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Sammanfattning 

 

PE Teknik & Arkitektur AB (PE) har pa  uppdrag av Flens kommun utfo rt en 

kompletterande miljo teknisk markunderso kning inom fastigheterna Pokalen 7 och 8, 

Flen. 

Uppdraget har syftat till att avgra nsa tidigare bekra ftad markfo rorening inom 

omra det samt utfo ra en fo renklad riskbedo mning fo r planomra det.   

Den miljo tekniska markunderso kningen utfo rdes av PE:s fa ltpersonal den 2:e juli 

2020. Metoden som anva ndes vid insamling av jordprover var borrbandvagn utrustad 

med skruvborr. Totalt insamlades trettiosex (36) jordprover fra n a tta (8) 

borrpunkter. Prover fra n den o versta sektionen av markprofilen analyserades i 

laboratorium avseende BTEX, alifater, aromater, PAH och metaller samt TOC. 

Tre (3) av jordproverna fra n den o versta delen av jordprofilen uppvisar 

fo roreningshalter ga llande metaller o ver Naturva rdsverkets riktva rden fo r Ka nslig 

markanva ndning (KM). Ytterligare analyser genomfo rdes av prover fra n djupare 

jordlager med avsikt att avgra nsa fo roreningen vertikalt. Dessa analyser pa visar en 

avtagande fo roreningsniva  pa  djupet. 

Den fo renklade riskbedo mningen som genomfo rts i rapporten avseende fo rorening i 

jord visar att exponeringsrisk fo religger avseende den bekra ftade metallfo roreningen 

fo r de ma nniskor som vistas pa  platsen idag samt eventuella framtida boenden. PE 

rekommenderar att efterbehandlingsa tga rder genomfo rs fo r att minska 

fo roreningssituationen inom objektet. 

Da  fo rorenade massor har pa tra ffats pa  fastigheten skall denna rapport delges 

tillsynsmyndigheten. En anma lan om avhja lpande a tga rder ska la mnas in och 

godka nnas av tillsynsmyndigheten innan en a tga rd pa bo rjas.  
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1 Inledning  

PE Teknik & Arkitektur AB (PE) har pa  uppdrag av Flens kommun utfo rt en 

kompletterande miljo teknisk markunderso kning inom fastigheten Pokalen 7, Flen. En 

o versiktskarta o ver var fastigheten a r bela gen a r bifogad som Bilaga A. Fastigheten 

har underso kts info r framtida byggnation.  

Den kompletterande miljo tekniska underso kningen har syftat till att avgra nsa 

tidigare bekra ftad markfo rorening inom fastigheten info r eventuell framtida 

efterbehandlingsa tga rd. Uto ver detta ska det utfo ras en fo renklad riskbedo mning 

avseende fo roreningsfo rekomsten inom fastigheten. 

Denna rapport kompletterar PE:s tidigare miljo tekniska markunderso kningsrapport 

daterad 2020-03-20 (PE 2020).  

2 Tidigare undersökningar 

Det har tidigare utfo rts en rad underso kningar inom objektet. Dessa underso kningar 

har indikerat pa  markfo roreningar i form av fo rho jda halter av metaller och alifater 

ba de i fyllnadsmaterialet samt i den naturliga leran. Dessa tros ha rstamma fra n den 

bilverkstad med uppsta llningsplats som varit lokaliserad intill Kungsbrogatan i 

objektets o stra del, se figur 1.  

 

Figur 1. Flygbild från 1955 över området. Objektet visas inom gul markering och läget för bilverkstaden 
visas med röd rektangel, med uppställningsplats för bilar söder om verkstadsbyggnaden. Lantmäteriet. 
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2016 genomfördes en inventering avseende förorenad mark inom planområdet. 

Denna utredning visade att det förutom bilverkstad också förekommit 

kemtvättsverksamhet inom planområdet (WSP, 2016).  

De miljötekniska undersökningarna som har utförts på området och kringliggande 

fastigheter står listade nedan:  

• WSP, 2016. Inventering avseende förorenad mark, Pokalen 7 och 8, Flens kommun. 
• WSP, 2017a. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Pokalen 7 och 8, Flen  
• WSP, 2017b. PM Fortsatta undersökningar med anledning av de föroreningar som 

indikerats på fastigheten Pokalen 7 och 8, Flens kommun. 
• WSP, 2018. Miljöteknisk undersökning Pokalen 3 och Bägaren 6, Flens kommun 
• PE, 2020. Miljöteknisk markundersökning inom Pokalen 7 & 8, Flen, Flens kommun 

Under tidigare markundersökningar har det återfunnits markföroreningar (metaller 

samt alifater) i både fyllning och lera i områdets sydöstra del (WSP, 2017a). I 

provpunkt 17W07 har det vid markytan påträffats koppar över MKM, samt flertalet 

metaller och PAH över KM. På ett djup av 2,0 m under markytan i samma provpunkt 

påträffades kobolt över KM (dock precis på gränsen till KM). I provpunkt 17W08 har 

det vid markytan påträffats alifater >C16-C35 över MKM, samt flertalet alifater och 

kobolt över KM (WSP, 2017a). Inom samma del av området påträffades även förhöjda 

halter av flyktiga kolväten i porgas (17W07-PG) i fyllningen (WSP, 2017a).  

I områdets nordvästra del (provpunkt 17W02) har det återfunnits kvicksilver över 

KM vid markytan. Klorerade lösningsmedel har uppmätts i grundvatten inom 

planområdet (17W13) och bedöms som måttlig till hög (WSP, 2017a).  

Fortsatta undersökningar föreslogs i ett PM (WSP, 2017b). I den kompletterande 

undersökningen utförd i slutet av 2017 påvisades inte klorerade lösningsmedel i 

inomhusluft på närliggande fastigheter (Pokalen 3 och Bägaren 6). Någon hälsorisk 

avseende dessa ämnen bedöms inte finnas (WSP, 2018). 

De påträffade jordföroreningarna kunde inte avgränsas i samband med den 

genomförda markundersökningen varpå en kompletterande markundersökning 

genomfördes av PE i november 2019 (PE, 2020). Denna markundersökning har 

kunnat begränsa föroreningens utbredning inom östra delen av fastigheten åt väster 

och söder. Däremot finns fortsatt en osäkerhet om metallernas utbredning i nordlig 

riktning i områdets östra del samt beträffande tidigare påträffad 

kvicksilverförorening i områdets västra del, varpå en ny kompletterande 

markundersökning har genomförts, vilken presenteras i denna rapport.  

Uto ver fo roreningar i jordprofilen sa  har tidigare underso kningar pa visat fo rho jda 

halter av klorerade lo sningsmedel i grundvattnet, dessa halter har bedo mts som 

ma ttliga till ho ga. Da  klorerade lo sningsmedel pa tra ffats i grundvattnet sa  

genomfo rdes ocksa  kompletterande ma tningar av inomhusluft i en fastighet inom 

planomra det (Pokalen 6). Denna inomhusluftunderso kning visade inga fo rho jda 

halter (PE, 2020).  

De tidigare underso kningarna finns listade i referenslistan i denna rapport.  
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3 Omfattning och metodik 

Den o versiktliga miljo tekniska markunderso kningen utfo rdes av PE:s fa ltpersonal i 

samarbete med DanMag entreprenad AB den 2:a juli 2020.  Arbetet har fo ljt Svenska 

Geotekniska Fo reningens (SGF) rapport 1:2013 (SGF, 2013). 

Metoden som anva ndes fo r insamling av jordprover var borrbandvagn med 

skruvborr. Underso kningen omfattade a tta (8) borrpunkter inom fastigheten 

(20PE09, 20PE10, 20PE11, 20PE12, 20PE13, 20PE14, 20PE15 samt 20PE16). 

Placeringen fo r respektive provpunkt redovisas i Bilaga B. 

Borrning skedde i det o stra delomra det ned till det planerade djupet av 3 m umy 

(meter under markytan) i samtliga punkter samt till 1,5 m umy i samtliga punkter i 

det va stra delomra det.  

Jordprover insamlades i huvudsak som samlingsprover i halvmetersintervall ned till 

det planerade djupet. Jordlagerfo ljder och fa ltobservationer dokumenterades under 

arbetets ga ng. Samtliga uttagna jordprover screenades med fotojoniseringsdetektor 

(PID) fo r uppta ckt av eventuella flyktiga fo reningar. 

Totalt insamlades trettiosex (36) jordprover varav initialt sju (7) prov fra n det 

o versta provtagningsintervallet fo r respektive provpunkt (ej 20PE16) skickades in 

fo r laboratorieanalys hos det ackrediterade laboratoriet Eurofins Environmental 

Testing Sweden AB. Laboratorieanalyser i det o stra delomra det omfattade alifatiska 

och aromatiska kolva ten, BTEX, polycykliska aromatiska kolva ten (PAH:er) och 

metaller (arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, nickel, 

vanadin och zink). I det va stra sa  analyserades uttagna prov endast fo r fo rekomst av 

ovan listade metaller.  

Analysresultaten fra n tre (3) av de initialt analyserade proverna visade pa  fo rho jda 

halter varpa  extra analyser av prov fra n underliggande lager besta lldes. 

4 Markförhållanden och fältobservationer vid 
den kompletterande jordprovtagningen 

I avsnittet nedan beskrivs markfo rha llanden och observationer som noterats i fa lt.  

Markfo rha llandena protokollfo rdes fo r varje borrpunkt. Borrha lsloggar med 

jordlagerfo ljd och fa ltobservationer a r bifogade i Bilaga D. En fotologg fra n 

provtagningstillfa llet finns bifogad som Bilaga E. 

Jordprovtagningen genomfo rdes i tva  delomra den med ett omra de i 

grusparkeringsplatsen o ster om befintlig garagela nga respektive ett omra de nordva st 

om densamma. I vardera delomra de a terfinns fyra (4) provpunkter.  
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Punkterna 20PE09-12 a r uttagna o ster om befintlig garagela nga och de uppvisar ett 

grusigt och sandigt material la ngst upp, med sa kerhet ett fyllnadsmaterial. Under 

fyllnadsmaterialet a terfinns ett lager med siltig lera fra n ca 0,5 m umy som ned mot 

1-2 m umy o verga r till lera.   

Proverna 20PE13-16, vilka a r uttagna i det va stra delomra det utgo rs o verst av ett 

tunnare asfaltslager. Under asfalten pa tra ffas ett fyllnadslager som besta r av 

grovsand och fingrus med inslag av sto rre gruspartiklar och mindre sten. 

Fyllnadsmaterialet o verga r i en siltig lera ca 0,5 m umy. Denna siltiga lera kan ses till 

ett djup av 1,5 m umy da r borrningen planenligt uppho rde.  

Inga tecken pa  grundvattenflo de noterades i samband med markunderso kningen. 
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5 Riktlinjer och jämförelsevärden 

I avsnittet nedan beskrivs vilka ja mfo rva rden som har anva nts vid bedo mning av 

fo roreningsniva er i jordproverna.  

Analysresultat fo r insamlade jordprov har ja mfo rts mot Naturva rdsverkets generella 

riktlinjer fo r ka nslig markanva ndning (KM), mindre ka nslig markanva ndning 

(MKM)(NV 2016), Naturva rdsverkets riktva rden fo r mindre a n ringa risk (MRR)(NV 

2010) samt Avfall Sveriges rekommenderade haltgra nser fo r klassificering av 

fo rorenade massor (Avfall Sverige, 2007). 

Naturva rdsverkets generella riktlinjer anger att vid halter som understiger 

riktva rden fo r KM kan marken anva ndas till bosta der, daghem, odling mm. Vid halter 

o ver KM (men under MKM) finns begra nsningar fo r vad marken kan anva ndas till. 

Marken kan vid sa dant scenario anva ndas fo r till exempel industriella a ndama l, 

ko pcentra, va gar mm. Vid halter o ver MKM beho ver a tga rder vidtas fo r att minska 

fo roreningsniva n.  

Naturva rdsverkets riktva rden fo r MRR ska beaktas om man avser a teranva nda 

uppkomna o verskottsmassor pa  en annan plats a n da r de uppkommit. Riktva rdena 

anger en niva  under vilken jordmassor kan anva ndas fritt (d.v.s. utan anma lan till 

tillsynsmyndighet) inom andra omra den, t.ex. om de uppsta r som o verskott i 

samband med schaktarbeten. Fo r detta kra vs att haltniva erna fo r MRR inte 

o verskrids, att det inte fo rekommer andra fo roreningar som kan pa verka risken a n 

de a mnen som det finns angivna haltniva er fo r samt att anva ndningen inte sker i ett 

omra de da r sa rskild ha nsyn kra vs, t.ex. vattenskyddsomra den.  

Naturva rdsverkets riktva rden fo r ha lsorisker baseras pa  en uppskattad 

fo roreningsexponering som en ma nniska som vistas i omra det kan utsa ttas fo r. I 

modellen som Naturva rdverket anva nt fo r bera kningen beaktas sex olika sa tt som 

ma nniskor direkt eller indirekt kan exponeras fo r fo rorenad jord, se figur 2 nedan. 

  

Figur 2. Naturvårdsverkets exponeringsmodell för hälsoriskbaserade riktvärden. 
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6 Analysresultat, jord 

Analysresultat fo r jordprovtagningen a r sammansta llda i bifogad Bilaga C och  

laboratoriets analyscertifikat fo r jordprovtagningen a r bifogad som Bilaga F. 

Nedan listas en sammanfattning o ver vilka prover som o verskrider respektive 

riktva rde: 

Överskridande Naturvårdsverkets riktlinjer för Känslig markanvändning 

(KM): 

• 20PE_J11_0-0,5 fo r bly, zink och PAH-H 

• 20PE_J12_0-0,5 fo r bly och PAH-H 

• 20PE_J12_0,5-1 fo r barium 

• 20PE_J14_0-0,5 fo r kvicksilver 

Överskridande Naturvårdsverkets riktlinjer för Mindre än ringa risk (MRR): 

• 20PE_J10_0-0,5 fo r kadmium och PAH-H 

• 20PE_J11_0-0,5 fo r kadmium och koppar 

• 20PE_J11_0,5-1 fo r krom 

• 20PE_J12_0-0,5 fo r zink 

• 20PE_J12_0,5-1 fo r krom och zink 

• 20PE_J14_0-0,5 fo r kadmium 

• 20PE_J14_0,5-1 fo r krom 

• 20PE_J15_0-0,5 fo r kadmium, krom och zink 

Halter över detektionsgränsen men under MRR: 

• Metaller a r detekterade i samtliga prover 

• PAH:er a r detekterade i den o vre halvmetern i samtliga prover i det o stra 

delomra det.  

• Alifater >C16-C35 a r detekterade i 20PE_J11_0-0,5 och 20PE_J11_0,5-1. 
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7 Bedömning av föroreningssituation i jord 

Detta stycke behandlar de fo roreningarna som pa tra ffats i samband med den 

kompletterande miljo tekniska markunderso kningen utfo rd den 2 juli 2020.  

La mpliga riktva rden att anva nda fo r den aktuella fastigheten bedo ms i fo rsta hand 

vara Naturva rdsverkets riktva rden fo r Ka nslig markanva ndning (KM) da  det planeras 

byggnation inom objektet och potentiellt byggnader fo r bostadsa ndama l. Resultaten 

ja mfo rs a ven mot MKM och MRR. 

Halter o ver KM pa tra ffades i tre (3) av sju (7) initialt analyserade prover. I 20PE_J11 

uppma ttes fo rho jda halter av bly, zink samt PAH-H. Halter o verstigande KM 

pa tra ffades i punkten 20PE_J12 betra ffande bly och PAH-H samt kvicksilver i punkten 

20PE_J14. Med avseende av detta sa  beslutades det att analyser borde genomfo ras pa  

prover uttagna fra n de djupare intervallen fo r aktuella punkter. Vid denna 

analysomga ng sa  pa tra ffades endast halter o ver KM i ett (1) prov, 20PE_J12_0,5-1. I 

detta prov sa  tangeras riktva rde fo r KM ga llande barium (200 mg/kg).  Dessa halter 

bedo mdes, med avseende pa  laboratoriets ma tosa kerhet om 25% att dessa 

analysresultat inte bo r ligga till grund fo r vidare analyser. 

Noteras bo r ocksa  att i fem (5) av sju (7) provpunkter sa  finns uppma tta halter av 

metaller som o verstiger Naturva rdsverkets riktva rden fo r Mindre a n ringa risk 

(MRR), vilket begra nsar mo jligheten att anva nda uppkomna massor pa  annan plats 

(NV 2010).  

 

8 Anmälningsplikt 

Da  fo rorenade massor har pa tra ffats pa  fastigheten skall denna rapport delges 

tillsynsmyndigheten enligt Miljo balkens regler om upplysningsplikt (10 kap 11§ 

Miljo balken). All hantering av fo rorenade massor a r anma lningspliktig verksamhet. 

Enligt 28 § fo rordningen om miljo farlig verksamhet och ha lsoskydd (SFS 1998:899) 

skall en anma lan om avhja lpande a tga rder la mnas in och godka nnas av 

tillsynsmyndigheten innan en eventuell a tga rd pa bo rjas. 
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9 Förenklad riskbedömning  

Denna riskbedo mning presenterar fo roreningssituationen inom planomra det fo r 

kvarteret Pokalen i Flen. Fo roreningssituationen presenteras och utva rderas med 

ha nseende till potentiell fo roreningsexponering och -spridning samt att direktiv och 

rekommendationer info r framtida byggnation behandlas.  

9.1 Föroreningssituation 

Nedan redovisas samtliga ka nda fo roreningar inom planomra det. Fo roreningarna 

presenteras fo r respektive medium. 

9.1.1 Jord 

Inom detaljplaneomra det finns det i huvudsak tva  (2) bekra ftade delomra den med 

ka nd fo rorening i jord. Det ena omra det a r asfalterad yta va ster om den garagela nga 

som ga r i nord-sydlig riktning genom fastigheterna Pokalen 7 och 8 och det andra 

delomra det utgo rs av en grusparkering o ster om na mnd garagela nga.  

I det va stra delomra det har det totalt genomfo rts provtagning i tolv (12) punkter. 

Analyssvar fra n dessa provtagningar har lokaliserat en kvicksilverfo rorening med 

halter o verstigande KM i jordprofilens o vre halvmeter (17W02). Denna fo rorening 

har genom utfo rlig provtagning kunnat avgra nsas vertikalt (20PE_J14). Betra ffande 

den horisontella utbredningen sa  a r fo rekomsten i stort avgra nsad. Provtagning visar 

pa  osannolik fo rekomst i nordlig, va stlig samt sydlig riktning. A t o ster finns en sto rre 

elcentral vilken har begra nsat provtagning a t detta ha ll.  

I det o stra delomra det har provtagning skett i totalt tretton (13) punkter och ett 

omra de med fra mst fo rho jda metallhalter lokaliserats. Detta omra de stra cker sig i 

nord-sydlig riktning i den o stra delen av det o stra delomra det och denna fo rorening 

bedo ms ha sitt ursprung fra n den verksamhet som bedrivits pa  platsen. Fo roreningen 

a r i regel knuten till den o versta halvmetern av jordprofilen. Undantaget a r centralt i 

omra det (ungefa r i ho jd med dagens parkeringsinfart) da r fo rho jda metallhalter har 

uppma tts ned till ett djup av ca 1,5 m umy. I denna centrala del av delomra det har 

tidigare ocksa  fo rho jda halter av alifater uppma tts pa  ett djup av 1,1-1,5 m umy.  

A ven la ngst i so der, mot Eriksgatan, kan fo rho jda metallhalter ses ned till a tminstone 

0,9 m umy. Djupare underso kning pa  denna plats var inte tekniskt mo jligt vid 

provtagningstillfa llet. Den senast genomfo rda underso kningen pa visade ocksa  

fo rho jda PAH-H-halter i de nordliga delarna av det o stra delomra det, ocksa  de i den 

o vre delen av jordprofilen.  

Med ha nseende till den utbredning samt de haltniva er som pa visats i samband med 

de genomfo rda miljo underso kningarna sa  bedo ms det fo religga en risk fo r 

ma nniskors ha lsa med avseende pa  fo roreningshalterna i jord. Da  fo rekomsten av 

fo rorening i huvudsak a r ytlig sa  bedo ms eventuella framtida boende lo pa en risk fo r 
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exponering via intag av va xter och jord, direktkontakt med jord samt inandning av 

damm och a ngor fra n de fo rorenade massorna. Vad ga ller det va stra delomra det med 

kvicksilverfo rorening a r den huvudsakliga exponeringsrisken inandning av a nga fra n 

fo rorenade massor da  kvicksilver la tt o verga r till gasfas. Da  det pa  platsen planeras 

fo r bebyggelse, mo jligen bosta der, sa  bedo ms Naturva rdsverkets riktva rden fo r 

Ka nslig markanva ndning (KM) vara tilla mpbara. I och med att flertalet uttagna prov 

o verstiger KM (och i vissa fall MKM) sa  bedo ms a tga rd fo religga fo r att minska 

fo roreningssituationen och den framtida exponeringsrisken. 

9.1.2 Grundvatten 

Grundvattnet inom omra det har provtagits i april 2017 och november 2017 av WSP 

(WSP 2017a samt WSP 2018). Vid dessa provtagningstillfa llen sa  har grundvattnet 

analyserats fo r klorerade lo sningsmedel. Vid det fo rsta tillfa llet sa  pa tra ffades 

klorerade lo sningsmedel samt dess nedbrytningsprodukter i ett (1) av tre (3) aktuella 

grundvattenro r (17W13) medan man vid det andra tillfa llet pa tra ffade dessa a mnen 

i samtliga ro r (17W13-17W17). Uppma tta halter har bedo mts som generellt la ga i 

fyra (4) av fem (5) ro r vid det senare provtagningstillfa llet. Det femte (5:e) ro ret 

(17W13) pa visas sa dana halter av vinylklorid att grundvattnet klassas som otja nligt 

enligt Livsmedelsverket (WSP 2018). Vinylklorid fo rekommer mest troligt pa  platsen 

som nedbrytningsprodukt av klorerade lo sningsmedel fra n tidigare 

kemtva ttsverksamhet. Vinylklorid a r ett a mne som praktiskt taget endast 

fo rekommer i va tskefas (lo st i grundvatten) eller i gasfas (por- och inomhusluft). 

Vinylklorid a r mycket flyktigt och exponering a r vanligast via inandning av fo rorenad 

luft. A mnet a r bekra ftat cancerframkallande och a r i ho gre koncentrationer explosivt 

(NV 2007). 

PE genomfo rde i februari 2020 en grundvattenprovtagning i ro ret 17W08 vilken 

visade pa  fo rho jda metallhalter i form av nickel och zink. De uppma tta halterna 

uppga r i Mycket ho g halt respektive Ma ttlig halt enligt SGUs bedo mningsgrunder fo r 

grundvatten. Denna fo rorening tros antingen ha sin ha rkomst fra n den tidigare 

aktiviteten pa  fastigheten i form av bilverkstad alternativt i fo rho jda lokala 

bakgrundshalter. Tva va rt ja rn (Fe(II)) analyserades samtidigt. Da  inga riktva rden 

finns specifikt fo r just tva va rt ja rn sa  a r det sva rt att bedo ma fo roreningssituationen 

med avseende pa  erha llna analyssvar. Vid ja mfo relse mot riktva rde som finns fo r 

totalhalt ja rn i SGUs bedo mningsgrunder sa  o verstigs riktva rdet fo r Mycket ho g halt 

na stan tre ga nger (SGU 2013). Da  inget uttag av grundvatten fo r dricksvattena ndama l 

finns planerat inom omra det sa  bedo ms exponeringsrisken fo r ma nniskor av det 

metallfo rorenade grundvattnet som la g.  

Tidigare, av WSP framtagna rekommendationer och sammanfattningar har angett att 

de halter av klorerade lo sningsmedel som uppma tts i grundvattnet inte bedo ms 

utgo ra na gon risk fo r fo rho jda halter i inomhusluften inom omra det. Samtidigt har 

man belyst att risk finns att omra den med ho gre koncentrationer av klorerade 

lo sningsmedel kan finnas i na rheten. Vidare underso kningar rekommenderades 

(WSP 2017b). Som fo ljd av presenterade rekommendationer sa  genomfo rdes en 



 

 SID 14 (29) 

DAT: 2020-08-31 

  

 

 14 (29) 

 

kompletterande underso kning. Den efterfo ljande underso kningen resulterade i 

samma slutsats vad ga ller inomhusluften, att ingen risk bedo ms finnas i nula get. 

Vidare kopplas fo rekomsten av nedbrytningsprodukter (bl.a. vinylklorid) och 

avsaknaden av ursprungliga a mnen till att en a ldre fo rorening troligt ha ller pa  att 

brytas ned (WSP 2018).  

Med ha nseende till att inget dricksvattenuttag finns planerat inom omra det samt att 

provtagning av ba de porgas i marken samt inomhusluft inte visat pa  fo rekomst av 

klorerade lo sningsmedel ha rstammande fra n det fo rorenade vattnet sa  bedo ms 

risken fo r framtida exponering som liten.  

I samband med framtida grundla ggningsarbete och potentiell pa lning sa  kan 

fo rutsa ttningarna dock fo ra ndras da  eventuella a ngor eller grundvatten kan utnyttja 

nybildade kanaler genom marken fo r transport. Det lerlager som identifierades i 

samband med jordprovtagningen kan i dagsla get agera naturligt ta tskikt i marken 

varpa  en fo ra ndring av detta kan fo ra ndra spridningsfo rutsa ttningarna.  

9.1.3 Porluft/markgas 

Provtagning av porluft har gjorts i fem (5) punkter inom omra det. Samtliga 

provtagningar har genomfo rts av WSP under 2017. Samtliga uttagna prover har 

analyserats fo r fo rekomst av klorerade lo sningsmedel samt flyktiga kolva ten. I ett (1) 

av dessa fem (5) prov (17W07-PG) sa  detekterades bensen, toluen, xylen samt 

alifater/aromater >C6-C10. Dessa pa tra ffade halter o verstiger inte na gra aktuella 

riktva rden utan ligger i niva  med bakgrundshalter utomhus samt under de 

referensva rden som anger koncentrationer vilka en person kan inandas under en hel 

livstid utan negativ pa verkan pa  ha lsan (WSP 2017a).  

De genomfo rda porgasprovtagningarna har inte visat pa  na gra halter vilka o verstiger 

aktuella riktva rden. Da  inga riktva rden o verstigits samt att provtagningen bedo ms ha 

en god ta ckning av omra det sa  bedo ms ingen risk fo religga i dagsla get med avseende 

pa  fo rorening i porgas.  

9.1.4 Inomhusluft 

Provtagning av inomhusluft har genomfo rts vid tva  (2) tillfa llen med avseende pa  

fo rekomst av klorerade lo sningsmedel. Provtagning har skett pa  totalt fem (5) platser 

inom fastigheterna Pokalen 3 och 6 samt Ba garen 6. Vid ba da dessa 

provtagningstillfa llena sa  har inga halter o ver laboratoriets detektionsgra nser 

pa tra ffats. Sa ledes bedo ms fo roreningsspridning fra n marken till inomhusluft inte 

fo rekomma inom eller i direkt anslutning till planomra det. 
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9.2 Begränsningar och antaganden 

Vid framtagande av denna riskbedo mning sa  har flertalet begra nsningar identifierats. 

Dessa begra nsningar medfo r att vissa antaganden beho ver go ras. Dessa antaganden 

presenteras nedan. 

Idag finns ingen uppgift om vilken typ av byggnad som kommer att uppfo ras inom 

fastigheten, samt dess eventuella position. Utan denna vetskap sa  ga r det samtidigt 

inte att avgo ra vilken typ av grundla ggning som beho vs samt om pa lning blir aktuellt. 

I ha ndelse av pa lning genom jordlagren sa  o kar risken fo r att fo rorening i fra mst 

grundvatten kan spridas mellan olika skikt i markprofilen. Eventuell pa lning och 

markarbeten kan samtidigt o ka risken fo r att fo rorening i gasform exponeras och 

sprids.  

Betra ffande tillga nglig geoteknisk data sa  a r de o vre tva  meterna av markprofilen 

va ldokumenterade medan osa kerheter om markens sammansa ttning samt 

jordlagrens ma ktighet pa  djupet fo religger da  detta i mindre utstra ckning a r 

underso kt. I WSP:s rapport fra n 2017 (WSP 2017a, tabell 2) sa  framga r det att 

grundvattenro rens filter sattes i friktionsjord mot berg och med en ro rla ngd mellan 

9,2 och 15,6 m. Dock framga r det inte i rapporten om ro rens o verkant a r i markniva  

eller om ro ren sticker upp, vilken medfo r att jordlagrens ma ktighet a r oka nt. Enligt 

SGUs karttja nst sa  a r jordlagrens ma ktighet inom fastigheten mellan 5 och 20 m (SGU 

2020). 

9.3 Spridnings- och exponeringsvägar 

De mest framtra dande potentiella spridningsva garna fo r bekra ftad markfo rorening 

ur miljo synpunkt bedo ms vara urlakning till grundvatten samt erosion/damning av 

fo rorenad jord. Fo rorening som urlakat till grundvatten kan sedermera transporteras 

till och ackumuleras i sediment och sjo ar la ngre ned i avrinningsomra det. Vidare kan 

fo rorening potentiellt transporteras av och ackumuleras i organismer levandes under 

och ovan mark samt i vatten.   

Betra ffande exponeringsrisk fo r ma nniskor sa  bedo ms sto rt risk fo religga vid oralt 

intag av den fo rorenade jorden. Da  byggnation planeras pa  platsen, eventuellt i form 

av bosta der, sa  ga r det inte att utesluta att odling av va xter kommer ske pa  platsen. 

Da rav bedo ms ocksa  risken fo r intag av va xter som en mo jlig exponeringsva g. Andra 

sa tt att komma i kontakt med funnen fo rorening kan vara inandning av damm och 

direkt hudkontakt.  

Vinylklorid fo rekommer mest troligt pa  platsen som nedbrytningsprodukt av 

klorerade lo sningsmedel fra n tidigare kemtva ttsverksamhet. Vinylklorid a r ett a mne 

som praktiskt taget endast fo rekommer i va tskefas (lo st i grundvatten) eller i gasfas 

(por- och inomhusluft). Vinylklorid a r mycket flyktigt och exponering a r vanligast via 

inandning av fo rorenad luft. (NV 2007). 
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9.4 Recipienter och skyddsobjekt 

Planomra det ligger i avrinningsomra det fo r Flensa n och sedermera Ga rdssjo n vidare 

till Nyko pingsa n. PE har ingen vetskap om att uttag av grund- eller ytvatten fo r 

kommunal dricksvattenfo rso rjning sker nedstro ms planomra det utan det 

kommunala dricksvattnet levereras av Katrineholm Vatten och Avfall AB (So rmland 

vatten 2020). 

Nedan listas identifierade skyddsobjekt: 

- Barn och vuxna som eventuellt kommer bo pa  platsen 

- Barn och vuxna som vistas i omra det 

- Ekosystem ovan och under mark 

- Grundvatten inom planomra det och nedstro ms 

- Ytvatten och sediment i Flensa n och nedstro ms 

- Ekosystemet i Flensa n och nedstro ms  

9.5 Övergripande åtgärdsmål 

O vergripande a tga rdsma l ska fungera som underlag fo r sa va l riskbedo mning, 

a tga rdsutredning som riskva rdering och ska beskriva syftet med en 

efterbehandlingsa tga rd (NV 2009).  

Fo rslag till de o vergripande a tga rdsma len presenteras nedan: 

- Markmiljo n i omra det ska vara av sa dan kvalite  att den sto djer no dva ndiga 

markfunktioner i den omfattning som beho vs fo r den aktuella 

markanva ndningen samt att inga ha lsorisker ska fo religga fo r eventuella 

framtida boende. 

- Lokala ekosystem ovan och under jord ska inte pa verkas negativt av 

fo roreningssituationen i omra det.  

- Spridning av fo rorening ska inte ske i en omfattning som medfo r en 

oacceptabel pa verkan pa  na rliggande identifierade skyddsobjekt.  

Generellt ska de fo reslagna o vergripande a tga rdsma len sa kersta lla att 

oacceptabla risker inte uppkommer fo r ma nniska och miljo n, varken ur ett 

kortsiktigt eller ett la ngsiktigt perspektiv.  
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9.6 Konceptuell modell 

De konceptuella modellerna nedan, Figur 3 och 4, redovisar fo roreningska llan, 

prima ra (svarta pilar) och sekunda ra (gra  pilar) spridnings- och exponeringsva gar 

och skyddsobjekt fo r aktuellt omra de. De prima ra representerar de huvudsakliga 

spridnings- och exponeringsva garna i dagsla get. De sekunda ra representerar 

exponeringsva gar som i dagsla get a r sma , men som kan komma att bli sto rre i 

framtiden. 

 

 

Figur 3. Konceptuell modell som visar föroreningskällan för bekräftade markföroreningar, primära och 
sekundära exponeringsvägar och skyddsobjekt för aktuellt område. 
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Figur 4. Konceptuell modell som visar föroreningsproblematiken för vinylklorid Figuren presenterar 
primära och sekundära exponeringsvägar och skyddsobjekt för aktuellt område. 

9.7 Rekommendationer inför framtida byggnation 

Denna rapportdel presenterar identifierade problemomra den som kan infinna sig vad 

ga ller den bekra ftade fo roreningen och framtida planerade byggnation. 

Betra ffande fo roreningsfo rekomsten i jord sa  bedo ms den sto rsta risken fo r 

exponering fo religga vid direktkontakt med fo rorenad jord samt inandning av damm. 

Med ha nseende till detta sa  bo r all hantering av fo rorenade massor ske med omsorg 

fo r att minska exponeringsrisken, t.ex. sa  kan massorna fuktas vilket minskar 

damning. De fo rorenade massorna bo r avla gsnas och deponeras innan vidare 

markarbete pa bo rjas fo r att kunna sa kersta lla att fo rorenat material inte beblandas 

med rena massor.  

Vad ga ller vinylkloriden som pa tra ffats inom fastigheten sa  har provtagning av por- 

och inomhusluft inte visat pa  fo rekomst av vinylklorid vilken indikerar att det lerlager 

som underlagrar fyllnadsmaterialet inom fastigheten utgo r ett fullgott skydd mot 

gasexponering. Vid byggnation sa  kan fo rutsa ttningarna fo ra ndras. Om framtida 

bebyggelse kommer inneha lla ett ka llarplan eller underjordiskt garage sa  minskas 

lerans ma ktighet varpa  lerans naturliga skyddskapacitet minskas varpa  

exponeringsrisken kan o ka. Liknande situation kan komma att uppsta  vid eventuell 

pa lning. Vid pa lning sa  kan fo roreningsfo rekomst fra n ett jordlager i marken 

transporteras till ett annat varpa  fo roreningen sprids i en snabbare takt. Pa lningen 

kan ocksa  skapa kanaler och i viss ma n sprickor som fo rorening i gasform kan utnyttja 

och pa  sa  vis kan exponeringsrisken o ka. Om pa lning beho vs fo r framtida bebyggelse 
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sa  kan sa rskilda metoder med t.ex. foderro r anva ndas fo r att minska risken fo r 

fo roreningsspridning.  

9.8 Riskvärdering 

Utifra n den fo roreningssituation som ra der pa  platsen samt med dagens 

markanva ndning bo r avhja lpandea tga rder genomfo ras fo r att minska 

fo roreningsniva n. Detta grundar sig i att a mneshalter o ver Mindre ka nslig 

markanva ndning har uppma tts i markens o versta skikt varpa  en direkt 

exponeringsrisk fo religger fo r de som idag brukar platsen som parkering. Risk finns 

ocksa  att fo rorening fra n markens ytskikt transporteras och sprids fra n platsen med 

de bilar som idag ko r pa  omra det. Kontinuerlig nederbo rd och vatteninfiltration kan 

med tiden medfo ra urlakning av a mnen i markens ytskikt varpa  fo rorening med tiden 

kan spridas pa  djupet, na got som kan ses idag i flera punkter med avtagande 

fo roreningshalter pa  djupet. Genom avla gsning av de fo rorenade massorna sa  

minskar risken fo r metallurlakning fra n ovanliggande jordlager till grundvattnet 

vilket minskar risken fo r en la ngsiktig fo rsa mring av grundvattnets kvalite  med 

ha nseende pa  metallfo rekomst. 

I ha ndelse av bostadsbyggnation pa  platsen sa  bo r Naturva rdsverkets riktva rden fo r 

Ka nslig markanva ndning tas ha nsyn till vilket da  medfo r att en sto rre yta hamnar 

inom ramen fo r mark som bo r efterbehandlas. Detta fo r att minska exponeringsrisken 

fo r de framtida boende pa  platsen via direktkontakt eller via potentiella egenodlade 

va xter.  

Vad ga ller fo rekomsten av vinylklorid inom detaljplaneomra det sa  bedo ms de 

underso kningarna av por- och inomhusluft som genomfo rts ha tillra ckligt god 

ta ckning fo r att kunna sa ga att fo r ma nniskor a r exponeringsrisken fo r vinylklorid i 

dagsla get mycket liten. Det medium da r vinylklorid har pa tra ffats a r i grundvattnet 

och da  inget dricksvattenuttag sker inom omra det sa  bedo ms a ven exponeringsrisken 

fo r detta i dagsla get som liten.  

Vinylklorid har analyserats fo r i flertalet brunnar men bara uppma tts i fo rho jda halter 

i en brunn samt att inomhusluftma tningarna pa  flertalet fastigheter inom 

planomra det inte pa visat detta a mne. Med dessa provtagningar som grund kan man 

go ra antagandet att fo roreningen a r fo rha llandevis begra nsad.  

De tillga ngliga svenska riktva rdena betra ffande vinylklorid i grundvatten a r na got 

limiterade sa  genom att ista llet ja mfo ra uppma tt halt (2,1 µg/l) mot holla ndska 

riktva rden sa  o verstiger halten ma lniva erna (0,01 µg/l) som ska uppna s fo r att helt 

a tersta lla markens funktioner fo r ma nniskor samt va xt- och djurliv. Da remot sa  

understiger uppma tt halt klart va rdet som anger aktionsniva  (5,0 µg/l), en niva  som 

indikerar en fo roreningsniva  da r markens funktioner fo r ma nniskor och va xt- och 

djurliv a r allvarligt fo rsvagad eller hotad (VROM 2000). Genom att ocksa  anva nda 

Naturva rdsverkets bera kningsark fo r platsspecifika riktva rden sa  framga r det att den 

sto rsta risken fo r exponering fo r vinylklorid a r via intag av fo rorenat grundvatten 
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alternativt va xter. Da  inget dricksvattenuttag planeras inom omra det samt att 

mo jligheten fo r den troligtvis begra nsade ma ngd va xter som kommer odlas inom 

detaljplaneomra det att komma i kontakt med det fo rorenade grundvattnet a r mycket 

liten sa  kvarsta r endast risken fo r inandning av a nga. Denna risk kan ocksa  bedo mas 

som liten da  inomhusluft- samt porgasprovtagningarna inte visat pa  fo rekomst av 

vinylklorid. Med ha nseende till ovan na mnda fo rutsa ttningar sa  go rs bedo mningen 

att vinylkloriden inom omra det inte utgo r en risk fo r de som vistas inom omra det 

samt inte heller fo r de recipienter som finns nedstro ms.  

Da  dataunderlaget vad ga ller grundvattenprovtagning a r fo rha llandevis begra nsat sa  

skulle vidare provtagning i existerande brunnar samt eventuellt nyinstallerade o ka 

datama ngden och en mer helhetlig utbredningsbild av fo rekomsten av vinylklorid 

skulle kunna erha llas. En o kad datama ngd skulle da  ge en sa krare grund fo r 

bedo mningen av fo roreningsfo rha llandena inom planomra det. 

10 Sammanfattande riskbedömning 

Den fo renklade riskbedo mningen som genomfo rts ovan avseende fo rorening i jord 

visar pa  att exponeringsrisk fo religger avseende den bekra ftade metallfo roreningen 

fo r de ma nniskor som vistas pa  platsen idag samt eventuella framtida boenden. De 

huvudsakliga exponeringsva garna a r direktintag av fo rorenad jord, inandning av 

damm samt hudkontakt. Med tid sa  bedo ms denna fo rorening kunna ha en negativ  

inverkan pa  grundvattnet samt markekosystem, denna risk bedo ms som begra nsad 

men ga r inte att bortse fra n.  

Betra ffande fo rekomsten av vinylklorid inom detaljplaneomra det sa  bedo ms 

exponeringsrisken fo r ma nniskor som mycket liten och en negativ pa verkan pa  

markmiljo n som begra nsad. Detta grundas i att inget grundvattenuttag fo r 

dricksvattena ndama l finns planerat samt att genomfo rda porgas- och 

inomhusluftprovtagningar inte visat pa  fo rekomst av vinylklorid. Vidare a r de 

uppma tta halterna inte sa  ho ga att en betydande negativ effekt pa  markmiljo n 

bedo ms fo religga. 
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11 Uppdaterat åtgärdsförslag 

Med ha nseende till den nu genomfo rda riskbedo mningen som bygger pa  samtliga 

inom omra det genomfo rda miljo tekniska markunderso kningar sa  rekommenderar 

PE att avhja lpandea tga rder genomfo rs med ma let att avla gsna de fo rorenade 

massorna som pa tra ffats inom detaljplaneomra det. Detta fo r att minska 

exponeringsrisken fo r de som vistas pa  omra det idag men a ven eventuella framtida 

boende.  

Det alternativ som bedo ms mest fo rdelaktigt a r att genomfo ra 

efterbehandlingsa tga rder da r de fo rorenade massorna avla gsnas genom schaktning, 

deponeras och ersa tts med rena massor. 

Inom detaljplaneomra det sa  har tva  (2) separata huvudomra den lokaliserats da r ett 

efterbehandlingsbehov fo religger. Det ena a r en mindre yta i det va stra delomra det 

da r en kvicksilverfo rorening bekra ftats i markens o vre skikt. Detta omra de bedo ms 

ha en ungefa rlig areal av 40 m2. I det o stra delomra det har ett sto rre, na got uppdelat 

omra de med fo rho jda halter kunnat bekra ftats. Aktuell yta i det o stra delomra det har 

en ungefa rlig areal om 250-300 m2. Utbredningen av de respektive omra dena 

presenteras o versiktligt i rutna tsformat i Bilaga G. 

12 Anmälningsplikt 

Da  fo rorenade massor har pa tra ffats pa  fastigheten skall denna rapport delges 

tillsynsmyndigheten enligt Miljo balkens regler om upplysningsplikt (10 kap 11§ 

Miljo balken). All hantering av fo rorenade massor a r anma lningspliktig verksamhet. 

Enligt 28 § fo rordningen om miljo farlig verksamhet och ha lsoskydd (SFS 1998:899) 

skall en anma lan om avhja lpande a tga rder la mnas in och godka nnas av 

tillsynsmyndigheten innan en eventuell a tga rd pa bo rjas. 
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Bilaga B. Översiktskarta med 
provtagningspunkter 
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Bilaga C. Sammanställning av 
analysresultat från jordprovtagningen 
med Naturvårdsverkets riktvärden för 
MRR, KM och MKM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga- C
 Sammanställning av analysresultat - Jord

PE Teknik och Arkitektur AB
Uppdrag: Kv Pokalen

Uppdragsnr:11005876
Beställare: Flens kommun

Provmärkning 20PE_J09_0-0,4 20PE_J10_0-0,5 20PE_J11_0-0,5 20PE_J11_0,5-1 20PE_J12_0-0,5 20PE_J12_0,5-1 20PE_J13_0-0,5 20PE_J14_0-0,5 20PE_J14_0,5-1 20PE_J15_0-0,5
Laboratorium Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins

Labbrapport EUSELI2-00774970 EUSELI2-00774970 EUSELI2-00774970 EUSELI2-00783279 EUSELI2-00774970 EUSELI2-00783279 EUSELI2-00774970 EUSELI2-00774970 EUSELI2-00783279 EUSELI2-00774970
Provtagningsdatum 2020-07-02 2020-07-02 2020-07-02 2020-07-02 2020-07-02 2020-07-02 2020-07-02 2020-07-02 2020-07-02 2020-07-02

Provtyp Jordprov Jordprov Jordprov Jordprov Jordprov Jordprov Jordprov Jordprov Jordprov Jordprov
Provtagningsdjup (m umy) 0-0,4 0-0,5 0-0,5 0,5-1 0-0,5 0,5-1 0-0,5 0-0,5 0,5-1 0-0,5

Torrsubstans -- -- -- -- % 97,50 95,30 87,30 75,30 92,70 74,50 91,00 79,00 76,20 77,00
TOC (total organic carbon) % TS 0,34 0,63 2,20 - 0,86 - - - - -

Metaller
Arsenik, As 10 10 25 1 000 mg/kg TS <1,9 2,20 3,90 4,70 2,90 6,70 2,00 4,10 3,70 5,10
Barium, Ba -- 200 300 50 000 mg/kg TS 32,00 56,00 160,00 160,00 69,00 200,00 28,00 100,00 160,00 160,00

Kadmium, Cd 0,2 0,8 12 1 000 mg/kg TS <0,20 0,22 0,58 <0,20 <0,20 <0,20 0,09 0,22 <0,20 0,22
Kobolt, Co -- 15 35 1 000 mg/kg TS 6,20 6,60 9,30 10,00 8,20 9,50 5,60 8,50 14,00 11,00

Krom Totalt, Cr 40 80 150 10 000 mg/kg TS 31,00 25,00 33,00 45,00 26,00 48,00 19,00 34,00 43,00 44,00
Koppar, Cu 40 80 200 2 500 mg/kg TS 18,00 34,00 70,00 23,00 29,00 29,00 18,00 24,00 37,00 33,00

Kvicksilver, Hg 0,1 0,25 2,5 50 mg/kg TS <0,010 0,026 0,027 0,015 0,031 0,025 0,013 0,370 <0,012 0,059
Nickel, Ni 35 40 120 1 000 mg/kg TS 14,00 11,00 18,00 20,00 14,00 22,00 13,00 19,00 28,00 30,00

Bly, Pb 20 50 400 2 500 mg/kg TS 13,00 39,00 110,00 17,00 100,00 20,00 7,70 24,00 14,00 25,00
Vanadin, V -- 100 200 10 000 mg/kg TS 20,00 27,00 41,00 61,00 28,00 60,00 24,00 41,00 46,00 37,00

Zink, Zn 120 250 500 2 500 mg/kg TS 42,00 79,00 310,00 81,00 130,00 130,00 50,00 98,00 90,00 150,00
BTEX

Bensen -- 0,012 0,04 1 000 mg/kg TS <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 - - - -
Toluen -- 10 40 1 000 mg/kg TS <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 - - - -

Etylbensen -- 10 50 1 000 mg/kg TS <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 - - - -
Xylen -- 10 50 1 000 mg/kg TS <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 - - - -

PAH
Naftalen -- -- -- 2 500 mg/kg TS <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - - -

Acenaftylen -- -- -- -- mg/kg TS <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - - -
Acenaften -- -- -- -- mg/kg TS <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - - -

PAH-L 0,6 3 15 1 000 mg/kg TS <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 - - - -
Fluoren -- -- -- -- mg/kg TS <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - - -

Fenantren -- -- -- -- mg/kg TS 0,04 0,12 0,15 <0,030 0,15 <0,030 - - - -
Antracen -- -- -- -- mg/kg TS <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - - -

Fluoranten -- -- -- -- mg/kg TS 0,11 0,29 0,39 <0,030 0,33 <0,030 - - - -
Pyren -- -- -- -- mg/kg TS 0,11 0,26 0,34 <0,030 0,31 <0,030 - - - -

PAH-M 2 3,5 20 1 000 mg/kg TS 0,29 0,70 0,91 <0,075 0,82 <0,075 - - - -
Bens(a)antracen -- -- -- -- mg/kg TS 0,03 0,08 0,16 <0,030 0,13 <0,030 - - - -

Krysen -- -- -- -- mg/kg TS 0,05 0,12 0,18 <0,030 0,16 <0,030 - - - -
Bens(b)fluoranten -- -- -- -- mg/kg TS 0,09 0,23 0,33 <0,030 0,34 <0,030 - - - -
Bens(k)fluoranten -- -- -- -- mg/kg TS 0,09 0,23 0,33 <0,030 0,34 <0,030 - - - -

Bens(a)pyren -- -- -- -- mg/kg TS 0,04 0,11 0,16 <0,030 0,18 <0,030 - - - -
Dibens(ah)antracen -- -- -- -- mg/kg TS <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - - -

Benso(ghi)perylen -- -- -- -- mg/kg TS 0,04 0,10 0,15 <0,030 0,17 <0,030 - - - -
Indeno(123cd)pyren -- -- -- -- mg/kg TS 0,03 0,09 0,12 <0,030 0,15 <0,030 - - - -

PAH-H 0,5 1 10 50 mg/kg TS 0,30 0,75 1,10 <0,11 1,10 <0,11 - - - -
PAH, summa 16 -- -- -- -- mg/kg TS 0,63 1,50 2,10 <0,23 2,00 <0,23 - - - -

PAH, summa cancerogena -- -- -- -- mg/kg TS 0,26 0,65 0,97 <0,090 0,98 <0,090 - - - -
PAH, summa övriga -- -- -- -- mg/kg TS 0,37 0,85 1,10 <0,14 1,00 <0,14 - - - -

Alifatiska och aromatiska kolväten
Alifater >C5-C8 -- 25 150 700 mg/kg TS <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 - - - -

Alifater >C8-C10 -- 25 120 700 mg/kg TS <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 - - - -
Alifater >C10-C12 -- 100 500 1 000 mg/kg TS <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 - - - -
Alifater >C12-C16 -- 100 500 10 000 mg/kg TS <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 - - - -

Alifater >C5-C16 -- 100 500 -- mg/kg TS <9,0 <9,0 <9,0 <9,0 <9,0 <9,0 - - - -
Alifater >C16-C35 -- 100 1000 10 000 mg/kg TS <10 <10 59,00 31,00 <10 <10 - - - -

Aromater >C8-C10 -- 10 50 1 000 mg/kg TS <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 - - - -
Aromater >C10-C16 -- 3 15 1 000 mg/kg TS <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 - - - -
Aromater >C16-C35 -- 10 30 1 000 mg/kg TS <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 - - - -

Fotnoter
2 Riktvärde för MRR (Naturvårdsverkets tabell 4, handbok 2010:13).
3 Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (juni 2016).
4 Avfall Sveriges uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor (Rapport 2019:01).
Fetstil - Analysresultat över detektionsgränsen.
Halter som överskrider riktvärden färgmarkeras.
"--" Riktvärde inte tillgängligt.
"-" Ej analyserat.

Analysparameter
Riktvärde

MKM3Riktvärde KM3Riktvärde
MRR2

Farligt avfall4

(lättlösligt /icke
lättlösligt)

Enhet

K:\AOINF\Uppdrag 2330\11005876\6. Resultat\Analysresultat_Pokalen_kompletternade_jord_NV_20200803 1 2020-08-20
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Bilaga D. Borrhålsloggar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)
Projektnr/namn: Datum: Beteckning:
11005876 / Kv. Pokalen 2020-07-02 20PE09

Borrdiameter: Borrmetod: Borrfirma:
70mm Skruv DanMag AB

Loggad av: P.Pettersson

Prov- PID Fukt- Fri
intervall/id (ppm) nivå Notering

Mg[grSa]

0-0,4 0,8

0,5 0,5 Bild 10

siLe

0,4-1 0,3 Sandlinser

rostfärg

1 1

T

1-1,5 0,3

1,5 1,5 Bild 11

1,5-2 0,2

2 2

Le

2-2,5 0,2

F

2,5 2,5 Bild 11

2,5-3 0,1

3 3 B

Borrstopp

3,5 3,5

4 4
Kommentarer:

Djup (m) Geologi/observationer Djup (m)



Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)
Projektnr/namn: Datum: Beteckning:
11005876 / Kv. Pokalen 2020-07-02 20PE10

Borrdiameter: Borrmetod: Borrfirma:
70mm Skruv DanMag AB

Loggad av: P.Pettersson

Prov- PID Fukt- Fri
intervall/id (ppm) nivå Notering

Mg[grSa]

0-0,5 0,2 Tegelrester

0,5 0,5 Bild 4

0,5-0,9 0,3

T

1 Svart färg 1

siLe

0,9-1,5 0,2

1,5 1,5 Bild 5

1,5-2 0,0

2 2

Le

2-2,5 0,0

2,5 2,5 Bild 6

2,5-3 0,0 F

3 3

Borrstopp

3,5 3,5

4 4
Kommentarer:

Djup (m) Geologi/observationer Djup (m)



Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)
Projektnr/namn: Datum: Beteckning:
11005876 / Kv. Pokalen 2020-07-02 20PE11

Borrdiameter: Borrmetod: Borrfirma:
70mm Skruv DanMag AB

Loggad av: P.Pettersson

Prov- PID Fukt- Fri
intervall/id (ppm) nivå Notering

Mg[grSa]

0-0,5 0,3

0,5 0,5 Bild 7

siLe T

0,5-1 0,4 Sandlinser

1 1

1-1,5 14,7

1,5 1,5 Bild 8

1,5-2 11,5

2 2

Le

2-2,5 2,3 F

2,5 2,5 Bild 9

2,5-3 1,3 B

3 3

Borrstopp

3,5 3,5

4 4
Kommentarer:

Djup (m) Geologi/observationer Djup (m)



Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)
Projektnr/namn: Datum: Beteckning:
11005876 / Kv. Pokalen 2020-07-02 20PE12

Borrdiameter: Borrmetod: Borrfirma:
70mm Skruv DanMag AB

Loggad av: P.Pettersson

Prov- PID Fukt- Fri
intervall/id (ppm) nivå Notering

Mg[grSa]

0-0,5 0,3

0,5 0,5 Bild 1

siLe

0,5-1 0,2 T

1 1

Le

1-1,5 0,1 Sandlinser

1,5 1,5 Bild 2

1,5-2 0,1

2 2

2-2,5 0,0 F

2,5 2,5 Bild 3

2,5-3 0,1 B

3 3

Borrstopp

3,5 3,5

4 4
Kommentarer:

Djup (m) Geologi/observationer Djup (m)



Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)
Projektnr/namn: Datum: Beteckning:
11005876 / Kv. Pokalen 2020-07-02 20PE13

Borrdiameter: Borrmetod: Borrfirma:
70mm Skruv DanMag AB

Loggad av: P.Pettersson

Prov- PID Fukt- Fri
intervall/id (ppm) nivå Notering

Asfalt

0-0,5 0,3 Mg[gaSa]

0,5 Röd färg 0,5 Bild 13

Le inslag av siltlinser T

0,5-1 0,2

1 1

1-1,5 0,0 Bild 14

1,5 1,5

Borrstopp

2 2

2,5 2,5

3 3

3,5 3,5

4 4
Kommentarer:

Djup (m) Geologi/observationer Djup (m)



Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)
Projektnr/namn: Datum: Beteckning:
11005876 / Kv. Pokalen 2020-07-02 20PE14

Borrdiameter: Borrmetod: Borrfirma:
70mm Skruv DanMag AB

Loggad av: P.Pettersson

Prov- PID Fukt- Fri
intervall/id (ppm) nivå Notering

Asfalt

0-0,5 0,0 Mg[grSa]

0,5 0,5 Bild 17

T

siLe

0,5-1 0,0

1 1

1-1,5 0,0 Bild 18

1,5 1,5 vissF

Borrstopp

2 2

2,5 2,5

3 3

3,5 3,5

4 4
Kommentarer:

Djup (m) Geologi/observationer Djup (m)



Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)
Projektnr/namn: Datum: Beteckning:
11005876 / Kv. Pokalen 2020-07-02 20PE15

Borrdiameter: Borrmetod: Borrfirma:
70mm Skruv DanMag AB

Loggad av: P.Pettersson

Prov- PID Fukt- Fri
intervall/id (ppm) nivå Notering

Asfalt

0-0,5 0,3 Mg[grSa]

0,5 0,5 Bild 15

siLe T

0,5-1 0,0

1 1

1-1,5 0,1 Bild 16

1,5 1,5

Borrstopp

2 2

2,5 2,5

3 3

3,5 3,5

4 4
Kommentarer: 2 borrförsök krävdes. Borrstopp vid 0,5 m umy på första försöket

Djup (m) Geologi/observationer Djup (m)



Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)
Projektnr/namn: Datum: Beteckning:
11005876 / Kv. Pokalen 2020-07-02 20PE16

Borrdiameter: Borrmetod: Borrfirma:
70mm Skruv DanMag AB

Loggad av: P.Pettersson

Prov- PID Fukt- Fri
intervall/id (ppm) nivå Notering

Asfalt

inget värde

0-0,5 mätt pga Mg[grSa]

materialbrist

0,5 0,5 Bild 19

siLe T

0,5-1 0,1

1 1

1-1,5 0,2 Bild 20

1,5 1,5

Borrstopp

2 2

2,5 2,5

3 3

3,5 3,5

4 4
Kommentarer:

Djup (m) Geologi/observationer Djup (m)
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Bilaga E. Fotologg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA E – FOTOLOGG  

Kund: Flens Kommun Uppdrag: Kv. Pokalen Uppdrag nr: 11005876 
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BILAGA E – FOTOLOGG  

Kund: Flens Kommun Uppdrag: Kv. Pokalen Uppdrag nr: 11005876 
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BILAGA E – FOTOLOGG  

Kund: Flens Kommun Uppdrag: Kv. Pokalen Uppdrag nr: 11005876 
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BILAGA E – FOTOLOGG  

Kund: Flens Kommun Uppdrag: Kv. Pokalen Uppdrag nr: 11005876 
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BILAGA E – FOTOLOGG  

Kund: Flens Kommun Uppdrag: Kv. Pokalen Uppdrag nr: 11005876 
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BILAGA E – FOTOLOGG  

Kund: Flens Kommun Uppdrag: Kv. Pokalen Uppdrag nr: 11005876 
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BILAGA E – FOTOLOGG  

Kund: Flens Kommun Uppdrag: Kv. Pokalen Uppdrag nr: 11005876 

 

 

Bild Nr. 
13 

Datum: 
200702 

 

20PE_J13_0-1 
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14 

Datum: 
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BILAGA E – FOTOLOGG  

Kund: Flens Kommun Uppdrag: Kv. Pokalen Uppdrag nr: 11005876 

 

 

Bild Nr. 
15 

Datum: 
200702 

 

20PE_J15_0-1 
 
 

 

Bild Nr. 
16 

Datum: 
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BILAGA E – FOTOLOGG  

Kund: Flens Kommun Uppdrag: Kv. Pokalen Uppdrag nr: 11005876 
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17 

Datum: 
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20PE_J14_0-1 
 
 

 

Bild Nr. 
18 

Datum: 
200702 

 

20PE_J14_1-1,5 
 

 



 

BILAGA E – FOTOLOGG  

Kund: Flens Kommun Uppdrag: Kv. Pokalen Uppdrag nr: 11005876 
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20 

Datum: 
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-184815-01

EUSELI2-00783279
Í%SQbÂÂKqOFÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Referenskod 2330 - 11005876

PE Teknik & Arkitektur AB

Per Pettersson

Årstaängsvägen 11

11743 STOCKHOLM
Kundnummer: SL7651125

Provbeskrivning:

177-2020-08050605Provnummer: Provtagare Per Pettersson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-08-05

Utskriftsdatum: 2020-08-07

2020-08-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 177-2020-07030733 (20PE_J11_0,5-1)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts31Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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-003v55



AR-20-SL-184815-01

Í%SQbÂÂKqOFÎ

EUSELI2-00783279

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.7Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts160Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts45Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.015Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts20Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts61Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts81Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-184816-01

EUSELI2-00783279
Í%SQbÂÂKqPOÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Referenskod 2330 - 11005876

PE Teknik & Arkitektur AB

Per Pettersson

Årstaängsvägen 11

11743 STOCKHOLM
Kundnummer: SL7651125

Provbeskrivning:

177-2020-08050606Provnummer: Provtagare Per Pettersson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-08-05

Utskriftsdatum: 2020-08-07

2020-08-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 177-2020-07030738 (20PE_J12_0,5-1)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%74.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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-003v55



AR-20-SL-184816-01

Í%SQbÂÂKqPOÎ

EUSELI2-00783279

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts6.7Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts200Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.5Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts29Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts48Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.025Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts22Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts60Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts130Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-184652-01

EUSELI2-00783279
Í%SQbÂÂKoo!Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Referenskod 2330 - 11005876

PE Teknik & Arkitektur AB

Per Pettersson

Årstaängsvägen 11

11743 STOCKHOLM
Kundnummer: SL7651125

Provbeskrivning:

177-2020-08050607Provnummer: Provtagare Per Pettersson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-08-05

Utskriftsdatum: 2020-08-07

2020-08-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 177-2020-07030745 (20PE_J14_0,5-1)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%76.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts3.7Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts160Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts37Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts43Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts28Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts46Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts90Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

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-003v55



AR-20-SL-184652-01

Í%SQbÂÂKoo!Î

EUSELI2-00783279

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-170548-01

EUSELI2-00774970
Í%SQbÂÂJ+t*Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

11005876 Referenskod 2330

PE Teknik & Arkitektur AB

Per Pettersson

Årstaängsvägen 11

11743 STOCKHOLM
Kundnummer: SL7651125

Provbeskrivning:

177-2020-07030661Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-07-02

Per Pettersson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-07-03

Utskriftsdatum: 2020-07-16

2020-07-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PE_J09_0-0,4

Provtagningsplats: 11005876

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%97.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts0.6Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% Ts0.34TOC beräknat a)

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.031Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.045Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.090Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.041Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v55



AR-20-SL-170548-01

Í%SQbÂÂJ+t*Î

EUSELI2-00774970

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.037Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.042Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.29Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.26Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.37Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.63Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts32Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts31Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts42Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-170545-01

EUSELI2-00774970
Í%SQbÂÂJ+qvÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

11005876 Referenskod 2330

PE Teknik & Arkitektur AB

Per Pettersson

Årstaängsvägen 11

11743 STOCKHOLM
Kundnummer: SL7651125

Provbeskrivning:

177-2020-07030662Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-07-02

Per Pettersson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-07-03

Utskriftsdatum: 2020-07-16

2020-07-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PE_J10_0-0,5

Provtagningsplats: 11005876

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts1.1Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% Ts0.63TOC beräknat a)

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.084Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.23Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.090Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v55



AR-20-SL-170545-01

Í%SQbÂÂJ+qvÎ

EUSELI2-00774970

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.12Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.29Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.26Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.70Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.75Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.65Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.85Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.5Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts56Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts39Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.22Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.6Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts34Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.026Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts79Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-170538-01

EUSELI2-00774970
Í%SQbÂÂJ+j7Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

11005876 Referenskod 2330

PE Teknik & Arkitektur AB

Per Pettersson

Årstaängsvägen 11

11743 STOCKHOLM
Kundnummer: SL7651125

Provbeskrivning:

177-2020-07030663Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-07-02

Per Pettersson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-07-03

Utskriftsdatum: 2020-07-16

2020-07-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PE_J11_0-0,5

Provtagningsplats: 11005876

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts3.8Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% Ts2.2TOC beräknat a)

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts59Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

MotoroljaOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.16Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.33Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v55



AR-20-SL-170538-01

Í%SQbÂÂJ+j7Î

EUSELI2-00774970

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.15Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.39Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.34Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.91Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.1Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.97Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.1Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.1Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts160Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts110Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.58Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.3Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts70Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.027Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts41Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts310Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-170536-01

EUSELI2-00774970
Í%SQbÂÂJ+h%Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

11005876 Referenskod 2330

PE Teknik & Arkitektur AB

Per Pettersson

Årstaängsvägen 11

11743 STOCKHOLM
Kundnummer: SL7651125

Provbeskrivning:

177-2020-07030664Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-07-02

Per Pettersson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-07-03

Utskriftsdatum: 2020-07-16

2020-07-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PE_J12_0-0,5

Provtagningsplats: 11005876

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts1.5Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% Ts0.86TOC beräknat a)

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.13Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.34Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v55



AR-20-SL-170536-01

Í%SQbÂÂJ+h%Î

EUSELI2-00774970

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.15Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.33Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.82Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.1Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.98Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.0Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.0Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts69Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts100Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts29Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.031Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts28Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts130Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-170569-01

EUSELI2-00774970
Í%SQbÂÂJ,%<Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

11005876 Referenskod 2330

PE Teknik & Arkitektur AB

Per Pettersson

Årstaängsvägen 11

11743 STOCKHOLM

Kundnummer: SL7651125

Provbeskrivning:

177-2020-07030665Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-07-02

Per Pettersson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-07-03

Utskriftsdatum: 2020-07-16

2020-07-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PE_J13_0-0,5

Provtagningsplats: 11005876

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts2.0Arsenik As a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts28Barium Ba a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts7.7Bly Pb a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts0.092Kadmium Cd a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts5.6Kobolt Co a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts18Koppar Cu a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts19Krom Cr a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts0.013Kvicksilver Hg a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts13Nickel Ni a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts24Vanadin V a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts50Zink Zn a)CEN/TS 16171:201225%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, 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-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-170570-01

EUSELI2-00774970
Í%SQbÂÂJ,&EÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

11005876 Referenskod 2330

PE Teknik & Arkitektur AB

Per Pettersson

Årstaängsvägen 11

11743 STOCKHOLM

Kundnummer: SL7651125

Provbeskrivning:

177-2020-07030666Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-07-02

Per Pettersson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-07-03

Utskriftsdatum: 2020-07-16

2020-07-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PE_J14_0-0,5

Provtagningsplats: 11005876

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts4.1Arsenik As a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts100Barium Ba a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts24Bly Pb a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts0.22Kadmium Cd a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts8.5Kobolt Co a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts24Koppar Cu a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts34Krom Cr a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts0.37Kvicksilver Hg a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts41Vanadin V a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts98Zink Zn a)CEN/TS 16171:201225%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, 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-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-170571-01

EUSELI2-00774970
Í%SQbÂÂJ,'NÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

11005876 Referenskod 2330

PE Teknik & Arkitektur AB

Per Pettersson

Årstaängsvägen 11

11743 STOCKHOLM

Kundnummer: SL7651125

Provbeskrivning:

177-2020-07030667Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-07-02

Per Pettersson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-07-03

Utskriftsdatum: 2020-07-16

2020-07-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PE_J15_0-0,5

Provtagningsplats: 11005876

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%77Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts5.1Arsenik As a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts160Barium Ba a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts25Bly Pb a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts0.22Kadmium Cd a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts11Kobolt Co a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts33Koppar Cu a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts44Krom Cr a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts0.059Kvicksilver Hg a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts30Nickel Ni a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts37Vanadin V a)CEN/TS 16171:201225%

mg/kg Ts150Zink Zn a)CEN/TS 16171:201225%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, 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-003v55



 

 

 SID 29 (29) 

DAT: 2020-08-31 

  

 

 29 (29) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga G. Föreslagna 
efterbehandlingsområden 
 

 



©
 
P

r
o
j
e
k
t
e
n
g
a
g
e
m

a
n
g
 
A

B

X
R

E
F

S
:
 

P
L
O

:
 
 
2
0
2
0
-
0
9
-
0
7
,
 
1
0
:
5
6
,
 
K

:
\
A

O
I
N

F
\
U

P
P

D
R

A
G

 
2
3
3
0
\
1
1
0
0
5
8
7
6
\
5
.
 
R

I
T

N
I
N

G
A

R
\
C

A
D

\
B

I
L
A

G
A

 
G

 
-
 
S

A
N

E
R

I
N

G
S

O
M

R
Å

D
E

N
_
V

3
.
D

W
G

,
 
p
e
r
a
p
e
t
t

LAGER:

Projektengagemang

SKALA

A3

A1

NUMMER

DATUM
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www.pe.se

100 74 Stockholm 

Tel. 010 - 516 00 00 
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i Stockholm AB
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Flens kommun
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