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2 SYFTE OCH BAKGRUND 

Efter påträffade föroreningar på fastigheten Strömmen 1:1 i Sparreholm, Flens kommun, har 
två områden med förekomst av arsenik respektive PAH:er sanerats genom bortschaktning av 
förorenad jord (karta 1) (se även rapport Resultat efter sanering av markförorening, 
Strömmen 1;1 - 220429). För ytterligare två områden utfördes under vår och sommar 2022 
jordsanering genom biostimulering (karta 1), efter godkännande av Flens kommun. I område 
9, kring provpunkt 9a, samt i samlingsprovet 7a+7b (där föroreningen antas vara lokaliserad 
till provtagningspunkten 7a) , hade måttligt förhöjda halter av PAH-H uppmätts i det övre 
marklagret (ca 0-0,2 meter). I område 9 utfördes remediering genom biostimulering, och 
likaså utfördes biostimulering i område 7&4 med anledning av eventuell PAH-förorening 
(måttligt över KM) i punkt 7b samt närheten till det nu urschaktade och mer förorenade 
området H7&4, i syfte att undvika osäkerhet i frågan om eventuella PAH-förekomster inom 
området. Sammanlagt utgör de två områdena ca 300-400 kvm. 
Se tidigare rapporter för mer bakgrundsbeskrivning och provtagningsresultat innan 
biostimuleringen.  
 

3 OMRÅDESBESKRIVNING  

 
Karta 1.  Översiktskarta med de två områdena där jordremediering genom biostimulering utfördes 
(gröna rutor). Gula rutor visar områden som tidigare sanerats genom bortgrävning av föroreningar. 
Rosa siffror anger några utvalda provpunkter i angränsning till områdena där punkterna 7a, 9a och 
10 uppvisat föroreningar (Omr. H7&4 och 10 färdigsanerade) medan punkt 4a, 4b, 9b och 11 inte 
uppvisat föroreningar 
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4 BEDÖMNINGSGRUNDER 

4.1 NATURVÅRDSVERKETS GENERELLA RIKTVÄRDEN OCH PLATSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN (PSRV)  
Förekommande föroreningshalter utvärderas mot naturvårdsverkets generella riktvärden för 
Känslig Markanvändning (KM) (Naturvårdsverket 2009, rapport 5976, med uppdaterade 
riktvärden från juni 2016).  Utöver detta har även platsspecifika riktvärden (PSRV) 
kommunicerats med Flens kommun, där PSRV för PAH-M och PAH-H har beräknats till 10 
mg/kg respektive 1,2 mg/kg (se rapport Strömmen 1;1 - Förslag till platsspecifika riktvärden - 
220629). 

 

5 BIOSTIMULERING, REMEDIERINGSMETODER  

Från en sammantagen bedömning av kemanalyser, observationer av jordprofiler, 
provmaterial (innehållande små kolbitar), omgivningsfaktor och historiska beskrivningar etc., 
kan PAH:erna antas härröra från aska som spridits från eldstaden i byggnaden. PAH:erna 
uppvisar i storleksordning liknande värden i alla prover där PAH:er konstaterats, vilket 
antyder att PAH-halterna i olika provpunkter har konvergerat mot liknande halter genom 
nedbrytning från högre koncentrationer. PAH:erna kan antas ha funnits i högre 
koncentrationer och där halterna succesivt har sjunkit i takt med att de lättare och 
lättflyktiga PAH:erna i stor utsträckning avgått eller brutits ner och de tyngre degraderats 
genom naturligt nedbrytande processer. Detta ger dessutom antagandet att marken 
innehåller väl utvecklade stammar av PAH-nedbrytande mikroorganismer. 

I samråd med Flens kommun utarbetades ett förslag och arbetsplan att genom 
biostimulering sänka PAH-halterna under KM/PSRV i områden med måttligt förhöjda halter 
av PAH:er. Metoden bygger på att öka hastigheten på de mekanismer som naturligt bryter 
ner organiska föroreningar, genom att exponera PAH-föroreningarna för UV-strålning, syre 
samt stimulera den mikrobiologiska aktiviteten som bidrar till naturlig nedbrytning av 
organiska ämnen såsom PAH:er. Detta är en sorts bioremediering som brukar benämnas 
biostimulering (eng. ”biostimulation”), och bygger på att syre är den största begränsande 
faktorn för mikrobiell aktivitet, vid sidan av förekomst av de bakteriekulturer som kan bryta 
ner de aktuella föroreningarna.  

Stimuleringen utfördes på plats genom fräsning av mulljorden samt tillsättning av 
gödningsmedel och tillsatser som ökar bakteriernas möjligheter att bryta ner 
föroreningarna. De berörda områdena var område 9 kring punkt 9a samt, för säkerhetsskull, 
även område 7&4, från det sanerade område H7&4 till västliga tomtgränsen (Karta 1).  
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Inom biostimulerings-områdena harvades/frästes det översta mullagret för att vända och 
luckra upp jorden så att PAH:erna exponeras för syre och UV och för att stimulera den 
mikrobiologiska aktiviteten. Den mikrobiologiska nedbrytningen av PAH:er kan accelereras 
med ökad exponering av syre, och stimuleras ytterligare med tillsats av näring, gödsel, 
mull/halm , bio-surfaktanter samt bevattning.  

I detta projekt prioriterades att tillsatser skulle vara naturliga i största möjliga utsträckning 
för att maximera chanserna till god respons hos bakteriekulturerna. Möjligheten till att 
berika jorden med tillsats av bakteriekultur ströks eftersom leverantören i USA dröjde flera 
månader med att besvara förfrågan om regler kring export/import av bakteriekulturer. Men 
med tanke på att de naturliga stammarna av jordbakterier högst sannolikt utvecklats mycket 
väl i den aktuella marken på plats behöver detta inte ha varit negativt. 

5.1 BIOSTIMULERING GENOM JORDFRÄSNING/HARVNING 
Remedieringen utfördes direkt på plats framför allt genom stimulering av de naturliga och 
mikrobiella mekanismerna för nedbrytning av PAH. Fräsning av det övre mullagret (ca 0-
0,25) ner till befintlig lera utfördes av entreprenör Åkersnäs Gräv och Lantbruk (Figur 1), i 
syfte att förbättra och accelerera möjligheterna för nedbrytningen genom att PAH:erna 
exponeras för syre och framför allt förbättring av miljön för de nedbrytande bakterierna, 
genom bland annat förbättrad syretillgång och uppluckrad jord. Syret fungerar även som en 
elektronacceptor för den bakteriella nedbrytningen. Genom luftningen exponeras även 
föroreningarna för UV-strålning vilket också kan bidra till nedbrytningen av PAH:erna. 
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Figur 1.  Fräsning/harvning av jorden utfördes upprepade gånger i motstående riktningar för att 
uppnå önskat resultat i form av fräsdjup och sönderdelning av jordkokor. Biostimuleringsområde 9. 
 

5.2 FYTOREMEDIERING – VÄXTMEDIERADE ÅTGÄRDER 
Funktioner inom fytoremediering har också utnyttjats för att skynda på remedieringen. Dels 
genom att förbättra livsbetingelserna för bakterierna genom det symbiotiska och 
fördelaktiga förhållandet mellan bakterie och växternas rötter, och dels genom den 
assisterade spridningen av PAH-nedbrytande bakterier. Bakterier sprids i samband med 
rötternas utbredning i jorden i och med att bakterierna och växterna bildar en ömsesidig 
symbiotisk relation där bakterierna lever på växternas rötter och sprids vidare genom att 
föröka sig och ”resa med” i takt med att växternas bygger upp och sträcker ut ett nät av 
rötter inom jordmatrisen. 

5.2.1 Tillsats av fröblandningar 
Fröblandningar tillsattes för att gynna spridningen av bakterier inom jordmatrisen, för att ta 
vara på växternas (växt-bakterie-komplexets) fytoremedierande förmågor. Områdena 
planeras att förbli gräsytor men vid första sådden, i samband med harvningen, användes en 
fröblandning för odling av vall. I samband med den andra fräsningen harvades dessa växter 
ner och gräsfrön såddes på ytorna.  
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Figur 2.  Fräsning där samtidigt halmen harvades in i jordmaterialet. Biostimuleringsområde 9. 
 

5.3 HALM, STRÅ ELLER MULL 
Tillsats av halm frästes ner i jorden för att förbättra jordens bulk och luckrighet samt 
fuktreglering under remedieringsperioden (Figur 2). Halmen applicerades i syfte att bygga 
upp en lucker struktur för att vidmakthålla goda betingelser i jorden och gynna 
bakteriekulturernas utveckling och funktion.  

5.4 GÖDSEL 
Gödsel frästes också ner initialt för att boosta bakterietillväxten och öka populationerna av 
de nedbrytande bakterierna och dess nedbrytande funktion. Kväve och sulfater i gödslet kan 
fungera som elektronacceptorer vid nedbrytningen av PAH:er. 

5.5 BEVATTNING 
Bevattning har utförts av fastighetsägarna efter behov under hela remedieringsperioden för 
att upprätthålla en lämpligt fuktig miljö. 
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5.6 NÄRINGSLÖSNING 
Näringslösning har tillförts biostimulerings-områdena för att gynna bakterieproduktion och 
PAH-nedbrytning. Näringslösningen har kontinuerligt tillverkats på plats genom att lägga 
brännässlor i en 200 liters tunna, fylla på med vatten och låta blandningen dra i några dagar. 
Brännässlor bidrar med en balanserad och näringsrik näringslösning som förväntas bidra till 
ökad nedbrytningstakt hos bakterierna. Bevattning med näringslösning utfördes av 
fastighetsägarna med hjälp av ejektortank för samtida applicering och spädning. Kväve och 
sulfater i näringslösningen kan fungera som elektronacceptorer vid nedbrytningen av 
PAH:er. 

5.7 SURFAKTANTER 
Surfaktanter minskar ytspänningen, vilket kan bidra till att PAH:erna kan lösgöras från porer 
och organiskt kol och därmed bli mer tillgängliga för de nedbrytande mikroorganismerna. 
Naturliga biosurfaktanter har använts i detta projekt. Biosurfaktanterna bereddes  genom att 
fylla en 200 liters tunna med säsongstidiga björklöv och tillsätta varmt vatten. Genom detta 
förfarande utvinns saponiner, vilket är en form av surfaktanter, ur björklöven. Tillsättningen 
av biosurfaktanter utfördes också med hjälp av en ejektortank för samtida applicering och 
spädning. 

5.8 BIOAUGMENTERING/BIOFÖRSTÄRKNING 
Jordbakterien Pseudomonas fluorescens (samt många andra jordmikrober) har förmågan att 
bryta ned PAH-föroreningar, varför tillsats av dessa kan ha dubbel verkan. Att tillsätta en 
aktivt nedbrytande mikroorganism benämns bioaugmentation på engelska, och kan 
översättas till bioaugmentering eller bioförstärkning på svenska. Tillsats av nedbrytande 
organismer brukar framför allt användas vid relativt nya föroreningar. Vid äldre föroreningar, 
såsom här, kan man anta att PAH-nedbrytande kolonier av mikroorganismer redan har växt 
till sig i den aktuella jorden. Här valde vi att förlita oss på de naturligt förekommande 
bakteriekulturerna som kan antas ha utvecklats väl på platsen. Dessutom återkopplade 
leverantören av bakteriekulturer alldeles för sent, när projektet redan pågått länge. 
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6 ARBETSORDNING 

 

2022-05-28 

Påbörjat arbete med material för beredning av saponiner. 

 

30-31 maj 2022 

Den initiala fräsningen av de två biostimulerings-områdena utfördes av inhyrd entreprenör, 
medelst traktor med harvutrustning. Fräsningen utfördes med samtidig inharvning av halm 
och gödsel i jordmaterialet. Vall-fröblandning såddes över båda områdena. 

Båda biostimulerings-områdena utökades något i utsträckning. Område 7&4 utökades i 
västlig riktning till tomtgräns och Område 9 blev något bredare än planerat, varför de 
behandlade biostimulerings-områdena täcker mer än de planerade 300 kvm.  

 

1-30 juni 2022 

Bevattning utfört vid behov, dagligen under stora delar av juni. 

Tillsats av biosurfaktanter i form av saponiner extraherade från björklöv, applicerat med 
ejektortank, spädning 1/10. I början av juni och i slutet av juni. 

Tillsats av bionäring i form av nässelvatten, applicerat med ejektortank, spädning 1/10. I 
början av juni och i slutet av juni. 

 

1 juli 2022 och framåt 

Bevattning utfört vid behov. 

 

10 augusti 2022 

Fräsning omgång 2 utfördes av de två biostimulerings-områdena av samma entreprenör, där 
uppväxta vallväxter harvades in i jordmaterialet och med varsam utjämning av marken samt 
tillsats av gräsfrön.  

 

29 september 2022 

Kontrollprovtagning av de två biostimulerings-områdena. 
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7 KONTROLLPROVTAGNING OCH UTVÄRDERING AV SANERINGSÅTGÄRD 

Den 29e september utfördes kontrollprovtagning av de två biostimulerings-områdena 9 och 
7&4. Biostimuleringen hade då fått verka i 4 månader. Vartdera av de två områdena delades 
upp i två halvor, där ”A-delen” innehöll provpunkt som tidigare uppvisat PAH-förorening 
och/eller angränsade till numera sanerat område med tidigare PAH-förorening, och där ”B-
delen” inte uppvisat förorening (Karta 2). Varje halva provtogs med ett prov (kompositprov) 
bestående av material från drygt 20 punkter (inkrement), där material uttogs från cirka 0,1-
0,25 meter i mullagret som överlagrar leran. Jorden var fortfarande lucker och luftig sedan 
den senaste fräsningen. Proverna levererades kylda till ALS Scandinavia för kemanalyser av 
PAH:er.  

 

 

Karta 2.  Översiktskarta med de två biostimulerings-områdena där jordremediering genom 
biostimulering utförts (gröna rutor), med röda streckade linjer som avdelar områdena i en ”A-del” och 
en ”B-del”, där  ”A-delen” innehöll provpunkt som tidigare uppvisat PAH-förorening (punkt 9a) 
och/eller angränsade till numera sanerat område med tidigare PAH-förorening (gula områden), och 
där ”B-delen” inte uppvisat förorening. 
 

7.1 UTVÄRDERING 
Resultaten från kontrollprovtagningen efter 4 månader av biostimulering visar att alla de 
fyra proven underskrider såväl KM som platsspecifika riktvärden, PSRV (Tabell 1). Sanering 
av områdena genom biostimulering kan därmed anses ha utförts med ett lyckat resultat där 
saneringsmålen har uppnåtts.  
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Tabell 1. Resultat av de analyserade PAH-erna i de två biostimuleringsområdena. För labprotokoll, se bilaga. 
(Notera; 4&7 = Område 7&4; BioSt = Biostimulering).  

 
 

Figur 3.  Biostimuleringsområde 9 vid provtagningstillfället den 29 september, ca 1,5 månader efter 
andra fräsningen. 

Ämne BioSt. 4&7-A BioSt. 4&7-B BioSt. 9-A BioSt. 9-B KM PSRV
naftalen <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
acenaftylen <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
acenaften <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
fluoren <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
fenantren <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
antracen <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
fluoranten 0,24 0,17 0,14 0,2
pyren 0,18 0,13 0,1 0,15
bens(a)antracen 0,09 0,07 0,06 0,08
krysen 0,14 0,1 0,08 0,12
bens(b)fluoranten 0,18 0,13 0,1 0,15
bens(k)fluoranten 0,07 0,05 <0,05 0,05
bens(a)pyren 0,09 0,08 0,06 0,08
dibens(a,h)antracen <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
bens(g,h,i)perylen <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
indeno(1,2,3,cd)pyren 0,08 0,06 0,05 0,07
summa PAH 16 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3
summa cancerogena PAH 0,65 0,49 0,35 0,55
summa övriga PAH 0,42 0,3 0,24 0,35
summa PAH L <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 3
summa PAH M 0,42 0,3 0,24 0,35 3,5 10
summa PAH H 0,65 0,49 0,35 0,55 1 1,2
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Figur 4.  Biostimuleringsområde 7&4 vid provtagningstillfället den 29 september, ca 1,5 månader 
efter andra fräsningen. 
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summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.250.65 * STOJ-1----
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BioSt. 4&7-BProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2230848-002

2022-09-29Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Torrsubstans

torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0079.6 STTS105± 4.78

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.100.17 STOJ-1± 0.18

pyren OJ-1mg/kg TS 0.100.13 STOJ-1± 0.18

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.050.07 STOJ-1± 0.16

krysen OJ-1mg/kg TS 0.050.10 STOJ-1± 0.16

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.050.13 STOJ-1± 0.16

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.050.05 STOJ-1± 0.16

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.050.08 STOJ-1± 0.16

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

indeno(1,2,3,cd)pyren OJ-1mg/kg TS 0.050.06 STOJ-1± 0.16

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.200.49 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.500.30 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.250.30 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.250.49 * STOJ-1----
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BioSt. 9-AProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2230848-003

2022-09-29Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Torrsubstans

torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0085.2 STTS105± 5.11

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.100.14 STOJ-1± 0.18

pyren OJ-1mg/kg TS 0.100.10 STOJ-1± 0.18

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.050.06 STOJ-1± 0.16

krysen OJ-1mg/kg TS 0.050.08 STOJ-1± 0.16

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.050.10 STOJ-1± 0.16

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.050.06 STOJ-1± 0.16

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

indeno(1,2,3,cd)pyren OJ-1mg/kg TS 0.050.05 STOJ-1± 0.16

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.200.35 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.500.24 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.250.24 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.250.35 * STOJ-1----
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BioSt. 9-BProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2230848-004

2022-09-29Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Torrsubstans

torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0077.6 STTS105± 4.65

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.100.20 STOJ-1± 0.18

pyren OJ-1mg/kg TS 0.100.15 STOJ-1± 0.18

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.050.08 STOJ-1± 0.16

krysen OJ-1mg/kg TS 0.050.12 STOJ-1± 0.16

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.050.15 STOJ-1± 0.16

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.050.05 STOJ-1± 0.16

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.050.08 STOJ-1± 0.16

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

indeno(1,2,3,cd)pyren OJ-1mg/kg TS 0.050.07 STOJ-1± 0.16

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.200.55 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.500.35 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.250.35 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.250.55 * STOJ-1----

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Mätning utförs med GC-MS enligt metod baserad på SS-EN ISO 18287:2008, utg. 1 mod. PAH cancerogena utgörs av 

bens(a)antracen, krysen, bens(b)f luoranten, bens(k)f luoranten, bens(a)pyren, dibens(ah)antracen och 

indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen).

OJ-1

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.TS-105
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Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030
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