EUSELI2-00157352

mg/kg Ts< 0.012,4-Dimetylfenol a)*12%

mg/kg Ts< 0.012,5-Dimetylfenol a)*12%

mg/kg Ts< 0.012,6-Dimetylfenol a)*14%

mg/kg Ts< 0.013,4-Dimetylfenol a)*8%

mg/kg Ts< 0.02o-Etylfenol a)*14%

mg/kg Ts< 0.01m-Etylfenol a)*8%

mg/kg Ts< 0.01Tymol a)*14%

mg/kg Ts< 0.014-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol a)*8%

mg/kg Ts< 0.01Naftalen a)*12%

mg/kg Ts< 0.01Acenaftylen a)*8%

mg/kg Ts< 0.01Acenaften a)*8%

mg/kg Ts< 0.01Fluoren a)*10%

mg/kg Ts< 0.01Fenantren a)*6%

mg/kg Ts< 0.01Antracen a)*10%

mg/kg Ts< 0.01Fluoranten a)*4%

mg/kg Ts< 0.01Pyren a)*4%

mg/kg Ts< 0.01Benso(a)antracen a)*6%

mg/kg Ts< 0.01Krysen a)*8%

mg/kg Ts< 0.01Benso(b)fluoranten a)*8%

mg/kg Ts< 0.01Benso(k)fluoranten a)*12%

mg/kg Ts< 0.01Benso(a)pyren a)*10%

mg/kg Ts< 0.01Dibenso(a,h)antracen a)*14%

mg/kg Ts< 0.01Benso(g,h,i)perylen a)*14%

mg/kg Ts< 0.01Indeno(1,2,3-cd)pyren a)*8%

mg/kg Ts0.0S:a PAH 10 (enl. holländska VROM) a)*

mg/kg Ts0.0S:a PAH 16 (enl. US EPA) a)*

mg/kg Ts< 0.05Tetraklormetan a)*26%

mg/kg Ts< 0.11,2-Dikloretan a)*20%

mg/kg Ts< 0.051,1,1-Trikloretan a)*20%

mg/kg Ts< 0.051,1,2-Trikloretan a)*10%

mg/kg Ts0.0S:a Trikloretaner a)*

mg/kg Ts< 0.051,1,1,2-Tetrakloretan a)*14%

mg/kg Ts< 0.051,1,2,2-Tetrakloretan a)*16%

mg/kg Ts0.0S:a Tetrakloretaner a)*

mg/kg Ts< 0.2Trikloreten a)*18%

mg/kg Ts< 0.2Tetrakloreten a)*14%

mg/kg Ts< 0.051,2-Diklorpropan a)*20%

mg/kg Ts< 0.051,3-Diklorpropan a)*14%

mg/kg Ts< 0.051,2,3-Triklorpropan a)*14%

mg/kg Ts< 0.11,1-Diklorpropen a)*26%

mg/kg Ts< 0.05cis-1,3-Diklorpropen a)*16%

mg/kg Ts< 0.05trans-1,3-Diklorpropen a)*16%

mg/kg Ts0.0S:a 1,3-Diklorpropener a)*

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 6

Förklaringar

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

AR-003v35



AR-14-SL-033881-01

Í%R%^ÂÂM/Å>Î

EUSELI2-00157352

mg/kg Ts< 0.05Dibrommetan a)*18%

mg/kg Ts< 0.051,2-Dibrometan a)*12%

mg/kg Ts< 0.05Tribrommetan a)*14%

mg/kg Ts< 0.1Bromdiklormetan a)*18%

mg/kg Ts< 0.05Dibromklormetan a)*20%

mg/kg Ts< 0.051,2-Dibrom-3-klorpropan a)*6%

mg/kg Ts< 0.05Brombensen a)*16%

mg/kg Ts< 0.01Monoklorbensen a)*12%

mg/kg Ts< 0.011,2-Diklorbensen a)*8%

mg/kg Ts< 0.011,3-Diklorbensen a)*8%

mg/kg Ts< 0.011,4-Diklorbensen a)*10%

mg/kg Ts0.0S:a Diklorbensen a)*

mg/kg Ts< 0.011,2,3-Triklorbensen a)*10%

mg/kg Ts< 0.011,2,4-Triklorbensen a)*10%

mg/kg Ts< 0.0031,3,5-Triklorbensen a)*8%

mg/kg Ts0.0S:a Triklorbensen a)*

mg/kg Ts< 0.0031,2,3,4-Tetraklorbensen a)*8%

mg/kg Ts< 0.0021,2,3,5/1,2,4,5-Tetraklorbensen a)*8%

mg/kg Ts0.0S:a Tetraklorbensen a)*

mg/kg Ts< 0.002Pentaklorbensen a)*8%

mg/kg Ts< 0.002Hexachlorobenzene a)*8%

mg/kg Ts< 0.01o-Klorfenol a)*28%

mg/kg Ts< 0.01m-Klorfenol a)*12%

mg/kg Ts< 0.01p-Klorfenol a)*12%

mg/kg Ts0.0S:a Monoklorfenoler a)*

mg/kg Ts< 0.0022,3-Diklorfenol a)*8%

mg/kg Ts< 0.0012,4/2,5-Diklorfenol a)*10%

mg/kg Ts< 0.0012,6-Diklorfenol a)*10%

mg/kg Ts< 0.0023,4-Diklorfenol a)*8%

mg/kg Ts< 0.0013,5-Diklorfenol a)*8%

mg/kg Ts0.0S:a Diklorfenoler a)*

mg/kg Ts< 0.012,3,4-Triklorfenol a)*8%

mg/kg Ts< 0.0012,3,5-Triklorfenol a)*8%

mg/kg Ts< 0.0012,3,6-Triklorfenol a)*8%

mg/kg Ts< 0.0012,4,5-Triklorfenol a)*6%

mg/kg Ts< 0.0012,4,6-Triklorofenol a)*8%

mg/kg Ts< 0.0023,4,5-Triklorfenol a)*6%

mg/kg Ts0.0S:a Triklorfenoler a)*

mg/kg Ts< 0.0022,3,4,5-Tetraklorfenol a)*8%

mg/kg Ts< 0.012,3,4,6-/2,3,5,6-Tetraklorfenol a)*8%

mg/kg Ts0.0S:a Tetraklorfenoler a)*

mg/kg Ts< 0.001Pentaklorfenol a)*20%

mg/kg Ts< 0.0014-Klor-3-metylfenol a)*10%

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 6

Förklaringar

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

AR-003v35



AR-14-SL-033881-01

Í%R%^ÂÂM/Å>Î

EUSELI2-00157352

mg/kg Ts< 0.002PCB 28 a)*8%

mg/kg Ts< 0.002PCB 52 a)*8%

mg/kg Ts< 0.002PCB 101 a)*14%

mg/kg Ts< 0.002PCB 118 a)*8%

mg/kg Ts< 0.005PCB 138 a)*8%

mg/kg Ts< 0.005PCB 153 a)*10%

mg/kg Ts< 0.002PCB 180 a)*12%

mg/kg Ts0.0S:a PCB 6 a)*

mg/kg Ts0.0S:a PCB 7 a)*

mg/kg Ts< 0.01o/p-Klornitrobensen a)*12%

mg/kg Ts< 0.01m-Klornitrobensen a)*10%

mg/kg Ts0.0S:a Monoklornitrobensener a)*

mg/kg Ts< 0.012,3-/3,4-Diklornitrobensen a)*12%

mg/kg Ts< 0.022,4-Diklornitrobensen a)*10%

mg/kg Ts< 0.012,5-Diklornitrobensen a)*12%

mg/kg Ts< 0.023,5-Diklornitrobensen a)*10%

mg/kg Ts0.0S:a Diklornitrobensener a)*

mg/kg Ts< 0.012-Klortoluen a)*10%

mg/kg Ts< 0.014-Klortoluen a)*10%

mg/kg Ts0.0S:a Klortoluener a)*

mg/kg Ts< 0.0051-Klornaftalen a)*8%

mg/kg Ts< 0.0014,4-DDE a)*8%

mg/kg Ts< 0.001DDE-o,p a)*10%

mg/kg Ts< 0.0024,4-DDT a)*18%

mg/kg Ts< 0.0014,4-DDD/2,4-DDT a)*12%

mg/kg Ts< 0.0012,4-DDD a)*8%

mg/kg Ts0.0DDT (total) a)*

mg/kg Ts< 0.002Aldrin a)*16%

mg/kg Ts< 0.002Dieldrin a)*8%

mg/kg Ts< 0.005Endrin a)*8%

mg/kg Ts0.0S:a Driner a)*

mg/kg Ts< 0.05HCH, alpha- a)*8%

mg/kg Ts< 0.005HCH-beta a)*6%

mg/kg Ts< 0.005HCH,gamma- (Lindane) a)*8%

mg/kg Ts< 0.02HCH-delta a)*10%

mg/kg Ts0.0S:a HCH a)*

mg/kg Ts< 0.01Endosulfan-alpha a)*8%

mg/kg Ts< 0.02Endosulfansulphate-alpha a)*10%

mg/kg Ts< 0.002Chlordane-alpha a)*10%

mg/kg Ts< 0.002Chlordane-gamma a)*10%

mg/kg Ts0.0S:a Klordaner a)*

mg/kg Ts< 0.002Heptachlor a)*8%

mg/kg Ts< 0.005Heptachlor epoxide a)*8%

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 6

Förklaringar

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

AR-003v35



AR-14-SL-033881-01

Í%R%^ÂÂM/Å>Î

EUSELI2-00157352

mg/kg Ts< 0.002Hexachlorobutadiene (HCBD) a)*8%

mg/kg Ts< 0.005Isodrin a)*8%

mg/kg Ts< 0.005Telodrin a)*8%

mg/kg Ts< 0.005Tetradifon a)*6%

mg/kg Ts< 0.005Azinphos-ethyl a)*32%

mg/kg Ts< 0.005Azinphos-methyl a)*26%

mg/kg Ts< 0.02Bromophos-ethyl a)*32%

mg/kg Ts< 0.02Bromophos-methyl a)*8%

mg/kg Ts< 0.01Chlorpyrifos-ethyl a)*10%

mg/kg Ts< 0.01Chlorpyrifos-methyl a)*10%

mg/kg Ts< 0.005Coumaphos a)*20%

mg/kg Ts< 0.02S:a Demeton a)*24%

mg/kg Ts< 0.01Demeton-S a)*

mg/kg Ts< 0.01Demeton-O a)*

mg/kg Ts< 0.005Diazinon a)*6%

mg/kg Ts< 0.02Disulfoton a)*18%

mg/kg Ts< 0.005Fenitrothion a)*12%

mg/kg Ts< 0.002Fenthion a)*8%

mg/kg Ts< 0.005Malathion a)*16%

mg/kg Ts< 0.005Parathion a)*14%

mg/kg Ts< 0.01Parathion-methyl a)*10%

mg/kg Ts< 0.005Pyrazophos a)*30%

mg/kg Ts< 0.02Triazofos a)*32%

mg/kg Ts< 0.01Ametryn a)*8%

mg/kg Ts< 0.02Atrazine a)*6%

mg/kg Ts< 0.02Cyanazine a)*36%

mg/kg Ts< 0.005Desmetryn a)*10%

mg/kg Ts< 0.02Prometryn a)*8%

mg/kg Ts< 0.02Propazin a)*6%

mg/kg Ts< 0.02Simazine a)*30%

mg/kg Ts< 0.02Terbuthylazine a)*8%

mg/kg Ts< 0.05Terbutryn a)*12%

mg/kg Ts< 0.005Bifenthrin a)*14%

mg/kg Ts< 0.05Cypermetrin (A,B,C,D) a)*38%

mg/kg Ts< 0.01Deltamethrin a)*32%

mg/kg Ts< 0.01Permetrin (A,B) a)*10%

mg/kg Ts< 0.02Propachlor a)*10%

mg/kg Ts< 0.005Trifluralin a)*14%

mg/kg Ts< 0.005Biphenyl a)*6%

mg/kg Ts< 0.1Nitrobensen a)*14%

mg/kg Ts< 0.01Dibenzo(b,d)furan a)*8%

mg/kg Ts< 0.2Dimetylftalat (DMP) a)*6%

mg/kg Ts< 0.2Dietylftalat a)*8%

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 5 av 6

Förklaringar

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

AR-003v35



AR-14-SL-033881-01

Í%R%^ÂÂM/Å>Î

EUSELI2-00157352

mg/kg Ts< 0.5Diisobutylftalat a)*8%

mg/kg Ts< 0.5Dibutylftalat a)*6%

mg/kg Ts< 0.2Butylbensylftalat a)*10%

mg/kg Ts< 0.3Di(2-etylhexyl) ftalat (DEHP) a)*16%

mg/kg Ts< 0.2Di-n-oktylftalat (DNOP) a)*16%

mg/kg Ts0.0S:a Ftalater a)*

mg/kg Ts< 3.0TPH C10-C12 a)*

mg/kg Ts< 5.0TPH C12-C16 a)*

mg/kg Ts< 6.0TPH (C16-C21) a)*

mg/kg Ts< 12TPH C21-C30 a)*

mg/kg Ts< 6.0TPH C30-C35 a)*

mg/kg Ts< 6.0TPH C35-C40 a)*

mg/kg Ts< 38S:a TPH (C10-C40) a)*38%

mg/kg Ts< 0.1Bensen a)*40%

mg/kg Ts< 0.2Etylbensen a)*12%

mg/kg Ts< 0.2Toluen a)*14%

mg/kg Ts< 0.2o-Xylen a)*12%

mg/kg Ts< 0.1m+p-Xylen a)*12%

mg/kg Ts0.0S:a Xylen a)*

mg/kg Ts< 0.2Styren a)*8%

mg/kg Ts< 0.051,2,4-Trimetylbensen a)*8%

mg/kg Ts< 0.051,3,5-Trimetylbensen a)*8%

mg/kg Ts< 0.05Propylbensen a)*10%

mg/kg Ts< 0.05iso-Propylbensen a)*8%

mg/kg Ts< 0.05n-Butylbensen a)*10%

mg/kg Ts< 0.05sec-Butylbensen a)*8%

mg/kg Ts< 0.05tert-Butylbensen a)*12%

mg/kg Ts< 0.05p-Isopropyltoluen a)*14%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

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 6 av 6

Förklaringar

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

AR-003v35



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-033880-01

EUSELI2-00157352
Í%R%^ÂÂM/Ä5Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2293049000

Sweco Environment AB 

Jonas Backö

Lineborgsplan 3

352 33 Växjö

Kundnummer: SL7626443

Provbeskrivning:

177-2014-03170188Provnummer:

Provet ankom:

JordMatris:

2014-03-15

Utskriftsdatum: 2014-03-28

Provmärkning: Ljungbyholm södra, punkt 23 samlingsprov

Provtagningsplats: 2293049000

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/kg Ts0.00Vikt a)*

mg/kg Ts0.00Not Translated <Org.Extraction> a)*

% Ts< 0.50Organisk halt a)*10%

%94.10Torrsubstans a)*2%

% Ts4.50Fraktion < 2 μm (Lera) a)*

mg/kg Ts< 3.0Arsenik As a)*10%

mg/kg Ts< 3.0Antimon Sb a)*12%

mg/kg Ts46Barium Ba a)*11%

mg/kg Ts< 1.0Beryllium Be a)*7.2%

mg/kg Ts< 0.3Kadmium Cd a)*14%

mg/kg Ts9.7Krom Cr a)*8%

mg/kg Ts3.2Kobolt Co a)*8.2%

mg/kg Ts5.4Koppar Cu a)*12%

mg/kg Ts< 0.05Kvicksilver Hg a)*8.8%

mg/kg Ts5.5Bly Pb a)*9.4%

mg/kg Ts< 1.0Molybden Mo a)*10%

mg/kg Ts4.2Nickel Ni a)*11%

mg/kg Ts< 5.0Selen Se a)*8.8%

mg/kg Ts< 5.0Tenn Sn a)*8%

mg/kg Ts19Vanadin V a)*8%

mg/kg Ts24Zink Zn a)*10%

mg/kg Ts< 0.01Fenol a)*8%

mg/kg Ts< 0.01o-Kresol a)*12%

mg/kg Ts< 0.01m-Kresol a)*6%

mg/kg Ts< 0.01p-Kresol a)*6%

mg/kg Ts0.0Kresoler a)*

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 6

Förklaringar

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

AR-003v35



AR-14-SL-033880-01

Í%R%^ÂÂM/Ä5Î

EUSELI2-00157352

mg/kg Ts< 0.012,4-Dimetylfenol a)*12%

mg/kg Ts< 0.012,5-Dimetylfenol a)*12%

mg/kg Ts< 0.012,6-Dimetylfenol a)*14%

mg/kg Ts< 0.013,4-Dimetylfenol a)*8%

mg/kg Ts< 0.02o-Etylfenol a)*14%

mg/kg Ts< 0.01m-Etylfenol a)*8%

mg/kg Ts< 0.01Tymol a)*14%

mg/kg Ts< 0.014-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol a)*8%

mg/kg Ts< 0.01Naftalen a)*12%

mg/kg Ts< 0.01Acenaftylen a)*8%

mg/kg Ts< 0.01Acenaften a)*8%

mg/kg Ts< 0.01Fluoren a)*10%

mg/kg Ts< 0.01Fenantren a)*6%

mg/kg Ts< 0.01Antracen a)*10%

mg/kg Ts< 0.01Fluoranten a)*4%

mg/kg Ts< 0.01Pyren a)*4%

mg/kg Ts< 0.01Benso(a)antracen a)*6%

mg/kg Ts< 0.01Krysen a)*8%

mg/kg Ts< 0.01Benso(b)fluoranten a)*8%

mg/kg Ts< 0.01Benso(k)fluoranten a)*12%

mg/kg Ts< 0.01Benso(a)pyren a)*10%

mg/kg Ts< 0.01Dibenso(a,h)antracen a)*14%

mg/kg Ts< 0.01Benso(g,h,i)perylen a)*14%

mg/kg Ts< 0.01Indeno(1,2,3-cd)pyren a)*8%

mg/kg Ts0.0S:a PAH 10 (enl. holländska VROM) a)*

mg/kg Ts0.0S:a PAH 16 (enl. US EPA) a)*

mg/kg Ts< 0.05Tetraklormetan a)*26%

mg/kg Ts< 0.11,2-Dikloretan a)*20%

mg/kg Ts< 0.051,1,1-Trikloretan a)*20%

mg/kg Ts< 0.051,1,2-Trikloretan a)*10%

mg/kg Ts0.0S:a Trikloretaner a)*

mg/kg Ts< 0.051,1,1,2-Tetrakloretan a)*14%

mg/kg Ts< 0.051,1,2,2-Tetrakloretan a)*16%

mg/kg Ts0.0S:a Tetrakloretaner a)*

mg/kg Ts< 0.2Trikloreten a)*18%

mg/kg Ts< 0.2Tetrakloreten a)*14%

mg/kg Ts< 0.051,2-Diklorpropan a)*20%

mg/kg Ts< 0.051,3-Diklorpropan a)*14%

mg/kg Ts< 0.051,2,3-Triklorpropan a)*14%

mg/kg Ts< 0.11,1-Diklorpropen a)*26%

mg/kg Ts< 0.05cis-1,3-Diklorpropen a)*16%

mg/kg Ts< 0.05trans-1,3-Diklorpropen a)*16%

mg/kg Ts0.0S:a 1,3-Diklorpropener a)*

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 6

Förklaringar

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

AR-003v35



AR-14-SL-033880-01

Í%R%^ÂÂM/Ä5Î

EUSELI2-00157352

mg/kg Ts< 0.05Dibrommetan a)*18%

mg/kg Ts< 0.051,2-Dibrometan a)*12%

mg/kg Ts< 0.05Tribrommetan a)*14%

mg/kg Ts< 0.1Bromdiklormetan a)*18%

mg/kg Ts< 0.05Dibromklormetan a)*20%

mg/kg Ts< 0.051,2-Dibrom-3-klorpropan a)*6%

mg/kg Ts< 0.05Brombensen a)*16%

mg/kg Ts< 0.01Monoklorbensen a)*12%

mg/kg Ts< 0.011,2-Diklorbensen a)*8%

mg/kg Ts< 0.011,3-Diklorbensen a)*8%

mg/kg Ts< 0.011,4-Diklorbensen a)*10%

mg/kg Ts0.0S:a Diklorbensen a)*

mg/kg Ts< 0.011,2,3-Triklorbensen a)*10%

mg/kg Ts< 0.011,2,4-Triklorbensen a)*10%

mg/kg Ts< 0.0031,3,5-Triklorbensen a)*8%

mg/kg Ts0.0S:a Triklorbensen a)*

mg/kg Ts< 0.0031,2,3,4-Tetraklorbensen a)*8%

mg/kg Ts< 0.0021,2,3,5/1,2,4,5-Tetraklorbensen a)*8%

mg/kg Ts0.0S:a Tetraklorbensen a)*

mg/kg Ts< 0.002Pentaklorbensen a)*8%

mg/kg Ts< 0.002Hexachlorobenzene a)*8%

mg/kg Ts< 0.01o-Klorfenol a)*28%

mg/kg Ts< 0.01m-Klorfenol a)*12%

mg/kg Ts< 0.01p-Klorfenol a)*12%

mg/kg Ts0.0S:a Monoklorfenoler a)*

mg/kg Ts< 0.0022,3-Diklorfenol a)*8%

mg/kg Ts< 0.0012,4/2,5-Diklorfenol a)*10%

mg/kg Ts< 0.0012,6-Diklorfenol a)*10%

mg/kg Ts< 0.0023,4-Diklorfenol a)*8%

mg/kg Ts< 0.0013,5-Diklorfenol a)*8%

mg/kg Ts0.0S:a Diklorfenoler a)*

mg/kg Ts< 0.012,3,4-Triklorfenol a)*8%

mg/kg Ts< 0.0012,3,5-Triklorfenol a)*8%

mg/kg Ts< 0.0012,3,6-Triklorfenol a)*8%

mg/kg Ts< 0.0012,4,5-Triklorfenol a)*6%

mg/kg Ts< 0.0012,4,6-Triklorofenol a)*8%

mg/kg Ts< 0.0023,4,5-Triklorfenol a)*6%

mg/kg Ts0.0S:a Triklorfenoler a)*

mg/kg Ts< 0.0022,3,4,5-Tetraklorfenol a)*8%

mg/kg Ts< 0.012,3,4,6-/2,3,5,6-Tetraklorfenol a)*8%

mg/kg Ts0.0S:a Tetraklorfenoler a)*

mg/kg Ts< 0.001Pentaklorfenol a)*20%

mg/kg Ts< 0.0014-Klor-3-metylfenol a)*10%

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 6

Förklaringar

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

AR-003v35
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Í%R%^ÂÂM/Ä5Î

EUSELI2-00157352

mg/kg Ts< 0.002PCB 28 a)*8%

mg/kg Ts< 0.002PCB 52 a)*8%

mg/kg Ts< 0.002PCB 101 a)*14%

mg/kg Ts< 0.002PCB 118 a)*8%

mg/kg Ts< 0.005PCB 138 a)*8%

mg/kg Ts< 0.005PCB 153 a)*10%

mg/kg Ts< 0.002PCB 180 a)*12%

mg/kg Ts0.0S:a PCB 6 a)*

mg/kg Ts0.0S:a PCB 7 a)*

mg/kg Ts< 0.01o/p-Klornitrobensen a)*12%

mg/kg Ts< 0.01m-Klornitrobensen a)*10%

mg/kg Ts0.0S:a Monoklornitrobensener a)*

mg/kg Ts< 0.012,3-/3,4-Diklornitrobensen a)*12%

mg/kg Ts< 0.022,4-Diklornitrobensen a)*10%

mg/kg Ts< 0.012,5-Diklornitrobensen a)*12%

mg/kg Ts< 0.023,5-Diklornitrobensen a)*10%

mg/kg Ts0.0S:a Diklornitrobensener a)*

mg/kg Ts< 0.012-Klortoluen a)*10%

mg/kg Ts< 0.014-Klortoluen a)*10%

mg/kg Ts0.0S:a Klortoluener a)*

mg/kg Ts< 0.0051-Klornaftalen a)*8%

mg/kg Ts< 0.0014,4-DDE a)*8%

mg/kg Ts< 0.001DDE-o,p a)*10%

mg/kg Ts< 0.0024,4-DDT a)*18%

mg/kg Ts< 0.0014,4-DDD/2,4-DDT a)*12%

mg/kg Ts< 0.0012,4-DDD a)*8%

mg/kg Ts0.0DDT (total) a)*

mg/kg Ts< 0.002Aldrin a)*16%

mg/kg Ts< 0.002Dieldrin a)*8%

mg/kg Ts< 0.005Endrin a)*8%

mg/kg Ts0.0S:a Driner a)*

mg/kg Ts< 0.05HCH, alpha- a)*8%

mg/kg Ts< 0.005HCH-beta a)*6%

mg/kg Ts< 0.005HCH,gamma- (Lindane) a)*8%

mg/kg Ts< 0.02HCH-delta a)*10%

mg/kg Ts0.0S:a HCH a)*

mg/kg Ts< 0.01Endosulfan-alpha a)*8%

mg/kg Ts< 0.02Endosulfansulphate-alpha a)*10%

mg/kg Ts< 0.002Chlordane-alpha a)*10%

mg/kg Ts< 0.002Chlordane-gamma a)*10%

mg/kg Ts0.0S:a Klordaner a)*

mg/kg Ts< 0.002Heptachlor a)*8%

mg/kg Ts< 0.005Heptachlor epoxide a)*8%

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 6

Förklaringar

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

AR-003v35



AR-14-SL-033880-01

Í%R%^ÂÂM/Ä5Î

EUSELI2-00157352

mg/kg Ts< 0.002Hexachlorobutadiene (HCBD) a)*8%

mg/kg Ts< 0.005Isodrin a)*8%

mg/kg Ts< 0.005Telodrin a)*8%

mg/kg Ts< 0.005Tetradifon a)*6%

mg/kg Ts< 0.005Azinphos-ethyl a)*32%

mg/kg Ts< 0.005Azinphos-methyl a)*26%

mg/kg Ts< 0.02Bromophos-ethyl a)*32%

mg/kg Ts< 0.02Bromophos-methyl a)*8%

mg/kg Ts< 0.01Chlorpyrifos-ethyl a)*10%

mg/kg Ts< 0.01Chlorpyrifos-methyl a)*10%

mg/kg Ts< 0.005Coumaphos a)*20%

mg/kg Ts< 0.02S:a Demeton a)*24%

mg/kg Ts< 0.01Demeton-S a)*

mg/kg Ts< 0.01Demeton-O a)*

mg/kg Ts< 0.005Diazinon a)*6%

mg/kg Ts< 0.02Disulfoton a)*18%

mg/kg Ts< 0.005Fenitrothion a)*12%

mg/kg Ts< 0.002Fenthion a)*8%

mg/kg Ts< 0.005Malathion a)*16%

mg/kg Ts< 0.005Parathion a)*14%

mg/kg Ts< 0.01Parathion-methyl a)*10%

mg/kg Ts< 0.005Pyrazophos a)*30%

mg/kg Ts< 0.02Triazofos a)*32%

mg/kg Ts< 0.01Ametryn a)*8%

mg/kg Ts< 0.02Atrazine a)*6%

mg/kg Ts< 0.02Cyanazine a)*36%

mg/kg Ts< 0.005Desmetryn a)*10%

mg/kg Ts< 0.02Prometryn a)*8%

mg/kg Ts< 0.02Propazin a)*6%

mg/kg Ts< 0.02Simazine a)*30%

mg/kg Ts< 0.02Terbuthylazine a)*8%

mg/kg Ts< 0.05Terbutryn a)*12%

mg/kg Ts< 0.005Bifenthrin a)*14%

mg/kg Ts< 0.05Cypermetrin (A,B,C,D) a)*38%

mg/kg Ts< 0.01Deltamethrin a)*32%

mg/kg Ts< 0.01Permetrin (A,B) a)*10%

mg/kg Ts< 0.02Propachlor a)*10%

mg/kg Ts< 0.005Trifluralin a)*14%

mg/kg Ts< 0.005Biphenyl a)*6%

mg/kg Ts< 0.1Nitrobensen a)*14%

mg/kg Ts< 0.01Dibenzo(b,d)furan a)*8%

mg/kg Ts< 0.2Dimetylftalat (DMP) a)*6%

mg/kg Ts< 0.2Dietylftalat a)*8%

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 5 av 6

Förklaringar

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

AR-003v35
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Í%R%^ÂÂM/Ä5Î

EUSELI2-00157352

mg/kg Ts< 0.5Diisobutylftalat a)*8%

mg/kg Ts< 0.5Dibutylftalat a)*6%

mg/kg Ts< 0.2Butylbensylftalat a)*10%

mg/kg Ts< 0.3Di(2-etylhexyl) ftalat (DEHP) a)*16%

mg/kg Ts< 0.2Di-n-oktylftalat (DNOP) a)*16%

mg/kg Ts0.0S:a Ftalater a)*

mg/kg Ts< 3.0TPH C10-C12 a)*

mg/kg Ts< 5.0TPH C12-C16 a)*

mg/kg Ts< 6.0TPH (C16-C21) a)*

mg/kg Ts< 12TPH C21-C30 a)*

mg/kg Ts< 6.0TPH C30-C35 a)*

mg/kg Ts< 6.0TPH C35-C40 a)*

mg/kg Ts< 38S:a TPH (C10-C40) a)*38%

mg/kg Ts< 0.1Bensen a)*40%

mg/kg Ts< 0.2Etylbensen a)*12%

mg/kg Ts< 0.2Toluen a)*14%

mg/kg Ts< 0.2o-Xylen a)*12%

mg/kg Ts< 0.1m+p-Xylen a)*12%

mg/kg Ts0.0S:a Xylen a)*

mg/kg Ts< 0.2Styren a)*8%

mg/kg Ts< 0.051,2,4-Trimetylbensen a)*8%

mg/kg Ts< 0.051,3,5-Trimetylbensen a)*8%

mg/kg Ts< 0.05Propylbensen a)*10%

mg/kg Ts< 0.05iso-Propylbensen a)*8%

mg/kg Ts< 0.05n-Butylbensen a)*10%

mg/kg Ts< 0.05sec-Butylbensen a)*8%

mg/kg Ts< 0.05tert-Butylbensen a)*12%

mg/kg Ts< 0.05p-Isopropyltoluen a)*14%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

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 6 av 6

Förklaringar

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

AR-003v35
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