
RAPPORT 

ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551, SE-401 51 Sverige 

Telefon +46 10 505 00 00, Säte i Stockholm, www.afconsult.com 

Org.nr 556185-2103, VAT nr SE556185210301 

 

711410 Preem Gullbrandstorp MU  Sida 1 (12) 

 

Översiktlig miljöteknisk markundersökning avseende 

Preems drivmedelsanläggning på fastigheten 

Gullbrandstorp 1:548 i Halmstad kommun 

 

 

 

ÅF-Infrastructure AB  

Förorenade områden  Granskad av 

 

Camilla Olsson     Tobias Kahnberg   

Handläggare 

Camilla Olsson 

Datum 

 2015-11-05 

Uppdragsnr: 

711638 

Tel +46 10 505 07 93  

Mobil +46 72 702 38 86 

camilla.m.olsson@afconsult.com 

 

 



RAPPORT 

711410 Preem Gullbrandstorp MU  Sida 2 (12) 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning .............................................................................................. 3 

1 Bakgrund och syfte .................................................................................... 4 

2 Områdesbeskrivning.................................................................................. 4 

2.1 Allmänt ............................................................................................ 4 

2.2 Geologi ............................................................................................. 5 

2.3 Hydrogeologi .................................................................................... 5 

2.4 Ytvatten/brunnar ............................................................................. 5 

3 Historik ..................................................................................................... 6 

3.1 Befintlig verksamhet ........................................................................ 6 

3.2 Tidigare undersökningar .................................................................. 6 

4 Genomförande ........................................................................................... 6 

5 Markanvändning och jämförvärden ........................................................... 7 

6 Resultat ..................................................................................................... 8 

6.1 Jord .................................................................................................. 9 

6.2 Grundvatten ..................................................................................... 9 

6.3 Asfalt .............................................................................................. 10 

7 Slutsatser ................................................................................................ 10 

8 Rekommendationer ................................................................................. 11 

9 Referenser ............................................................................................... 12 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Planskiss med provtagningspunkter 

Bilaga 2 Fältanalysprotokoll 

Bilaga 2.1 Sammanställning analysresultat jord 

Bilaga 3 Analysrapporter 

  



RAPPORT 

711410 Preem Gullbrandstorp MU  Sida 3 (12) 

Sammanfattning 

På uppdrag av Preem AB har ÅF Infrastructure AB utfört en översiktlig miljöteknisk 

markundersökning på fastigheten Gullbrandstorp 1:548 i Halmstads kommun. Syftet med 

undersökningen var att översiktligt bedöma föroreningssituationen inom fastigheten i 

jord och grundvatten inför avvecklingen utav drivmedelsstationen. 

Den översiktliga miljötekniska markundersökningen utfördes 2015-09-29. 

Jordprovtagning utfördes i sammanlagt 10 provpunkter och ett grundvattenrör 

installerades. 

Den förenklade riskbedömningen (jämförelse mellan uppmätta halter och 

Naturvårdsverkets riktvärden) indikerar att miljö- och hälsorisker generellt inte 

förekommer på fastigheten med undantag av PAH H som i en punkt marginellt 

överskrider KM. 

Med hänvisning till erhållna resultat från den översiktliga miljötekniska 

markundersökningen, indikerar resultaten att verksamheten inte orsakat någon större 

negativ miljöpåverkan på jord och/eller grundvatten. Det kan dock inte helt uteslutas att 

lokal förorening kan återfinnas inom området. Risken för förorening av större karaktär 

bedöms dock som mycket liten med tanke på resultaten från nu utförd undersökning. 

Schakt och transport av förorenad jord är även en anmälningspliktig åtgärd enligt 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd, SFS 1998:899 28 §. Med tanke på 

erhållna analysresultat bedömer ÅF att schaktmassor som uppkommer i samband med 

den framtida entreprenaden i den mån det är möjligt, kan återanvändas inom fastigheten. 

Om återanvändning inte är tekniskt möjligt utifrån massornas karaktär eller om 

överskottsmassor uppstår, skall dessa massor provtas och därifrån görs en klassificering 

utav massorna som hanteras beroende på analysresultaten.  

Grundvattentillförseln var generellt låg i samband med markundersökningen. Om behov 

av länshållning ändå skulle uppstå i samband med kommande entreprenad får detta inte 

ske förrän provtagning av vattnet har skett. Samråd skall även ske med 

tillsynsmyndigheten innan länshållning påbörjas. 

I samband med kommande entreprenad skall entreprenör även vara uppmärksam på 

föroreningsmisstanke i området (lukt/visuellt). Om misstanke om ytterligare förorening 

uppstår, skall arbetet avbrytas och miljökontrollant tillkallas för provtagning och 

dokumentation. ÅF kommer även att ha personal på plats i samband med avvecklingen 

för att möjliggöra provtagning i direkt anslutning till de tekniska installationerna 

(pumpöar och cisterner). Tillsynsmyndigheten kommer även i detta läge kontaktas för 

information om samråd om förorening påträffas. 

Denna rapport skall i enlighet med Miljöbalkens upplysningsplikt redovisas för 

tillsynsmyndigheten vilket i det här fallet är Miljöförvaltningen i Halmstads kommun. 
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1 Bakgrund och syfte 

 

Preem AB skall avetablera en drivmedelsanläggning inom fastigheten Gullbrandstorp 

1:548 i Halmstad kommun. Anläggningen är nu stängd och avveckling kommer att ske 

inom kort. Med anledning av detta har ÅF-Infrastructure AB (ÅF) på uppdrag av Preem 

genomfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom ovanstående fastighet.  

Syftet med undersökningen var att bedöma föroreningssituationen inom fastigheten i 

jord och grundvatten inför avvecklingen. 

2 Områdesbeskrivning 

2.1 Allmänt 

Anläggningen är belägen på Grangatan 1 i Gullbrandstorp, se figur 1 och 2. Runt 

stationen återfinns bostäder och affärsverksamheter. 

 

 

Figur 1. Översiktskarta över aktuellt område (eniro.se). Fastigheten Gullbrandstorp 1:548 är 

markerad med en kvadrat.© Lantmäteriet Medgivande R50103251_150001. 
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Figur 2. Flygbild över fastigheten Gullbrandstorp 1:548 (eniro.se). Gullbrandstorp 1:548 är 

markerad med en kvadrat. © Lantmäteriet Medgivande R50103251_150001. 

 

2.2 Geologi 

Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) utgörs jordarten i området av postglacial 

sand. Vid den nu utförda miljötekniska markundersökningen påträffades sand, vilket hade 

en mäktighet som varierade mellan 0,5- till 2,5 m (provpunkt 15ÅF01 samt 15ÅF10). 

Provpunkterna 15ÅF05, 15ÅF07, 15ÅF08 och 15ÅF09 bestod av grusig sand, vilket hade en 

mäktighet som varierade mellan 0- till 5 m djup, det senare var även det maximala 

provtagningsdjupet. Resterande punkter hade jordlager som bestod av siltig sand med 

inslag av lera. Fyllnadsmassor återfanns även i flertalet punkter.    

2.3 Hydrogeologi 

Området bedömdes ha en svag lutning i både nordvästlig- och sydlig riktning, även om 

området generellt var relativt flack. ÅF bedömer att generell grundvattenströmningen 

troligtvis är i västlig riktning mot havet. Mellan anläggningen och havet återfinns 

Haverdals Naturreservat. Ingen avvägning av grundvattenytan har skett då grundvatten 

inte noterades i tillräckligt många punkter för att bedöma detta. Lokala avvikelser kan 

förekomma med tanke på tekniska installationer, jordartsvariation samt berggrund. Det 

återfinns även mindre vattendrag närmare anläggningen, se ytvatten och brunnar nedan. 

2.4 Ytvatten/brunnar 

Närmaste ytvatten återfinns ca 500 m nordväst från anläggningen i form av en damm och 

närmsta större vattendrag är Nyrebäcken som återfinns drygt 2 km syd om fastigheten. 

Havet ligger ca 3 km väster om fastigheten. 
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Enligt SGU:s brunnsarkiv återfinns inga närliggande borrade brunnar avsedda för dricks- 

eller bevattningsändamål. Övriga närbelägna borrade brunnar är avsedda för 

energiändamål. Det går inte att utesluta att ytterligare brunnar, såsom äldre grävda 

brunnar som inte finns med i SGU:s brunnsarkiv, dock kan förekomma i området. 

Fastigheten är ansluten till det kommunala VA-nätet. 

3 Historik 

3.1 Befintlig verksamhet 

Inom fastigheten bedrev Preem en drivmedelsanläggning. Anläggningen anlades troligen 

1978 i OK´s regi. På objektet finns fem markförlagda cisterner som idag ej är i bruk. De 

har tidigare innehållit bensin (98 och 95 oktan), diesel, eldningsolja och spillolja. Vidare 

återfinns tre pumpöar, centralpåfyllning och oljeavskiljare som är kopplade till 

dagvattenbrunnar. Spillplattor av betong återfinns vid samtliga tank- och 

påfyllnadsplaster. Övriga ytor är asfalterade bortsett från enstaka grönytor. 

3.2 Tidigare undersökningar 

2011 genomförde Demikon (förvärvade av ÅF) en riskklassificering av aktuell anläggning 

enligt LeGrand-metodiken. Anläggningen klassificerades inom riskklass 1, som innebär 

risk för allvarliga konsekvenser i händelse av en förorening. Klassificeringen beror främst 

på den genomsläppliga jordarten i området samt närliggande bostäder.  

I samband med riskklassificeringen genomfördes även en stationsinventering med syfte 

att bland annat kartlägga eventuella lägen för äldre drivmedelsinstallationer. Vid aktuellt 

objekt framkom att det troligen har funnits en spilloljetank på stationens sydsida. Denna 

är rengjord och proppad. 

4 Genomförande 

Den översiktliga miljötekniska markundersökningen utfördes 2015-09-29 av personal från 

ÅF miljöavdelning i Göteborg (Camilla Olsson) samt borrbandvagn och förare (Patrik 

Friman) från Geoinvest Holding AB. Följande moment har utförts: 

 Jordprovtagningen har utförts genom skruvborr monterad på borrbandvagn i 

sammanlagt 10 provpunkter ned till maximalt 5 m under markytan (m u my) där 

föroreningar kunde misstänkas påträffas. Fältprotokoll fördes över den okulära 

analysen med avseende på jordart, färg, fuktighet, lukt samt eventuell synlig 

förorening, se bilaga 2. Samtliga jordprover analyserades i fält med PID-

instrument (fotojonisationsdetektor) för detektion av lättflyktiga ämnen. 

Jordprover förpackades i kärl, avsedda för laboratorieanalys. 

 Totalt uttogs 72 jordprover. Fältprotokoll över utförd provtagning redovisas i 

bilaga 2. 
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 Ett grundvattenrör installerades i en borrpunkt (14ÅF03) ned till 5 m u my. 

Grundvattennivån mättes. Omsättning av vattnet utfördes inför provtagning och 

analys. Ett vattenprov uttogs. 

 Två asfaltprover uttogs vid markundersökningen (14ÅF07 och 14ÅF09+08). 

 

 

Figur 3. Installation av grundvattenrör.                Figur 4. Skruvborrning vid cistern. 

 Laboratorieanalyser i jord och grundvatten utfördes avseende alifatiska och 

aromatiska kolväten samt BTEX (bensen, toulen, etylbensen och xylen). I enstaka 

provpunkter analyserades dessutom PAH (polycycliska aromatiska kolväten) samt 

metaller. Laboratorieanalyser har utförts av Eurofins Environment Sweden AB. 

Asfaltproverna analyserades med avseende på PAH och vattenprovet 

analyserades med avseende på alifatiska och aromatiska kolväten, BTEX, PAH 

samt metaller. 

 Sammanställning av utförda arbeten samt fält- och laboratorieresultat. 

5 Markanvändning och jämförvärden 

Arbetet har följt Naturvårdsverkets rapporter 5976, 4310, 4311, 4918 och Svenska 

Geotekniska Föreningens rapport 1:2013 i tillämpliga delar. 

Naturvårdsverkets generella riktvärden anger föroreningshalter i mark under vilka risken 

för negativa effekter på människor, miljö och naturresurser normalt är acceptabel. 

I riktvärdesmodellen används två olika typer av markanvändning för beräkning av 

Naturvårdsverkets generella riktvärden: 

 Känslig Markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av 

markanvändning. Alla grupper av människor kan vistas permanent inom området 
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under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten 

skyddas. KM gäller generellt för bostadsmark. 

 Mindre Känslig Markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av 

markanvändning till t ex kontor, vägar eller industrier. Exponerade grupper antas 

vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid. Barn och 

äldre antas vistas tillfälligt inom området. Markkvaliteten ger förutsättningar för 

markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning. 

Grundvatten (på ett avstånd om 200 m) samt ytvatten skyddas (NV, 5976, 2009). 

Med anledning av avvecklingen utav den redan nämnda drivmedelstationen, föreslår ÅF 

att Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) 

tillämpas som riktvärden för jord vid avetableringen. Utifrån de tekniska förutsättningarna 

kan det även bli aktuellt med vissa avsteg om fullskalig sanering inte är möjligt och då 

även tillämpa riktvärden framtagna av SPBI som är särskilt utformade för 

drivmedelsanläggningar alternativt platsspecifika riktvärden. Om lätt förorenade 

jordmassor över KM men under MKM påträffas i samband med avvecklingen avses dessa i 

första hand kunna återanvändas inom fastigheten för att minimera transporter och 

deponering. Om uppschaktade massor över KM inte kan återanvändas av tekniska skäl, 

omhändertas dessa dock som lätt förorenade (KM-MKM) på godkänd deponi. 

Halter i grundvatten har jämförts med SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten (2013) 

samt SPBI förslag till riktvärden (SPI-RV) för grundvatten (SPI-Efterbehandling av 

förorenade bensinstationer och dieselanläggningar). Om förorenat grundvatten 

uppkommer i samband med kommande avveckling bör ovanstående jämförvärden 

avseende petroleumrelaterade föroreningar framtagna av SPBI användas för jämförelser. 

Noteras bör dock att dessa jämförvärden inte är helt jämförbara på grund av avstånd till 

såväl bostäder där människor vistas permanent (ångor i byggnader) samt ytvatten 

(miljörisker i ytvatten). 

Syftet med en riskbedömning är att uppskatta vilka risker som en eventuell 

föroreningssituation innebär i nuläget och om riskerna behöver reduceras för att det inte 

ska uppstå oacceptabla effekter på miljö, hälsa och naturresurser. Med tanke på erhållna 

resultat görs enbart en förenklad riskbedömning, enbart jämförelser mellan uppmätta 

halter och Naturvårdsverkets riktvärden för KM/MKM enligt ovan. 

6 Resultat 

Situations- och provtagningsplan redovisas i bilaga 1. Borrpunktsprotokoll redovisas i 

bilaga 2. Analysresultat för jord har sammanställts i tabellform och jämförs med 

Naturvårdsverkets riktvärden för KM samt MKM, se bilaga 2.1. Analysresultat för 

grundvatten har sammanställts i tabell 1 och analysresultaten för asfalt i tabell 2. Som 

tidigare nämnt bedöms MKM vara styrande i detta fall. Jämförelser med KM har även 

gjorts för att möjliggöra klassificering av uppschaktade jordmassor som inte kan 

återanvändas inom fastigheten. 
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6.1 Jord 

Ingen indikation på petroleumförorening påvisades i fält och mätningen med PID-

instrumentet (fotojonisationsdetektor) påvisade inga flyktiga organiska föroreningar. 

Halter av petroleumkolväten i jord i samtliga analyserade prover underskrider 

laboratoriets detektionsgräns. I provpunkt 15ÅF10 (0-0,5 m u my) överstiger PAH:er med 

hög molekylvikt marginellt riktvärden för KM men ligger dock under MKM. Inga halter har 

påträffats över Naturvårdsverkets riktvärden för MKM för någon utav de analyserade 

proverna.  

6.2 Grundvatten 

Ett grundvattenrör installerades i borrpunkten 15ÅF03 och grundvattenytan uppmättes till 

4,20 m u my. Halter av petroleumkolväten i grundvattnet underskrider laboratoriets 

rapporteringssgränser och därmed samtliga av SPBI rekommenderade 

jämförvärden/riktvärden för drivmedelsanläggningar. En måttlig halt Nickel samt mycket 

låga halter utav Koppar och Zink har detekterats. Uppmätta halter ligger emellertid långt 

under tillämpade riktvärden. Filtrerade metallhalter i grundvattnet har jämförts med SGU:s 

bedömningsgrunder för grundvatten (2013).  

 

Tabell 1. Analysresultat samt riktvärden avseende metaller för grundvatten (SGU-

rapport 2013:01) i prov uttaget på fastigheten Gulbrandstorp 1:548.  

 

Ämnen/Klass 

Mycket 

låg halt 
Låg halt 

Måttlig 

halt 
Hög halt 

Mycket 

hög halt 
15ÅF03 

Arsenik <0,001 0,001-0,002 0,002-0,005 0,005-0,01 ≥0,01 <0,00020 

Barium - - - - - 0,057 

Bly <0,0005 0,0005-0,001 0,001-0,002 0,002-0,01 ≥0,01 <0,000050 

Kadmium <0,0001 
0,0001-

0,0005 
0,0005-0,001 0,001-0,005 ≥0,005 0,00003 

Kobolt - - - - - 0,0019 

Koppar <0,02 0,02-0,2 0,2-1,0 1,0–2,0 ≥2,0 0,0023 

Krom <0,0005 0,0005-0,005 0,005-0,01 0,01-0,05 ≥0,05 <0,00020 

Kvicksilver <0,000005 
0,000005-

0,00001 

0,00001-

0,00005 

0,00005-

0,0001 
≥0,0001 <0,00010 

Nickel <0,0005 0,0005-0,002 0,002-0,01 0,01-0,02 ≥0,02 0,0029 

Vanadin - - - - - 0,00055 

Zink <0,005 0,005-0,01 0,01-0,1 0,1-1,0 ≥1,0 0,0037 
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6.3 Asfalt 

Enligt rekommendationerna i Vägverkets publikation 2004:90 (Hantering av tjärhaltiga 

beläggningar) betraktas massorna som fria från stenkolstjära vid halter understigande 70 

mg/kg PAH 16. 

Tabell 2. Analysresultat efter analys avseende PAH på ackrediterat laboratorium 

(Eurofins AB) av asfaltprov uttaget vid miljöteknisk markundersökning på fastigheten 

Gulbrandstorp 1:548. Samtliga halter anges i mg/kg TS (Torrsubstans). 

Parameter/Provpunkt 14ÅF07 14ÅF08+09 

PAH-L 0,31 0,73 

PAH-M 3,0 7,4 

PAH-H 2,2 5,9 

PAH 16* 5,5 14,1 

*ÅF: s egen summering 

7 Slutsatser 

Fält- och laboratorieresultat påvisar föroreningshalter som generellt ligger under 

detektionsgränsen, förutom i provpunkt 15ÅF10 där halten PAH med hög molekylvikt 

marginellt överskrider riktvärdena för KM. 

Den förenklade riskbedömningen (jämförelse mellan uppmätta halter och 

Naturvårdsverkets riktvärden för KM/MKM) indikerar att det generellt inte förekommer 

föroreningar på fastigheten. 

Analyserade halter av metaller i uppslutet grundvatten underskrider riktvärden för utsläpp 

till dagvatten. Samtliga halter avseende petroleumprodukter underskrider laboratoriets 

detektionsgränser och ligger därmed långt under föreslagna riktvärden/jämförvärden 

enligt SPBI. 

Analys av uttagna asfaltprover visar på halter som ligger under den gräns då asfalt 

betraktas som fri från stenkolstjära. Lämplig hantering beskrivs i Vägverkets publikation 

2004:90 (Hantering av tjärhaltiga beläggningar). Påvisade halter innebär ingen särskild 

hantering och asfalt som måste brytas upp i samband med kommande entreprenad kan 

därmed skickas till asfaltverk för återvinning. 

Med hänvisning till erhållna resultat från den översiktliga miljötekniska 

markundersökningen, indikerar resultaten därmed att verksamheten inte orsakat någon 

större negativ miljöpåverkan på jord och/eller grundvatten. Det kan dock inte helt 

uteslutas att lokal förorening kan återfinnas inom området, då främst i direkt anslutning 

till de tekniska installationerna (pumpöar och cisterner). Risken för förorening av större 

karaktär bedöms dock som liten med tanke på resultaten från nu utförd undersökning. 
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8 Rekommendationer 

Utifrån resultaten från den översiktliga markundersökningen görs bedömningen att 

föroreningshalterna inom fastigheten är låga och enbart halter långt under 

tillämpningsbart riktvärde MKM har påvisats. Det innebär att inga 

efterbehandlingsåtgärder bedöms krävas utifrån nu erhållna resultat och att risken för 

människor och miljön bedöms därmed i dagsläget som liten. Även om lokal förorening i 

direkt anslutning till de tekniska installationerna (cisterner och pumpöar) inte helt kan 

uteslutas bedöms risken för förorening av större karaktär som liten med tanke på 

resultaten från nu utförd undersökning 

Schakt och transport av förorenad jord är även en anmälningspliktig åtgärd enligt 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd, SFS 1998:899 28 §. ÅF bedömer 

att om schaktmassor uppkommer i samband med den kommande avvecklingen i den 

mån det är möjligt, kan återanvändas inom fastigheten. Om återanvändning inte är 

tekniskt möjligt utifrån massornas karaktär eller om överskottsmassor uppstår, skall dessa 

massor provtas och därifrån görs en klassificering utav massorna som då får hanteras 

därefter.  

Inget grundvatten noterades i samband med markundersökningen med undantag av i 

provpunkt 15ÅF03. Om behov av länshållning ändå skulle uppstå i samband med 

kommande entreprenad får detta inte ske förrän provtagning av vattnet har skett. Samråd 

skall även ske med tillsynsmyndigheten innan länshållning påbörjas. 

I samband med kommande entreprenad skall entreprenör även vara uppmärksam på 

föroreningsmisstanke i området (lukt/visuellt). Om misstanke om ytterligare förorening 

uppstår, skall arbetet avbrytas och miljökontrollant tillkallas för provtagning och 

dokumentation. ÅF kommer även ha personal på plats för provtagning i direkt anslutning 

till de tekniska installationerna (cisterner och pumpöar) i samband med avvecklingen. Om 

föroreningsmisstanke uppstår kommer tillsynsmyndigheten i detta läge kontaktas för 

information och samråd samt anmälan om påträffad förorening i enlighet med 

Miljöbalkens upplysningsplikt. 

Denna rapport skall i enlighet med Miljöbalkens upplysningsplikt redovisas för 

tillsynsmyndigheten vilket i det här fallet är Miljöförvaltningen i Halmstads kommun. 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT 

711410 Preem Gullbrandstorp MU  Sida 12 (12) 

9 Referenser 

Naturvårdsverket (sep 2009) Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och 

vägledning. Rapport 5976. ISBN:978-91-620-5976-7. 

 

Naturvårdsverket, NV (2009) Riskbedömning av förorenade områden. En 

vägledning från förenklad till fördjupad riskbedömning. Rapport 5977. ISBN 978-

91-620-5977-4. 

 

SGU (2013). Bedömningsgrunder för grundvatten. SGU-rapport 2013:1. 

 

SPBI (2010). Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. 

 

 



www.afconsult.com
Tel: 010-505 00 00
ÅF INFRASTRUCTURE

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

ANSVARIG GRANSKAD AV

DATUM GRANSKNINGSDATUM REV. DATUM

FORMAT SKALA BILAGA/RITNINGSNUMMER

R
R
/ /

/

/

/
/

/

/

S
L

S

S

S

S

S

S

S

S

SG
ra

ng
at

an

Gullbrandstorp 1:548

Stationsbyggnad

Tvätt

S
ka

no
va

EON

15ÅF01

15ÅF08

15ÅF07

15ÅF09

15ÅF06

15ÅF05

15ÅF03

15ÅF04

15ÅF02

15ÅF10

Sara Sjölander Camilla Olsson

Tobias Kahnberg

2015-10-21

A3 1:300

711410

0 10 20

Meter

±
Beteckningar:

S

L

á

Ø

Koordinatsystem:

Höjdsystem:

Ursprung underlagskarta:

SWEREF 99 TM

RH2000

Metria

M
a

ll 
re

vi
de

ra
d

 2
0

1
5

-0
5

-1
2

, 
F

a
st

st
ä

lld
 a

v:

Gullbrandstorp, 
Halmstad kommun
Gullbrandstorp 1:548

R

Störd provtagning

Laboratorieanalys

Fältanalys

Grundvattenrör

Jordprov

Vattenprov

Cistern

Pumpö

Centralpåfyllning

Brunn

Oljeavskiljare

Tobias Kahnberg

Bilaga 1

2015-11-05

Översiktlig miljöteknisk 
markundersökning

2015-11-05



FÄLTANALYSPROTOKOLL Bilaga 2
Projekt: Preem Gullbrandstorp Laboratorium: Eurofins AB

Projektnummer: 711410 Entreprenör: J.Friman Holding AB

Uppdragsansvarig: Tobias Kahnberg Väderlek: Sol, cirka 18°C

Provtagare: Camilla Olsson Kalibreringsgas:Isobutylen 100 ppm

Provtagningsdatum: 2015-09-29 Antal jordprover:72

Syfte: Översiktlig markundersökning Antal vattenprover: 1

Provtagningslokal: Gullbrandstorp 1:548 Antal asfaltsprov: 2

Analysprotokoll Borrprotokoll

Prov Djup VOC* Lab- Djup Jordart notering
(m) (ppm) analys (m)

15ÅF01 0-0,5 0 0-0,5 Sa 

0,5-1,0 0 0,5-1,0 saLe

1,0-1,5 0 1,0-2,0 Sa Fuktigt

1,5-2,0 0 X 2,0-4,0 siLe Lera

2,0-2,5 0

2,5-3,0 0

3,0-3,5 0

3,5-4,0 0

15ÅF02 0-0,5 0 0-1,5 Sa 

0,5-1,0 0 1,5-3,0 siLe

1,0-1,5 0

1,5-2,0 0 X

2,0-2,5 0

2,5-3,0 0

15ÅF03 0-0,5 0 0-0,4 grSa Ljusgrått mtrl/fyllnad?

0,5-1,0 0 0,4-1,0  leSa Inslag av lera och mörkare färg

1,0-1,5 0 1,0-3,0 siSa Mer finkornig siltig sand

1,5-2,0 0 3,0-5,0 siSa (Gr) Mer inslag av grus samt fuktigare lager

2,0-2,5 0

2,5-3,0 0

3,0-3,5 0

3,5-4,0 0

4-4,5 0
4,5-5,0 0

15ÅF04 0-0,5 0 0-0,5 grSa

0,5-1,0 0 0,5-2,0 leSa (Si) Inslag utav silt

1,0-1,5 0 2,0-3,0 grSa Inslag utav grus

1,5-2,0 0

2,0-2,5 0

2,5-3,0 0

*VOC: (Volatile Organic Compounds); fältanalys utförd med ett PID-instrument. Mätningen syftar främst till att

ligga till grund för vidare undersökningar samt beslut om vilka prover som det behövs ackrediterad analys på.

Förkortningar (jordarter):

St = sten            Si = silt         Bl = block      F = fyllnadsmassor

Gr = grus            Le = lera      B = berg         Sa = sand

Mn = morän      Let= torrskorpelera        Mu = mull   T=torv

f = fin      m = mellan    g = grov

711 410  bilaga 2



FÄLTANALYSPROTOKOLL Bilaga 2
Projekt: Preem Gullbrandstorp Laboratorium: Eurofins AB

Projektnummer: 711410 Entreprenör: J.Friman Holding AB

Uppdragsansvarig: Tobias Kahnberg Väderlek: Sol, cirka 18°C

Provtagare: Camilla Olsson Kalibreringsgas:Isobutylen 100 ppm

Provtagningsdatum: 2015-09-29 Antal jordprover:72

Syfte: Översiktlig markundersökning Antal vattenprover: 1

Provtagningslokal: Gullbrandstorp 1:548 Antal asfaltsprov: 2

Analysprotokoll Borrprotokoll

Prov Djup VOC* Lab- Djup Jordart notering

(m) (ppm) analys (m)

15ÅF05 0-0,5 0 0-3,0 grSa

0,5-1 0 X

1,0-1,5 0

1,5-2,0 0

2,0-2,5 0

2,5-3,0 0

15ÅF06 0-0,5 0 0-1,0 saGr Kom inte ned pga för hårda jordlager

0,5-1 0 Borrstopp/block?

15ÅF07 0-0,5 0 0-5,0 grSa

0,5-1 0

1,0-1,5 0

1,5-2,0 0

2,0-2,5 0

2,5-3,0 0

3,0-3,5 0 X

3,5-4,0 0

4,0-4,5 0

4,5-5 0

15ÅF08 0-0,5 0 0-0,5 Sa

0,5-1 0 0,5-3,0 saGr 

1,0-1,5 0

1,5-2,0 0

2,0-2,5 0

2,5-3,0 0

*VOC: (Volatile Organic Compounds); fältanalys utförd med ett PID-instrument. Mätningen syftar främst till att

ligga till grund för vidare undersökningar samt beslut om vilka prover som det behövs ackrediterad analys på.

Förkortningar (jordarter):

St = sten            Si = silt         Bl = block      F = fyllnadsmassor

Gr = grus            Le = lera      B = berg         Sa = sand

Mn = morän      Let= torrskorpelera        Mu = mull   T=torv

f = fin      m = mellan    g = grov

711 410  bilaga 2



FÄLTANALYSPROTOKOLL Bilaga 2
Projekt: Preem Gullbrandstorp Laboratorium: Eurofins AB

Projektnummer: 711410 Entreprenör: J.Friman Holding AB

Uppdragsansvarig: Tobias Kahnberg Väderlek: Sol, cirka 18°C

Provtagare: Camilla Olsson Kalibreringsgas:Isobutylen 100 ppm

Provtagningsdatum: 2015-09-29 Antal jordprover:72

Syfte: Översiktlig markundersökning Antal vattenprover: 1

Provtagningslokal: Gullbrandstorp 1:548 Antal asfaltsprov: 2

Analysprotokoll Borrprotokoll

Prov Djup VOC* Lab- Djup Jordart notering

(m) (ppm) analys (m)

15ÅF09 0-0,5 0 0-4,0 saGr (F) Relativt fuktigt

0,5-1 0

1,0-1,5 0

1,5-2,0 0

2,0-2,5 0

2,5-3,0 0

3,0-3,5 0

3,5-4,0 0 X

15ÅF10 0-0,5 0 X 0-2,5 Sa (F)

0,5-1 0 2,5-3,0 leSa

1,0-1,5 0

1,5-2,0 0

2,0-2,5 0

2,5-3,0 0

*VOC: (Volatile Organic Compounds); fältanalys utförd med ett PID-instrument. Mätningen syftar främst till att

ligga till grund för vidare undersökningar samt beslut om vilka prover som det behövs ackrediterad analys på.

Förkortningar (jordarter):

St = sten            Si = silt         Bl = block      F = fyllnadsmassor

Gr = grus            Le = lera      B = berg         Sa = sand

Mn = morän      Let= torrskorpelera        Mu = mull   T=torv

f = fin      m = mellan    g = grov

711 410  bilaga 2



Rapport  Bilaga 2.1 

 

  

Tabell 3. Tabell 1. Analysresultat samt riktvärden avseende petroleumämnen, PAH samt metaller i prover uttagna på fastigheten Gullbrandstorp 1:548. Halter över jämförbara riktvärden är färgmarkerade. 

 

Provpunkt  
KM* 

(mg/kg Ts)            
MKM* 

(mg/kg Ts) 
15ÅF01 15ÅF02 15ÅF05 15ÅF07 15ÅF09 15ÅF10 

Provtagningsdjup (m.u.my.)     1,5–2,0 1,5–2,0 0,5-1,0 3-3,5 3,5–4,0 0-0,5 

Provtagningsdatum     2015-09-30 2015-09-30 2015-09-30 2015-09-30 2015-09-30 2015-09-30 

Journalnummer     177-2015-10020253 177-1015-10020254 177-1015-10020255 177-1015-10020256 177-1015-10020257 177-1015-10020258 

Torrsubstans, Ts (%)     88,6 83,0 93,8 92,9 91,6 93,4  

Petroleumämnen 

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

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

M/P/O-Xylen 10 50 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

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

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

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

Alifater >C10-C12 100 500 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

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

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

Alifater >C16-C35 100 1000 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

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

Aromater >C10-C16 3 15 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 

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

Oljetyp     Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad 

PAH 

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

PAH-M 3 20 <0,30 <0,30 - - <0,30 0,84 

PAH-H 1 10 <0,30 <0,30 - - <0,30 1,2 

PAH, cancerogena - - <0,30 <0,30 - - <0,30 1,1 

PAH, övriga - - <0,30 <0,30 - - <0,30 1,1 

Metaller 

Arsenik As 10 25 - - - - - <2,0  

Barium, Ba 200 300 - - - - - 27  

Kadmium Cd 0,5 15 - - - - - <20,0  

Kobolt Co 15 35 - - - - - 2,3  

Krom Cr, totalt 80 150 - - - - -  5,9 

Kvicksilver Hg 0,25 2,5 - - - - -  <0,010 

Koppar Cu 80 200 - - - - -  33 

Nickel Ni 40 120 - - - - -  5,2 

Bly Pb 50 400 - - - - -  29 

Vanadin  V 100 200 - - - - -  11 

Zink Zn 250 500 - - - - -  110 



                                                         Bilaga 3 

 

 

ANALYSRAPPORTER FRÅN ACKREDITERAT 
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Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-158945-01

EUSELI2-00282485

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

711 410

ÅF-Infrastructure AB 
Camilla Olsson
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2015-10020181Provnummer: Ankomsttemp °C
Provtagare
Provtagningsdatum

10,1
Camilla Olsson
2015-09-30

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2015-10-01

Utskriftsdatum: 2015-10-09

Provmärkning: 15ÅF03 (711 410)

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)*

mg/l< 0.010MTBE Metyltertiärbutyleter a)*LidMiljö.0A.01.21

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

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

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

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

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

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

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

µg/l< 0.020Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

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

µg/l< 0.010Acenaften 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 *

AR-003v37



AR-15-SL-158945-01

EUSELI2-00282485

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

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/l0.057Barium 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/l0.000030Kadmium Cd (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.0019Kobolt Co (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0023Koppar Cu (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

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/l0.0029Nickel Ni (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.00055Vanadin V (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.0037Zink Zn (filtrerat) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

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-156630-01

EUSELI2-00282502

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

711410

ÅF-Infrastructure AB 
Camilla Olsson
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2015-10020253Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

1,5-2
Camilla Olsson
2015-09-30

Provet ankom:

JordMatris:

2015-10-01

Utskriftsdatum: 2015-10-06

Provmärkning: 15ÅF01 (711410)

Provtagningsplats: 711410

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.6Torrsubstans 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-156630-01

EUSELI2-00282502

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 Ts0.034Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.039Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.034Pyren 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-156631-01

EUSELI2-00282502

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

711410

ÅF-Infrastructure AB 
Camilla Olsson
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2015-10020254Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

1,5-2
Camilla Olsson
2015-09-30

Provet ankom:

JordMatris:

2015-10-01

Utskriftsdatum: 2015-10-06

Provmärkning: 15ÅF02 (711410)

Provtagningsplats: 711410

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 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-156631-01

EUSELI2-00282502

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-156632-01

EUSELI2-00282502

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

711410

ÅF-Infrastructure AB 
Camilla Olsson
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2015-10020255Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,5-1
Camilla Olsson
2015-09-30

Provet ankom:

JordMatris:

2015-10-01

Utskriftsdatum: 2015-10-06

Provmärkning: 15ÅF05 (711410)

Provtagningsplats: 711410

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 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)*

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 1 av 1

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-156633-01

EUSELI2-00282502

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

711410

ÅF-Infrastructure AB 
Camilla Olsson
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2015-10020256Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

3-3,5
Camilla Olsson
2015-09-30

Provet ankom:

JordMatris:

2015-10-01

Utskriftsdatum: 2015-10-06

Provmärkning: 15ÅF07 (711410)

Provtagningsplats: 711410

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 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)*

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 1 av 1

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-156634-01

EUSELI2-00282502

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

711410

ÅF-Infrastructure AB 
Camilla Olsson
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2015-10020257Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

3,5-4
Camilla Olsson
2015-09-30

Provet ankom:

JordMatris:

2015-10-01

Utskriftsdatum: 2015-10-06

Provmärkning: 15ÅF09 (711410)

Provtagningsplats: 711410

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.6Torrsubstans 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)*

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 1 av 1

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-156650-01

EUSELI2-00282502

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

711410

ÅF-Infrastructure AB 
Camilla Olsson
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2015-10020258Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0-0,5
Camilla Olsson
2015-09-30

Provet ankom:

JordMatris:

2015-10-01

Utskriftsdatum: 2015-10-06

Provmärkning: 15ÅF10 (711410)

Provtagningsplats: 711410

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg 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 Ts0.18Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.33Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.21Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.16Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.035Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.1Summa 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-156650-01

EUSELI2-00282502

mg/kg Ts0.076Acenaftylen 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 Ts0.17Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.076Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.33Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.25Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.15Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.1Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts0.84Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

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

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

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

mg/kg Ts29Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts2.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts33Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.9Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts5.2Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

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-156234-01

EUSELI2-00282513

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

711 410

ÅF-Infrastructure AB 
Camilla Olsson
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2015-10020275Provnummer: Provtagare
Provtagningsdatum

Camilla Olsson
2015-09-30

Provet ankom:

JordMatris:

2015-10-01

Utskriftsdatum: 2015-10-06

Provmärkning: 15ÅF07_Asfalt (711410)

Provtagningsplats: 711410

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%99.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.41Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.52Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.31Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.21Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.10Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.9Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.10Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.10Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.10Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.21Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.93Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.21Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.82Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.82Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.31Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.6Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

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

mg/kg Ts2.2Summa 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-003v37



AR-15-SL-156234-01

EUSELI2-00282513

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-156235-01

EUSELI2-00282513

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

711 410

ÅF-Infrastructure AB 
Camilla Olsson
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2015-10020276Provnummer: Provtagare
Provtagningsdatum

Camilla Olsson
2015-09-30

Provet ankom:

JordMatris:

2015-10-01

Utskriftsdatum: 2015-10-06

Provmärkning: 15ÅF09+08_asfalt (711410)

Provtagningsplats: 711410

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%99.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts1.2Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts1.7Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.84Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.42Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.21Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts5.4Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.26Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.16Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.58Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.3Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.68Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts1.7Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.47Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts8.7Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.73Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts7.4Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts5.9Summa 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-003v37



AR-15-SL-156235-01

EUSELI2-00282513

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


