
Envima är sedan år 2003 certifierad enligt ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001 samt klimatneutralt sedan år 2008.  
Vi arbetar ständigt med att förbättra vår och våra kunders verksamhet ur miljö-, kvalitets- och arbetsmiljösynpunkt.  

 

 

 

 
 
 
 

 
Miljöteknisk undersökning 
Torshag 5:5, Norrköping 

 
Föroreningsstatus i jord, grundvatten, 

porluft och inomhusluft 
 

Översiktlig riskbedömning av miljö- och 
hälsorisker samt handlingsplan 

 
Uppdatering 2021-03-16 

 
 
 
 
 
 

Andreas Sahlman 
Envima AB 

Uppdrag  

Miljöteknisk undersökning Torshag 5:5 
Uppdragsgivare  

Torshag Fastighets AB, Jan Götz 
Projektledare  Datum  Ersätter 

Andreas Sahlman 2021-03-16 2020-12-29 
Antal sidor Antal bilagor Rapportnummer 

37 5 20038 MUAS 



LINKÖPING Gjuterigatan 1d, 582 73 Linköping, tele: 013-37 67 60   STOCKHOLM Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm, tele: 08-19 87 66 

HEMSIDA www.envima.se 

Torshag 5:5 
Undersökning av föroreningsstatus 

 

 
 

2 

Innehåll 

 

1. Administrativa uppgifter ......................................................................................................................................................... 3 

2. Inledning ..................................................................................................................................................................................... 3 

3. Områdesbeskrivning ................................................................................................................................................................ 3 

4. Historisk beskrivning av verksamheten vid Torshag 5:5 ................................................................................................ 4 

5. Bedömningsgrunder ................................................................................................................................................................. 8 

6. Undersökningar av föroreningsstatus utförda under 2020 ............................................................................................ 9 

6.1 Provtagningsstrategi 10 

6.2 Undersökning och provtagning av jord 11 

6.3 Undersökning och provtagning grundvatten 14 

6.4 Provtagning av porluft 16 

6.5 Provtagning av inomhusluft 16 

7. Sammanfattning av föroreningssituationen ...................................................................................................................... 25 

7.1 Inledning 25 

7.2 Jord 26 

7.3 Grundvatten 27 

8. Spridningsvägar ...................................................................................................................................................................... 29 

9. Riskbedömning ....................................................................................................................................................................... 29 

9.1 Bedömning av miljö- och hälsorisker 30 

9.1.1 Övergripande åtgärdsmål ....................................................................................................................................................................................... 30 

9.1.2 Problembeskrivning ................................................................................................................................................................................................. 30 

9.1.3 Risk för hälsa och miljö på fastigheten ............................................................................................................................................................... 30 

9.1.4 Bedömning av miljö- och hälsorisker - Jord (mark) ....................................................................................................................................... 31 

9.1.5 Bedömning av miljö- och hälsorisker - Grundvatten ..................................................................................................................................... 33 

9.1.6 Bedömning av miljö- och hälsorisker - Porluft ................................................................................................................................................. 34 

9.1.7 Bedömning av miljö- och hälsorisker - Inomhusluft ....................................................................................................................................... 34 

9.1.8 Risk för spridning till omgivningen....................................................................................................................................................................... 34 

9.2 Samlad riskbedömning 35 

10. Bedömning av riskreduktion samt undersöknings- och åtgärdsbehov ..................................................................... 35 

11. Omklassning av riskklass enligt MIFO .............................................................................................................................. 36 

12. Referenser .............................................................................................................................................................................. 37 

 

 

Bilagor 
Bilaga 1 Provtagningsplan Torshag 5:5 
Bilaga 2 Historisk beskrivning (utdrag CLM Miljöteknik AB:s rapport 2011) 
Bilaga 3 Utdrag SGU:s kartvisare för jorddjup och jordarter 
Bilaga 4 Fotografier från undersökningen 
Bilaga 5 Analysrapporter 
 



LINKÖPING Gjuterigatan 1d, 582 73 Linköping, tele: 013-37 67 60   STOCKHOLM Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm, tele: 08-19 87 66 

HEMSIDA www.envima.se 

Torshag 5:5 
Undersökning av föroreningsstatus 

 

 
 

3 

Baserat på skriftligt inkomna synpunkter från enheten för tillsyn och förorenade områden vid Länsstyrelsen i Ös-
tergötlands län har rapport Miljöteknisk undersökning Torshag 5:5 daterad 2020-10-23 förtydligats och komplet-
terats. Ändringar i uppdaterad version daterad 2020-12-29 markeras med kursiv font respektive svart streck i 
vänster kant. Ändringar i uppdaterad version daterad 2021-03-16 markeras med kursiv font respektive rött streck 
i vänster kant. I de fall där text har strukits eller när enskilt ord/bokstav har ändrats görs ingen markering. 
1. Administrativa uppgifter 

Fastighet Torshag 5:5, Norrköpings kommun 
Fastighetsägare Jan Götz, Torshags Fastighets AB 
Konsult Envima AB 
Kontakt Andreas Sahlman  
Mobil 070-523 41 35  
Mail andreas.sahlman@envima.se 

 
2. Inledning 

Tidigare verksamhet har varit relaterad till textil och spinning av garn. Bomullsspinneriet i Torshag upp-
fördes redan 1842 för att därefter pågå till och från fram till 1950-talet. Under en period från 1954 fram 
till 1978 bedrivs endast färgeri vid lokalerna.  

En första fas 1 MIFO-inventering har genomförts av länsstyrelsen under 2005. Av denna framgår att 
verksamheten tillhör riskklass 2 och där textilindustri är primär bransch samt verkstadsindustri - med 
halogenerade lösningsmedel är sekundär bransch. Objektet har Id 143219. 

Under 2011 har CLM Miljöteknik AB, i samband med ägarbyte, genomfört en miljöteknisk undersökning 
av området med avseende på mark och grundvatten.  

Efter krav från länsstyrelsen i Östergötland har kompletterande undersökningar (MIFO fas II) genom-
förts under hösten 2020. Undersökningarna har skett utifrån framtagen provtagningsplan (se bilaga 1), 
vars omfattning har accepterats av länsstyrelsen. Undersökningen har omfattat medierna jord, grundvat-
ten, porluft och inomhusluft. 

Genomförd undersökning och framkomna resultat kommer även utgöra underlag för ansökan om änd-
ring av detaljplan som ska möjliggöra ändring från industri till bostäder. 

Utöver redovisning av föroreningsstatus på fastigheten lämnas även en översiktlig riskbedömning av 
miljö- och hälsorisker samt handlingsplan. Syftet med riskbedömningen är att tydliggöra huruvida förore-
ningar kan påverkar planförslagen samt om risker föreligger. Resultaten utgör underlag för huruvida om-
rådena kan användas för nuvarande och planlagd markanvändning, eller om åtgärder för att minska ris-
kerna krävs. 

Denna rapport utgör en sammanställning av framkomna resultat från tidigare undersökning 2011 och nu aktuell 
undersökning 2020 och 2021, allt samlat och förklarat så denna rapport kan läsas fristående.  
 
3. Områdesbeskrivning 

I fastigheten och tillhörande lokaler har det tidigare bedrivits bomullsspinneri med tillhörande färgeri-
verksamhet under en period av ca 100 år. Denna verksamhet är sedan oktober 1979 helt avslutad. En 
mindre del av markytan, uppskattningsvis cirka 20 %, utgörs av ej exploaterat område i form av grönytor 
samt asfaltsytor. Övrig yta utgörs av bebyggt område med byggnader, varav huvudbyggnadens yta uppgår 
till ca 20 000 m2.  

Fastigheten Torshag 5:5 ligger inom detaljplanereglerat område i Norrköpings kommun, se figur 1a. 
Norr om fabriken ligger bostadshus. Närmaste bostadshus ligger ca 100 meter bort. Cirka 50 meter sö-



LINKÖPING Gjuterigatan 1d, 582 73 Linköping, tele: 013-37 67 60   STOCKHOLM Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm, tele: 08-19 87 66 

HEMSIDA www.envima.se 

Torshag 5:5 
Undersökning av föroreningsstatus 

 

 
 

4 

der finns ett skogsbestånd, väster om Loddbynäset, cirka 200 meter söder om Nedre Glottern. I öster 
finns, i nära anslutning, en större väg (G:la Katrineholmsvägen) och på andra sidan av denna ligger Tors-
hagskärret. Nedre Glottern är klassat som kommunal ytvattentäkt.  

En mer utförlig historisk- och områdesbeskrivning återfinns i CLM:s rapport från undersökningar utförda 
under 2011, se utdrag i bilaga 2. 

 
Figur 1a. Situationsplan över fastighet Torshag 5:5 och närområdet. 
 
Förekommande berggrund utgörs enligt SGU:s kartvisare (SGU, 2020) av urberg (Svekokarelska orogenen, in-
trusiv- och ytbergart, ställvis metamorf, 1,87–1,84 miljarder år), belägen på ett djup mellan 0-10 meter. Motsva-
rande jorddjup varierar inom fastigheten och uppgår enligt SGU:s kartvisare (SGU, 2020) till 0 meter, 3-5 meter 
respektive 5-10 meter, se vidare karta i bilaga 3. Enligt SGU:s kartvisare (SGU, 2020) förekommer fastmark 
inom en större del av fastigheten med undantag för markytan mellan huvudbyggnaden och Katrineholmsvägen.  

Förekommande jordarter inom fastigheten utgörs enligt SGU:s kartvisare (SGU, 2020) av finlera, finsand, grusig 
morän respektive grus, se vidare karta i bilaga 3. Jordarternas genomsläpplighet varierar enligt SGU:s kartvisare 
(SGU, 2020) från låg (finlera), medelhög (grusig morän) till hög (finsand och grus).  
 
4. Historisk beskrivning av verksamheten vid Torshag 5:5 

Nedanstående historiska beskrivning baseras CLM Miljötekniks tidigare rapport (CLM 2011), se även bilaga 2. 
Beskrivningen har så långt som möjligt kompletterats med mer historik respektive möjlig förekomst/hantering av 
klorerade lösningsmedel. 

Allmän beskrivning 
Den första bomullsfabriken i Torshag invigdes 1845 och grundlades av köpmannen Fredrik Hjalmar Leopold. 
Bomullsfabriken var belägen i dåvarande fastighet invid Katrineholmsvägen i Åbys norra utkant. I anslutning till 
fastigheten uppfördes även bostadsfastigheter för de anställda (hus B och C inom område O2, se figur 1b). De 
första åren uppgick arbetsstyrkan i spinneriet till ca 30 personer. 

Drivkraften (elenergi) utvanns inledningsvis via en reaktionsturbin på 30 hästkrafter och ett vattenhjul. Vidare in-
förskaffades en 30 hästkrafters ångmaskin som användes vid tillfällig vattenbrist, då det var lågt vattenstånd i sjön. 
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Under 1858 ersätta reaktionsturbinen med en 96 hästkrafters turbin, inköpt från Tyskland. År 1861 installerades 
en vattenledning för utökning av drivkraften.  

Omkring 1861 tillverkades cirka 250 ton varpgarn med en arbetsstyrka i spinneriet på 150 personer. Till den då-
varande Torshagsfabriken hörde då ett gasverk och ett kemiskt blekeri. Under några år omkring 1865 fanns även 
en klädesfabrik med ett 40-tal anställda. Kännedom om gasverkets och blekeriets lokalisering och förekommande 
kemikalieanvändning saknas.  

Under ett antal år var arbetet i spinneriet nedlagt, och inte förrän 1871 i april kunde spinnmaskinerna åter börja 
snurra. I klädesfabriken och det kemiska blekeriet fortgick dock arbetet som vanligt. Under år 1873 drabbades 
fabriken av en eldsvåda. I och med branden försvann den ursprungliga fabriken och tillhörande byggnader.  

En ny större fabrik byggdes dock upp på den gamla platsen och utrustades igen med moderna maskiner. Antalet 
spindlar uppgick nu till 10 026. Redan 1874 ett år efter branden var spinneriet åter igång. Årligen tillverkades nu 
omkring 255 ton bomullsgarn, och ca 175 personer sysselsattes i fabriken. 

När det gäller färgeriet, så har det enligt uppgift, funnit ett gammalt färgeri som varit i bruk i början av 1900-talet, 
förmodligen även under 1800-talet. Detta färgeri avvecklades 1913. Lokaliseringen av detta färgeri är inte känt.  

1942 påbörjades den stora ombyggnaden av Torshagsfabriken och kom att genomföras i olika etapper. De olika 
byggetapperna med nybyggnad, om och tillbyggnad samt samtidig modernisering av lokaler och övrigt genomfördes 
under perioden 1942-1950. Först blev en tillbyggnad färdig, som innehöll bl.a. kontorslokaler, kök, matsal samt 
konferensrum. I juli 1945 avslutades den första nybyggnadsetappen, som innebar att en ny fabriksbyggnad, dock 
än så länge i tre våningar. 

1950 invigdes den nya i fyra våningar uppförda fabriksbyggnaden (hus F i figur 1b). Vid denna tid sysselsattes om-
kring 500 personer i Torshags fabriker. I verksamheten fanns då 79 ringspinningsmaskiner och 94 kardmaskiner, 
och tillverkningen uppgick till ca 20 000 kg garn per vecka. 

Spinneriet var känt för sin fina garnframställning sedan lång tid tillbaka. Antalet spindlar var nu 27 000, och den 
nya spinnsalen var 115 meter lång och 28 meter bred samt vid denna tid en av de större spinnsalarna i Sverige. 

Det över 35 år gamla vigognespinneriet i det gamla stenhuset (hus D i figur 1b) byggdes om till garnfärgeri år 1954.  

När textilkrisen slog till i mitten av 1950-talet, drabbades även Torshags Fabriker av minskad ordertillgång. Bola-
get nödsakades därför att etappvis börja avveckla verksamheten i spinneriet omkring 1960. Produktionen upp-
hörde i maj 1961. Färgeriverksamheten, som i mitten av 1950-talet flyttats från Stockholm till Torshag, bestod 
fram till 1979 och var lokaliserad i hus D (se figur 1b).  

Efter att den textila verksamheten avslutats 1979 har lokalerna tömts på förekommande maskinell utrustning. 
Därefter har byggnaderna efterhand använts som företagshotell med olika typer av verksamhet. De flesta verk-
samheterna har varit småindustrier där viss kemikalieanvändning förekommit, vilket i vissa delar har inventerats i 
samband med MIFO fas I utredningen. I nuläget är endast Åby Motorklubb kvar (hus D2, se figur 1b), men de 
kommer att flytta under de närmaste åren. 
 
Processen - Spinning 
Inkommande bomullsbalar lagrades i avvaktan på spinning och då bland annat i befintlig lagerbyggnad, hus A i figur 
1b. Enligt dokumentation i Boken om Torshag har lagerbyggnaden från 1930-tal använts för lagring och där bland 
annat beredskapsbomull har lagrats åt staten. Provtagning av jord runt denna byggnad har skett med avsikt att 
identifiera eventuella föroreningar till följd av historisk verksamhet. Någon provtagning av jord inne i lagerbyggnaden 
har inte varit möjlig, detta då i sin helhet är placerad ovanpå en betongplatta. Baserat på att byggnaden ska klara 
lagring av tungt gods och vara till stöd för byggnaden krävs ett tjockare golv, och tjockleken bedöms vara minst 2 
dm. Inne i ladan finns även traversen kvar, vilken använts för att flytta gods inne i ladan. I och med att betonggolvet 
är anpassat efter byggnaden så har det med stor sannolikhet funnits där sedan byggnation. 
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Processen med att tillverka bomullsgarn genom spinning av bomull krävde inte några kemikalier eller tillgång till 
vatten. Däremot förekom en del kemikalier i bomullen. Efterföljande färgning av garn krävde däremot tillgång till 
kemikalier, men där kännedom om förekommande kemikalier och dess hantering är bristfällig, se vidare avsnitt 
färgning nedan. 

Den grå och smutsiga bomullen, som levereras hårt pressad i balar, går först igenom rensmaskiner, som rensar, 
luckrar upp och veckar bomullen på rullar. Rullarna eller de s.k. vaddarna matas i kardverk, som kardar bort fel-
aktiga fibrer och uttunnar vadden. Kardbanden med den nu vita bomullen går till förspinning, och förspinningsgar-
net till spinning, varefter det färdigspunna garnet går till rullning. Våren 1957 omsattes ca 100 balar bomull per 
vecka i spinneriet. 

Samtliga maskiner som användes för rensning och veckning, kardning och spinning var placerade i hus F, se figur 
1b. Baserat på historisk verksamhet har ingen användning av kemikalier inkl. klorerade lösningsmedel varit aktuell 
i tillverkningen. Sannolikt har vissa kemikalier använts för underhåll av maskinerna i denna byggnad, men här finns 
inte någon dokumentation. 
 
Processen - Färgning 
Efterföljande färgning av garnet skedde i det gamla stenhuset, hus D i figur 1b. Färgningen krävde tillgång till ke-
mikalier, men där dokumentation om förekommande kemikalier och dess hantering är bristfällig. Val av färgnings-
process har påverkat vilka kemikalier som använts.  

All färgning förekom i större behållare och där behållarna efter avslutad färgning tömdes via avlopp ner till närlig-
gande vattendrag. Därmed bedöms att då förekommande kemikalieanvändning inte medfört någon påverkan på 
byggnader. Att klorerade lösningsmedel använts i färgningsprocessen bedöms som mindre sannolik, kan inte ute-
slutas. Användning av klorerade lösningsmedel ska i sådana fall enbart varit lokaliserad till färgeriet i hus D och då 
den övre delen markerad D2 i figur 1b. Befintliga lokaler för tidigare färgning, är efter tidigare renovering, försedda 
med dubbelt golv, vilket anpassat efter tidigare nedsänkta placering av färgningskaren. 

Övriga delen av hus D (markerad D1) har använts i färgningsprocessen, men då sannolikt främst för torkning och 
hantering av garn, efter genomförd färgningsprocess. 
 
Processen – Uppvärmning 
Som ett komplement till elproduktionen fanns även oljepanna med tillhörande tankar installerat i hus E, se figur 
1b. I samma byggnad fanns även utrustning för elproduktion. 

Enligt länsstyrelsen hänvisas till att en stor oljeförorening ägt rum i pannrummet 1965. I och med denna inträffade 
för 55 år sedan bedöms sannolikheten för kvarstående oljerester som liten. Pannrummet kommer i framtida verk-
samhet vara oförändrat och inte användas. Inga bostäder kommer att inrymmas i anslutning till pannrummet. 
 
Arbetarbostäder 
Inom område O2 finns byggnader, vilka tidigare utgjort arbetarbostäder och vaskhus. Vaskhuset var avsett för att 
människorna som bodde och arbetade där skulle kunna tvätta sig. Någon annan tvättning har inte skett.  
 
Åtgärder inför ändrad användning av lokaler 
Som led i planerad ändring av detaljplan för fastigheten, vilket ska möjliggöra för byggnation av bostäder, har 
bland annat följande vidtagits: 

 Sanering av tidigare lokal för oljepanna m.m. i hus E utförd av Östgöta Sanering. Därmed har ingen 
undersökning och provtagning av pannrummet varit aktuell. 

 Installation av värmepump och nergrävning av tillhörande slingor i närområdet (främst inom område O1 
och i backe upp mot byggnad A. Del av slingan markeras med rött streck i figur 1b). I samband med 
detta har grävarbete och utfyllnad med nya rena fyllnadsmassor genomförts. Ytan O1 är idag asfalterad.  
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 Uppförande av broar och tillhörande fundament inom område O1. I samband med detta har grävarbete 
och utfyllnad med nya rena fyllnadsmassor genomförts. Ytan är idag asfalterad. 

 Uppförande av nya gräsytor inom område O3. I samband med detta har grävarbete och utfyllnad med nya 
rena fyllnadsmassor genomförts. 

 Uppförande av parkering inom område O4. I samband med detta har grävarbete och utfyllnad med nya 
rena fyllnadsmassor genomförts. Ytan är idag asfalterad. 

 

 
Figur 1b. Situationsplan över fastighet Torshag 5:5 
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5. Bedömningsgrunder 

Under detta avsnitt lämnas en övergripande redovisning av de bedömningsgrunder som används för bedömning 
av miljö- och hälsorisker inom området. För en mer detaljerad beskrivning av bedömningsgrunder och relevanta 
jämförandevärden hänvisas till avsnitt 9.1.3. 

I enlighet med provtagningsplan och planerad ändring av detaljplan från industri till bostäder används Na-
turvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) vid bedömning av uttagna jord-
prover inom området.  

Grundvatten jämförs mot riktvärden i SGU:s rapport 2013:01, SPIMFAB:s förslag på riktvärden (SPI-RV) 
respektive Holländska riktvärden för påverkan. 

Erhållna resultat från porluftsmätning och inomhusluftsmätningarna jämförs med lågriskvärden för oralt in-
tag och inhalation (Rfc och RISKinh) framtagna av WHO samt redovisade i Naturvårdsverkets rapport 5979 
(Naturvårdsverket, 2009). Utöver dessa används även Danska riktvärden respektive riktvärden från USEPA. 

Lågriskvärdena anger en exponeringsnivå som under en livstid bedömts innebära en försum-
bar/acceptabel risk för negativ påverkan på människa. Ett lågriskvärde är den halt där 1 på 100 000 indi-
vider riskerar att insjukna i cancer under sin livstid, om de utsätts för denna halt kontinuerligt. 

Då aktuell situation förutsätter känslig markanvändning med bostäder är arbetsmiljöverkets jämförvärden (AFS 
2018:1), vilka avser yrkesverksamma vuxna under begränsad del av dygnet och med kunskap om att de utsätter 
sig för kemikalier, inte relevanta. 



LINKÖPING Gjuterigatan 1d, 582 73 Linköping, tele: 013-37 67 60   STOCKHOLM Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm, tele: 08-19 87 66 

HEMSIDA www.envima.se 

Torshag 5:5 
Undersökning av föroreningsstatus 

 

 
 

9 

6. Undersökningar av föroreningsstatus utförda under 2020 

Under hösten 2020 har Envima AB genomfört undersökningar och provtagningar inom fastigheten Tors-
hag 5:5, och där framtagen provtagningsplan (se bilaga 1) utgjord grund. Vidare att kompletterande och 
uppföljande provtagningar avseende inomhusluft har genomförts under februari 2021. 

Undersökning och provtagning har omfattat mark (jord), grundvatten, porluft och inomhusluft, och där 
områden för respektive media framgår av figur 2. En redovisning av provtagningarna och framkomna re-
sultat framgår av detta avsnitt nedan. 

I enlighet med provtagningsplanen och planerad ändring av detaljplan från industri till bostäder utvärde-
ras framkomna analysresultat mot känslig markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverkets generella rikt-
värden. 

 
Figur 2: Översikt av området och på detta genomförda undersökningar och provtagningar 
 

Porluft & mark  

 
 
 
Mark 

Inomhusluft 

Inomhusluft 

  Grundvatten 
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6.1 Provtagningsstrategi 

Val av lämplig provtagningsstrategi inför provtagningar 2011 och 2020 har baserats på möjligheten att kunna 
ringa in eventuellt förekommande föroreningar från historisk verksamhet. Enligt CLM Miljötekniks MIFO fas II-
rapport från 2011 har grundvattenrörens placering baserats på kunskaper om tidigare verksamhet samt fram-
komna uppgifter vid genomförd provtagning. Även val av provpunkter för jord har baserats på kunskaper om ti-
digare verksamhet för att kunna välja ut strategiskt valda provpunkter. 
Provtagningsstrategin för provtagningar under 2020 har skett i enlighet med provtagningsplan (se bilaga 1), och 
där följande framgår: 
Jord: Att utifrån kännedom om historisk verksamhet genomföra provtagningar i nya områden/provpunkter, vilka 
ska komplettera CLM:s tidigare provtagningar från 2011. Provtagningsstrategin har i vissa fall anpassats av be-
gränsningar på plats, se vidare avsnitt 1.1.1. i provtagningsplan.  
Baserat på förhållande med ytligt berg inom del av området runt förrådsbyggnad (se placering i figur 5), bedöms svå-
righet för ytterligare provtagning av mark i området. Genom att begränsa provtagning till övre marklager ner till minst 
0,5 meter har kompletterade provtagning varit möjlig även på denna del av fastigheten. Kompletterande markprover 
har tagits ut i anslutning till historisk lagerbyggnad (se figur 3), och där bland annat bomull och andra råvaror har lag-
rats respektive nedanför byggnad (i gång mellan hus D och hus F, se figur 4) där färgning tidigare genomförts. 
Någon provtagning av jord inne i lagerbyggnaden har inte varit möjlig, detta då byggnaden i sin helhet är place-
rad ovanpå en cirka 2 dm tjock betongplatta. 
I övrigt beskrivs provtagningsstrategin för jord under avsnitt b Undersökning och provtagning av jord nedan. 
Marken runt byggnader väster om bäcken, vilka tidigare har utgjort arbetarbostäder och vaskhus (område O2 i 
figur 1b), omfattas inte av provtagning. Detta med motivering av att byggnaderna inte utgjort någon del av den 
industriella verksamheten.  
Grundvatten: Enligt provtagningsplan gäller följande provtagningsstrategi: Till följd av områdets topografi be-
gränsas möjligheten att komplettera med fler provpunkter och sättning av nya grundvattenrör, utöver de som ti-
digare fanns med i CLM:s utredning från 2011. Framkomna analysresultat från CLM:s undersökning kommer att 
användas för utvärdering. Kompletterande undersökning omfattar provtagning i befintliga grundvattenrör vid 
provpunkt 5 (rör V3), 6 (rör V1) och 11 (rör V7). 
Porluft: Enligt provtagningsplan gäller följande provtagningsstrategi: Användningen av halogenerade lösningsme-
del härrör från verkstadsindustri (sekundär bransch), vilken ska ha ägt rum först efter att textilindustrin (primär 
bransch) avslutats, d.v.s. senare än 1978. Verkstadsindustrin ska enligt uppgift ha varit lokaliserad till den övre 
byggnaden och då en begränsad del av denna. Inga kända händelser har visat på läckage av lösningsmedel. Vi-
dare kan även halogenerade lösningsmedel ha använts inom textilindustrin vid färgning och behandling av råva-
ror och färdigt tyg. Sammantagen bedömning är därmed att porluftsmätning angående klorerade ämnen genom-
förs i 3 provpunkter, se figur 6. Placeringen av provpunkterna är baserad på historisk verksamhet och då främst 
tidigare färgning. Genom provpunkternas placering kan även eventuell spridning indikeras. 
Inomhusluft: Enligt provtagningsplan gäller följande provtagningsstrategi: Användningen av halogenerade lös-
ningsmedel härrör från verkstadsindustri (sekundär bransch), vilken ska ha ägt rum först efter att textilindustrin 
(primär bransch) avslutats, d.v.s. senare än 1978. Verkstadsindustrin ska enligt uppgift ha varit lokaliserad till 
den övre byggnaden (hus D) och då en begränsad del av denna. Inga kända händelser har visat på läckage av 
lösningsmedel. Vidare kan även halogenerade lösningsmedel ha använts inom textilindustrin vid färgning och be-
handling av råvaror och färdigt tyg. 
Enligt provtagningsplanen gjordes bedömning att ingen inomhusluftmätning kunde genomföras i lokaler vid be-
fintlig verksamhet (Åby Motorklubb), och att kompletterande mätning skulle ske efter utflyttning. 
Sammantagen bedömning är därmed att inomhusluftsmätning angående klorerade ämnen genomförs i ett flertal 
provpunkter, se figur 7a-7e. Provpunkternas exakta placering framgår inte, istället anses område i byggnad samt 
våningsplan. Provpunkternas placering är vald för att kunna representera fastigheten i sin helhet. Provtagningen 
har skett med hjälp av passiva provtagare, vilka placerats ut på lämplig höjd och där fönster och dörrar i före-
kommande fall varit stängda.
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6.2 Undersökning och provtagning av jord 

Undersökning och provtagning av mark (jord) har genomförts runt lagerbyggnaden och inom 4 områden 
benämnda 12, 13, 14 och 15, vilka framgår av figur 3 och 4. Undersökning och provtagning av område 12 
har genomförts 2020-09-17 och för övriga områden 2020-09-22.  

Undersökning och provtagning av jord har för samtliga områden utförts genom skruvborrning. Provtag-
ningsstrategin innebär att enskilda delprover har tagits ut i ett flertal punkter inom respektive område. 
Provpunkterna har placerats enligt ett systematiskt mönster, se figur 3. Uttagna delprover för respektive 
område har slagits samma till ett samlingsprov och där sammanlagt 4 samlingsprov har skickats in för 
analys till Eurofins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: De enskilda provpunkterna och beteckning samt dess placering inom respektive område  
 

 
Figur 4: Placeringen av provpunkt 16 för markprov 
 
Provtagning har i huvudsak genomförts i enlighet med provtagningsplanen, men där förekomst av sten i 
vissa provpunkter begränsat möjligheten att borra ner till minst 0,5 meter. Fotografier på provpunkter-
nas placering samt på jordprover efter provtagning framgår av bilaga 4.  

Byggnad där 
färgning skett 

16 
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I tabell 1 redovisas resultat från okulär undersökning tillsammans med provdjup för de enskilda prov-
punkterna i område 12-15. Generellt sett förekommer morän med inslag av sand. Vidare att förekomst 
av större stenar är vanligt förekommande. Har inte observerats några indikationer (färg, lukt etc.) på fö-
rekomst av föroreningar i marken. 

Tabell 1: Sammanställning av områden och provpunkter för jord 

Prov-
punkt 

12 13 14 15 

Dj Noteringar Dj Noteringar Dj Noteringar Dj Noteringar 

A 5  A 5 B 5 - 0 C 

B 3 A 3 - 5 - 1 D 

C 2 A 3 C 3 Sten vid 3 dm 1 D 

D 2 A 3 - 3 Sten vid 3 dm 1 D 

E 4 A 5 - 5 - 0 C 

Noteringar:  
Kolumn Dj med siffra anger borrdjup i dm. 
A – Fyll i övre lager (~1 dm), under morän med varierande inslag av sand 
B – Inslag av krossat tegel etc.  
C – Ej möjligt att ta prov i denna punkt 
D – Mycket hårt underlag, stopp vid 1 dm. 

Gällande område/provpunkt 16 så har inga avvikande noteringar framkommit. Provtagning har skett ner 
till ett djup av 0,5 meter.  

I tabell 2 och 3 redovisas ett urval av framkomna analysresultat för uttagna samlingsprover. Analysrap-
porterna i sin helhet bifogas i bilaga 5.  

Tabell 2: Sammanställning av analysresultat för dioxin i jord 

Ämne Enhet 
Område/provpunkt Referens 

12 13 14 15 16 KM MKM 

Torrsubstans % 93,8 87,9 91,1 93,7 93,5 - - 

WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ ng/kg TS 0,70 0,99 0,24 0,49 0,33 20 200 

WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ ng/kg TS 3,2 4,1 3,3 3,4 3,3 20 200 

WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ ng/kg TS 0,70 1 0,24 0,51 0,34 20 200 

WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ ng/kg TS 3,0 3,9 3 3,2 3,1 20 200 

Noteringar: Referens anger halt i ng/kg TS för dioxin (TCDD-ekv WHO-TEQ) enligt Naturvårdsver-
kets generella riktvärden för känslig (KM) respektive mindre känslig markanvändning (MKM). 
Halt 0,00002 och 0,0002 mg/kg TS motsvarar 20 respektive 200 ng/kg TS 

I tabell 2 redovisas summan av detekterade dioxiner både som lowerbound (exkl. LOQ) och up-
perbound (inkl. LOQ). Lowerbound summerar bara de dioxinhalter som faktiskt har detekterats och 
motsvarar därför den dioxinhalt som man har kunnat konstatera finns. Upperbound däremot räknar, 
förutom de detekterade halterna, även in detektionsgränserna och utgör alltså en övre gräns för hur 
mycket dioxin som skulle kunna finnas.  

Av tabell 2 framgår att förekommande halter av dioxin i jord med god marginal underskrider Natur-
vårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning. Detta då oberoende av om ”Lower bound” 
eller ”Upper bound” anges.  
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I tabell 3 återfinns en samanställning av ett flertal analyserade ämnen, vilka bedöms mer relevanta för 
denna undersökning. Ett flertal ytterligare ämnen har analyserats och där låga halter under detektions-
gräns har uppmätts, se vidare analysrapport i bilaga 5. 

Tabell 3: Sammanställning av analysresultat för metaller och organiska ämnen i jord 

Ämne Enhet 
Område/provpunkt Referens 

12 13 14 15 KM MKM 

Torrsubstans % 93,8 87,9 91,1 93,7 - - 

Arsenik mg/kg TS <2,0 2,2 < 2,0 < 2,0 10 25 

Barium mg/kg TS 53 47 40 31 200 300 

Bly mg/kg TS 37 36 39 39 50 400 

Kadmium mg/kg TS 0,28 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,8 12 

Kobolt mg/kg TS 4,5 4,5 3,9 3,7 15 35 

Koppar mg/kg TS 16 15 17 11 80 200 

Krom mg/kg TS 5,2 9.0 4.8 6.9 80 150 

Kvicksilver mg/kg TS 0,028 0.16 0,017 <0,010 0,25 2,5 

Nickel mg/kg TS 4,0 5,8 4,8 3,9 40 120 

Vanadin mg/kg TS 13 16 11 9.2 100 200 

Zink mg/kg TS 200 94 180 52 250 500 

Alifater >C16-C35 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 100 1000 

Aromat > C10-C16 mg/kg TS < 0,90 1,2 < 0,90 < 0,90 3 15 

Aromater > C16-C35 mg/kg TS 1,6 2,6 1,1 0,50 10 30 

PAH-L mg/kg TS 0,15 0,19 0,18 <0,045 3 15 

PAH-M mg/kg TS 2,3 4,9 1,5 0,093 3,5 20 

PAH-H mg/kg TS 2,8 5,7 2,6 0,13 1 10 

Tetrakloreten mg/kg TS <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,4 1,2 

Trikloreten mg/kg TS <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,2 0,6 

1,1,1-Trikloretan mg/kg TS <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 5 30 

Tetraklormetan mg/kg TS <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,08 0,35 

Triklormetan mg/kg TS <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,4 1,2 

Diklormetan mg/kg TS <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,08 0,25 

Av tabell 3 framgår att: 

 Halter av metaller underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM. 
 Halt av alifater >C16-C35 underskrider riktvärde för KM.  
 Halt av aromater (C10-C16, C16-C35) underskrider riktvärde för KM, men där halten varierar.  
 Halt av PAH-L underskrider riktvärde för KM. 
 Halt av PAH-M överskrider marginellt riktvärde för KM i område 13. Halten underskrider däremot 

riktvärde för MKM (20 mg/kg TS).  
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 Halt av PAH-H överskrider riktvärde för KM i område 12, 13 och 14. Halten underskrider däremot 
riktvärde för MKM (10 mg/kg TS). 

 Uppmätta halter av halogenerade lösningsmedel är låga och underskrider med marginal riktvärde för KM. 
 
6.3 Undersökning och provtagning grundvatten 

Undersökning och provtagning av grundvatten har genomförts 2020-09-22 från grundvattenrör i prov-
punkt 6 och 11 (se figur 5) i område mellan huvudbyggnad och landsvägen. Till följd av en låg grundvat-
tennivå har möjligheten till provtagning och analys begränsats jämfört med provtagningsplanen. Därmed 
har provtagning från grundvattenrör i provpunkt 5 helt utgått då röret var tomt. Vidare att tillgången på 
grundvatten från grundvattenrör i provpunkt 6 och 11 varit begränsad. Som en kompromiss har därför 
analysomfattningen enligt provtagningsplanen fördelats mellan dessa.  

Provtagningen har utförts med hjälp av bailer-provtagare (engångs) i plast. Inför provtagning har grundvat-
tennivån i grundvattenrören mätts upp med klucklod enligt:  
Provpunkt 6 (V1): 2,74 meter under marknivå (asfaltsyta) 
Provpunkt 11 (V7): 2,34 meter under marknivå (asfaltsyta) 
 

 
Figur 5: De enskilda provpunkterna och beteckning samt dess placering  
 
I tabell 4 och 5 redovisas ett urval av framkomna analysresultat för uttagna samlingsprover. Analysrap-
porterna i sin helhet bifogas i bilaga 5.  

Tabell 4: Sammanställning av analysresultat för dioxin i grundvatten från provpunkt 11 

Ämne Enhet Provpunkt 11 Referens 

WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ pg/l 0,165 3,1 

WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ pg/l 4,41 3,1 

Noteringar: Referens anger halt av dioxin (TCDD-ekv WHO-TEQ) enligt Holländska riktvärden1 
 
Svenska riktvärden för dioxin i grundvatten/dricksvatten saknas. Halterna sammanräknade till toxiska ek-
vivalenter (WHO-TEQ) har därför jämförts med det nederländska SRC-värdet (Serious Risk Concent-
ration) som är 3,1 pg/l. 

I tabell 4 redovisas summan av detekterade dioxiner både som lowerbound (exkl. LOQ) och up-
                                            
1 Utdrag ur VROM (2000) Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering. Staatscourant 24 februari 2000, nr 39 
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perbound (inkl. LOQ). Lowerbound summerar bara de dioxinhalter som faktiskt har detekterats och 
motsvarar därför den dioxinhalt som man har kunnat konstatera finns. Upperbound däremot räknar, 
förutom de detekterade halterna, även in detektionsgränserna och utgör alltså en övre gräns för hur 
mycket dioxin som skulle kunna finnas. 

Då redovisade värden för upperbound enbart utgör en summering av detektionsgränserna saknar därför 
detta relevans i bedömningen. Av tabell 4 framgår att dioxin-halten angiven som ”Lower bound” under-
skrider SRC med god marginal. 

Tabell 5: Sammanställning av analysresultat för organiska ämnen och metaller i grundvatten från provpunkt 6 

Ämne Enhet Provpunkt 6 Referens 

Arsenik mg/l 0,00035 0,01A 

Bly mg/l 0,000091 0,010A 

Kadmium mg/l 0,000010 0,005 A 

Koppar mg/l 0,0039 <0,02 B 

Krom mg/l 0,00018 <0,0005B 

Kvicksilver mg/l <0,00010 0,001A 

Nickel mg/l 0,00094 <0,0005B 

Zink mg/l 0,0013 <0,005-0,01B 

Alifater >C16-C35 mg/l <0,25 0,1C 

Aromat > C10-C16 mg/l <0,25 0,01C 

Aromater > C16-C35 mg/l <0,25 0,002C 

PAH-L μg/l <1,0 10 C 

PAH-M μg/l <1,0 2C 

PAH-H μg/l <1,0 0,05C 

Tetrakloreten μg/l <1,0 0,01/40D 

Trikloreten μg/l <1,0 24/500D 

1,1,1-Trikloretan μg/l <1,0 0,01/400D 

Tetraklormetan μg/l <1,0 0,01/10D 

Triklormetan μg/l <1,0 6/400D 

Diklormetan μg/l <1,0 0,01/1000D 

Noteringar: Under kolumn Referens framgår riktvärde (fotnot A) och klassindelning (fotnot B) enligt tabell 
1 i SGU 2013:1, riktvärden enligt SPI-RV (fotnot C) respektive Holländska riktvärden för Ingen/Kraftig påver-
kan (fotnot D). 
Klassindelning SGU 2013:1: Mycket låg halt  Låg halt 
 
Av tabell 5 framgår att: 

 Halter av metaller underskrider SGU:s riktvärde för dricksvattentäkt alternativt förekommer i mycket 
låg eller låg halt enligt SGU:s klassindelning. 

 Halt av alifater och aromater bedöms som låga.  
 Halt av PAH (L-, M- och H-) bedöms som låg till mycket låg.  
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 Halten av trikloreten och triklormetan är låg, och där Holländska riktvärden (fotnot D i tabell 5) anger 
”Ingen påverkan”. ”Ingen påverkan” bedöms även gälla för ämnena tetrakloreten, 1,1,1-trikloretan, te-
traklormetan och diklormetan, detta även om uppmätt halt underskrider detektionsgränsen 1,0 µg/l 
samtidigt som riktvärden är lägre än 1,0 µg/l. 

 
Ett flertal ytterligare analyser har genomförts och där låga halter under detektionsgräns har uppmätts, se 
vidare analysrapport i bilaga 5. 
 
6.4 Provtagning av porluft 

Provtagning av porluft har genomförts i 3 punkter 2020-09-17, vilka framgår av figur 3. Placeringen av 
provpunkterna är baserad på historisk verksamhet och då främst tidigare färgning. Genom provpunkter-
nas placering kan ev. spridning (från provpunkt 17 och 18 mot 16) indikeras. 

Porluftsmätning har skett utomhus i nära anslutning till byggnaderna, detta då provtagning inne i byggnad 
inte bedöms vara möjlig. Provtagningen skedde genom pumpning via metallspett som slås ner i marken 
och där luften passerat genom absorbent enligt instruktioner från Eurofins. 

I provpunkt 16 och 17 har provtagningsspettet slagits ner till nivån 80 cm, medan djupet i provpunkt 18 
uppgick till 60 cm på grund av hårdare mark. 

 
Figur 6: Placeringen av provpunkter för porluftsmätning 
 
Av erhållna analysresultat framgår att mycket låga halter av klorerade lösningsmedel och dess nedbryt-
ningsprodukter under detektionsgräns har uppmätts i samtliga provpunkter. Sammantagen bedömning av 
framkomna analysresultat är att klorerade lösningsmedel inte förekommer i mark under eller runt bygg-
naderna enligt figur 6. 
 
6.5 Provtagning av inomhusluft 

Inomhusluftsmätning avseende klorerade ämnen och dess nedbrytningsprodukter har genomförs i ett 
flertal provpunkter, se figur 7. Provtagningen har skett med hjälp av passiva provtagare, vilka placerats ut 
på lämplig höjd i lokalerna. Under februari 2021 har, i syfte att utvärdera eventuella variationer i halter, kom-
pletterande uppföljande provtagningar genomförts.  

En av provpunkterna i hus D har flyttats relativt provtagningsplanen, vilket framgår av figur 7a. Det gäller 
provpunkt på våning 2 som flyttats till Åby motorklubbs lokaler, och som befinner sig på ungefär samma 
nivå. Provtagaren har placerats inne i dubbelgolvet i anslutning till tidigare färgningskärl.  

17 PL 

16 PL 18 PL 
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Figur 7a: Placering av provpunkter för inomhusluftsmätning september 2020 

I samband med kompletterande provtagning under februari 2021 noterades att numreringen av förekommande 
plan i hus F, se figur 7a2, inte överensstämmer med verkligheten. Hus F utgörs av sammanlagt 4 plan inklusive 
bottenplan, vilka i byggnaden benämns våning 1, 2, 3 och 4. Samtliga provtagningar har därmed omfattat våning 
1, 2 och 3, men inte våning 4. I figur 7b förtydligas numreringen med ursprunglig provbenämning inom parentes. 

 
Figur 7b: Förtydligande av provpunkter för inomhusluftsmätning vid våning 1, 2 och 3 i september 2020 

                                            
2 Även gjorts ett förtydligande avseende provpunkternas ungefärliga placering i hus F. 

Våning 1 Våning 22

Bottenplan 
(=våning 0) 

Våning 1 

Våning 3 

HUS D 

HUS F 

Våning 1 
(F0) 

Våning 2 
(F1) 

Våning 3 
(F3) 

HUS D 

HUS F 
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Uppkommen avvikelse anses inte innebära någon påverkan av rapport och bedömning av framkomna resultat. 

Vid kompletterande provtagning i februari 2021 har tidigare provpunkter kompletterats och uppgår till totalt 13. 
Provpunkternas placering och motsvarande benämning för respektive våningsplan 1, 2 och 3 framgår av figur 7c-
7e. I och med att fler provpunkter tillkom vid provtagning i februari 2021 har bokstav a, b och c lagts till.  

Sammanfattningsvis finns följande samband mellan de olika provtagningarna och numreringen:  

Beteckning 2020 Beteckning 2021 
D1 D1b 
D2 D2b 
F0 F0a 
F1 F1a 
F3 F3b 

 
Figur 7c: Placeringen av provpunkter för inomhusluftsmätning i hus D och F under februari 2021 – våning 1 

HUS D 

HUS F 

D1a 

D1b 

F0a 

F0b 

HUS F 
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Figur 7d: Placeringen av provpunkter för inomhusluftsmätning i hus D och F under februari 2021 – våning 2 

 
Figur 7e: Placeringen av provpunkter för inomhusluftsmätning i hus D och F under februari 2021 – våning 3 

Samtliga passiva provtagare har suttit uppe under 14 dagar, men under olika perioder. Provtagare i hus F 
satt uppe mellan 3-17 september medan provtagare i hus D satt uppe mellan 8-22 september. Under 
kompletterande provtagning under 2021 satt provtagarna i hus D och hus F uppe mellan 11-25 februari. Note-
ras kan att provtagningsperioden i vissa rapporter inte överensstämmer, men där rätt exponeringstid (20 
160 minuter) ändå har använts vid omräkning från μg/tube till μg/m³.  

HUS D 

HUS F 

D2a 

D2b 

HUS D 

HUS F 

F3a 
 

F3b 
 

D2c 

F1a 

F1b 

HUS F 

F1c 

HUS F 

F3c 
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Kompletterande provtagning under 2021 har genomförts på begäran av länsstyrelsen. Syftet har varit att utvär-
dera eventuella variationer i förekommande halter vid olika tillfällen och under olika temperaturförhållanden ut-
omhus, vid både varmt och kallt klimat. Uppmätt utomhustemperatur och dygnsmedelvärde under provtagning-
arna är hämtade från SMHI:s närliggande mätstation Kolmården-Strömsfors A (station 86420) och framgår av 
tabell 6a. 

Tabell 6a: Utomhustemperatur redovisas som dygnsmedelvärde under provtagningarna 2020 och 2021. 

Mätperiod 
Registrerad dygnsmedeltemperatur °C (SMHI) per mätdygn 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Medel 

3-17/9 2020 13,5 14,5 14,9 13,8 11,9 12,9 14,5 13,8 11,3 12,0 11,7 12,3 15,6 15,4 13,4 

8-22/9 2020 14,5 13,8 11,3 12,0 11,7 12,3 15,6 15,4 12,9 9,1 12,7 13,2 12,3 13,8 12,9 

11-25/2 2021 -7,3 -5,4 -3,6 -5,6 -3,5 -3,5 -3,6 0 2,1 4,8 4,3 3 6 8,6 -0,3 
 
Av tabell 6a framgår att medeltemperatur vid provtagningarna under september 2020 var cirka 13 °C högre 
jämfört med provtagningarna under februari 2021. 

Av resultat i tabell 7c nedan framgår att variationen i halter mellan höst och vinter är små.  

En sammanställning av uppmätt mängd av klorerade ämnen per ORSA-rör vid passiv provtagning i hus F och D 
under 2020 framgår av tabell 6b.  

Tabell 6b: Sammanställning av uppmätt mängd av klorerade ämnen per ORSA-rör vid passiv provtagning i hus F och D 2020 

Ämne Enhet 
Provpunkt (hus och nr) 

F0 F1 F3 D1 D2 

Kloretan µg/rör <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,0056 
Vinylklorid (VC) µg/rör <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 
1,1-dikloretan µg/rör <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 
1,1-dikloreten µg/rör <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 
1,2-dikloretan µg/rör <0,004 <0,004 <0,005 <0,004 <0,009 
cis-1,2-dikloreten (DCE) µg/rör <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 
trans-1,2-dikloreten (DCE) µg/rör <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 
Kloroform (triklormetan) µg/rör 0,020 0,010 0,011 0,012 0,013 
1,1,1-trikloretan µg/rör <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Trikloretylen (TCE) µg/rör <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Tetraklormetan (koltetraklorid) µg/rör 0,031 0,032 0,037 0,027 0,027 
Tetrakloreten (PCE) µg/rör <0,01 <0,01 <0,01 0,010 0,018 

 
Av tabell 6b framgår att vinylklorid i provpunkt D2, kloroform, tetraklormetan samt tetrakloreten i prov-
punkt D1 och D2 har detekterats i mätbara halter i inomhusluft (se fet font i tabell 6b). För övriga ämnen 
har endast mängder under detektionsgräns uppmätts. Enligt tabell 2.1 i Naturvårdsverkets Rapport 5663 - 
Klorerade lösningsmedel har kloroform och tetraklormetan använts som lösnings- och extraktionsmedel 
medan tetrakloreten har använts för kemtvätt. Avseende vinylklorid utgör denna en nedbrytningsprodukt 
av andra klorerade lösningsmedel respektive en råvara för tillverkning av PVC-plast.  

En sammanställning av uppmätt mängd av klorerade ämnen per ORSA-rör vid passiv provtagning i hus F och D 
under provtagning i februari 2021 framgår av tabell 6c.
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Tabell 6c: Sammanställning av uppmätt mängd av klorerade ämnen per ORSA-rör vid passiv provtagning i hus F och D 2021 

Ämne 
 

Provpunkt (hus och nr) 

F0a F0b F1a F1b F1c F3a F3b F3c D1a D1b D2a D2b D2c 

Kloretan µg/rör <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

Vinylklorid µg/rör <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 

1,1-dikloretan µg/rör <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 

1,1-dikloreten µg/rör <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 

1,2-dikloretan µg/rör <0,02 <0,03 <0,008 <0,008 <0,009 <0,009 <0,01 <0,009 <0,02 <0,02 <0,01 <0,01 <0,05 

cis-1,2-dikloreten µg/rör <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,01 <0,009 <0,004 <0,004 

trans-1,2-dikloreten µg/rör <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 

Kloroform µg/rör 0,029 0,23 0,017 0,017 <0,01 0,012 0,016 0,014 <0,03 <0,03 0,016 0,021 <0,07 

1,1,1-trikloretan µg/rör <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Trikloretylen µg/rör <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Tetraklormetan µg/rör 0,064 0,060 0,044 0,048 0,041 0,042 0,051 0,042 0,054 0,049 0,043 0,045 0,049 

Tetrakloreten µg/rör <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

 
I likhet med mätning under september 2020 har kloroform och tetraklormetan detekterats i mätbara halter i inom-
husluft (se fet font i tabell 6c) för flertalet av provpunkterna. Konstateras vidare en skillnad avseende att tetraklore-
ten och vinylklorid inte längre har detekterats i mätbara halter i inomhusluft. 

En sammanställning av beräknade halter av klorerade ämnen och dess nedbrytningsprodukter i inomhus-
luft vid provtagning under september 2020 framgår av tabell 7a. Omräkningen från µg/rör till µg/m3 har ge-
nomförts av Eurofins. Vid beräkningen har Eurofins utgått från standardvärden avseende omsatt luftvolym i 
provpunkterna. 

För bedömning av inomhusluft i byggnader saknas svenska jämförvärden avsedda för bedömning av förore-
ningssituationen. För bland annat tetraklormetan och tetrakloreten används istället underlagsdata till de ge-
nerella riktvärdena för mark som jämförvärde för inomhusluft. För dessa ämnen finns en referenskoncent-
ration, RfC-värde (referens B i tabell 7), som anger en nivå där effekter på människan noterats. För att ge ut-
rymme för exponering från andra källor är RfC-värde vid jämförelse i tabell 7 dividerat med 2. 

För TCE används även jämförandevärden från USA, Holland och Danmark, se vidare avsnitt 9.1.4 och tabell 10. 
För VC används jämförandevärden från IMM (1998) respektive Danskt riktvärde (2001). För DCE används även 
Danskt riktvärde (2001) som jämförandevärde.
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Tabell 7a: Sammanställning, beräknad halter av klorerade ämnen i inomhusluft i hus F och D 2020 

Ämne Enhet 
Provpunkt (hus och nr) 

Referens 
F0a F1a F3b D1a D2b 

Kloretan µg/m3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - 

Vinylklorid (VC) µg/m3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,034 2,6/0,04B 

1,1-dikloretan µg/m3 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - 

1,1-dikloreten µg/m3 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 100B 

1,2-dikloretan µg/m3 <0,03 <0,03 <0,04 <0,03 <0,07 3,6B 

cis-1,2-dikloreten (DCE) µg/m3 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 30/400A 

trans-1,2-dikloreten (DCE) µg/m3 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 30A 

Kloroform (triklormetan) µg/m3 0,15 0,074 0,082 0,089 0,097 70A 

1,1,1-trikloretan µg/m3 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 400A 

Trikloretylen (TCE) µg/m3 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 23/1/0,2B 

Tetraklormetan (koltetraklorid) µg/m3 0,25 0,26 0,30 0,22 0,22 3,1B 

Tetrakloreten (PCE) µg/m3 <0,08 <0,08 <0,08 0,083 0,15 100A 

Noteringar: Referens avser:  
A - RfC-kroniskt lågrisknivåvärde Bilaga 1 Sammanställning av indata till riktvärdesmodellen, Rapport 
Riktvärden för förorenad mark - Modellbeskrivning och vägledning. 
B - RISKinh – cancerogent lågrisknivåvärde, Bilaga 1 Sammanställning av indata till riktvärdesmodellen, 
Rapport Riktvärden för förorenad mark - Modellbeskrivning och vägledning. 
 
Av tabell 7a framgår att: 
 I provpunkt D2 har vinylklorid detekterats i låg halt, vilken underskrider både jämförandevärde respek-

tive bakgrundshalt i Sverige på 0,1-0,5 µg/m3 (Naturvårdsverket Rapport 5859). Noteras kan att även 
betydligt strängare jämförandevärde enligt Danskt riktvärde på 0,04 µg/m3 underskrids. 

 I samtliga provpunkter har kloroform detekterats i låg halt runt 0,07-0,15 µg/m3, vilket med stor 
marginal underskrider kroniskt lågrisknivåvärde (70 µg/m3) vid inandning med minst en faktor 1000.  

 I samtliga provpunkter har tetraklormetan detekterats i låg halt runt 0,2-0,3 µg/m3, vilket underskri-
der kroniskt lågrisknivåvärde (3,1 µg/m3) vid inandning med minst en faktor 10. 

 I provpunkt D1 och D2 har tetrakloreten detekterats i låg halt runt 0,08-0,15 µg/m3, vilket underskri-
der kroniskt lågrisknivåvärde (200 µg/m3) vid inandning med minst en faktor 1000. 

 För övriga ämnen har inga detekterbara halter uppmätts. I förekommande fall underskrids referensvärde re-
spektive jämförandevärdet (se även tabell 10) med stor marginal.
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En sammanställning av beräknade halter av klorerade ämnen och dess nedbrytningsprodukter i inomhusluft vid 
provtagning under februari 2021 framgår av tabell 7b. Omräkningen från µg/rör till µg/m3 har genomförts av 
Eurofins. Vid beräkningen har Eurofins utgått från standardvärden avseende omsatt luftvolym i provpunkterna. 

Tabell 7b: Sammanställning, beräknad halter av klorerade ämnen i inomhusluft i hus F och D 2021 

Ämne 
 

Provpunkt (hus och nr) 

F0a F0b F1a F1b F1c F3a F3b F3c D1a D1b D2a D2b D2c Ref3 

Kloretan µg/m3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - 

Vinylklorid µg/m3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 2,6/0,04B 

1,1-dikloretan µg/m3 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - 

1,1-dikloreten µg/m3 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 100B 

1,2-dikloretan µg/m3 <0,1 <0,2 <0,06 <0,06 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,1 <0,1 <0,07 <0,07 <0,4 3,6B 

cis-1,2-dikloreten µg/m3 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,07 <0,07 <0,03 <0,03 <0,03 30/400A 

trans-1,2-dikloreten µg/m3 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,07 <0,07 <0,03 <0,03 <0,03 30A 

Kloroform µg/m3 0,22 0,17 0,13 0,13 <0,07 0,089 0,12 0,10 <0,2 <0,2 0,12 0,16 <0,5 70A 

1,1,1-trikloretan µg/m3 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 400A 

Trikloretylen µg/m3 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 23/1/0,2B 

Tetraklormetan µg/m3 0,51 0,48 0,35 0,38 0,33 0,34 0,41 0,34 0,43 0,39 0,34 0,36 0,39 3,1B 

Tetrakloreten µg/m3 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 100A 

 
Av tabell 7b framgår att: 
 I flertalet provpunkter har kloroform detekterats i låg halt runt 0,1-0,2 µg/m3, vilket med stor marginal under-

skrider kroniskt lågrisknivåvärde (70 µg/m3) vid inandning med minst en faktor 1000.  
 I samtliga provpunkter har tetraklormetan detekterats i låg halt runt 0,3-0,5 µg/m3, vilket underskrider kro-

niskt lågrisknivåvärde (3,1 µg/m3) vid inandning med minst en faktor 10. 
 För övriga ämnen har inga detekterbara halter uppmätts. I förekommande fall underskrids referensvärde re-

spektive jämförandevärdet (se även tabell 10) med stor marginal. 
 

En jämförelse av de klorerade ämnen där halter över detektionsgräns förekommer vid provtagning i september 
2020 och februari 2021 framgår av tabell 7c. Jämförelsen omfattar även utvärdering av skillnad i halter mellan 
de olika provpunkterna. Sammantaget visar resultaten på små halt-variationer mellan provtagningstillfällena. 

För övriga klorerade ämnen, och där halterna underskrider detektionsgränsen vid båda provtagningstillfällena, 
framgår ingen skillnad. Av analysrapporten (se bilaga 5) framgår att detektionsgränsen för kloroform, cis-1,2-
dikloreten och 1,2-dikloretan är förhöjd för vissa provpunkter. Skillnaden bedöms i detta fall inte ha någon bety-
delse för resultat och utvärdering.

                                            
3 Se beskrivning och kommentarer i anslutning till tabell 7a. 
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Tabell 7c: Sammanställning, klorerade ämnen i inomhusluft över detektionsgräns i hus F och D 2020 och 2021 

Ämne och provtillfälle 
Provpunkt (hus och nr) 

F0a F0b F1a F1b F1c F3a F3b F3c D1a D1b D2a D2b D2c Ref4 

Vinylklorid  
2020 µg/m3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02   0,034  

2,6/0,04B 
2021 µg/m3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Kloroform  
2020 µg/m3 0,15  0,074    0,082  0,089   0,097  

70A 
2021 µg/m3 0,22 0,17 0,13 0,13 <0,07 0,089 0,12 0,10 <0,2 <0,2 0,12 0,16 <0,5 

Tetraklormetan  
2020 µg/m3 0,25  0,26    0,30  0,22   0,22  

3,1B 
2021 µg/m3 0,51 0,48 0,35 0,38 0,33 0,34 0,41 0,34 0,43 0,39 0,34 0,36 0,39 

Tetrakloreten  
2020 µg/m3 <0,08  <0,08    <0,08  0,083   0,15  

100A 
2021 µg/m3 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 

 
Vid jämförelser av halter i inomhusluft mellan de olika provtagningstillfällena enligt tabell 7c framgår följande: 
 Att vinylklorid endast förekommer i provpunkt D2b vid provtagning under september 2020. Vid provtagning 

under februari 2021 är halten under detektionsgränsen. Skillnaden i halt av vinylklorid mellan provtagningstill-
fällena är liten och där eventuell orsak är svår att identifiera. I och med att samtliga halter vid provtagningen 
under februari 2021 är under detektionsgräns kan de inte ge någon vägledning för eventuella skillnader mel-
lan provpunkterna. 

 I flertalet provpunkter har kloroform vid båda provtagningarna detekterats i låg halt runt 0,1-0,2 µg/m3. Vid 
en jämförelse mellan halterna för de båda provtagningstillfällena förekommer endast en marginell skillnad, var-
för halterna i stort sett är att betrakta som likartade. 

 Ingen eller mycket liten variation i halt mellan provpunkter på respektive våningsplan i hus F och hus D. Vid 
provtagning i februari 2021 har provtagning i hus F utförts i 2 provpunkter på plan 1 (a-b) samt 3 provpunkter 
på plan 2 och 3 (a-c), se vidare tabell 7c. 

 I samtliga provpunkter har tetraklormetan vid båda provtagningarna detekterats i låg halt runt 0,2-0,5 µg/m3. . 
Vid en jämförelse mellan halterna för de båda provtagningstillfällena förekommer något högre halter under 
provtagningen i februari 2021. Då skillnaden i halter anses som marginell föreligger ingen signifikant skillnad i 
halter mellan de båda provtagningstillfällena. 

 Att tetrakloreten endast förekommer i provpunkt D1a och D2b vid provtagning under september 2020. 
Skillnaden i halt mellan provtagningstillfällena är liten och där eventuell orsak är svår att identifiera. I och med 
att samtliga halter vid provtagningen under februari 2021 är under detektionsgräns kan de inte ge någon 
vägledning för eventuella skillnader mellan provpunkterna.  

 
6.5.1 Diskussion, källa till klorerade lösningsmedel  
Genomförda provtagningar av inomhusluft har visat på förekomst av vissa klorerade ämnen i inomhusluften, och 
där uppmätta halter i relation till referensvärden bedöms som låga till mycket låga. I och med detta förhållande 
kan det, i enlighet med Länsstyrelsens kommentar, vara relevant att föra en diskussion om sannolik källa till klo-
rerade lösningsmedel.  
I enlighet med vad som framgår av tabell 6b och 6c respektive tabell 7a och 7 b, förekommer vinylklorid, kloro-
form, tetraklormetan respektive tetrakloreten i halter över detektionsgräns i inomhusluft. Förekomst av kloroform 
och tetraklormetan har detekterats vid båda provtagningstillfällena i hus D och hus F. Vidare har förekomst av 
vinylklorid och tetrakloreten endast detekterats i hus D vid det ena provtagningstillfället i september 2020. 

                                            
4 Se beskrivning och kommentarer i anslutning till tabell 7a. 
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I och med att förekommande halter av klorerade lösningsmedel är låga till mycket låga görs bedömningen att 
dessa ämnen inte kan härledas till en specifik källa. Det bedöms därmed mer sannolikt att källan inte utgörs av 
historiskt förorenande verksamhet och förekomst av förorening. 
I och med genomförd och pågående renovering av byggnaderna, vilket omfattar samtliga provpunkt med undan-
tag för D2b och D2c, bedöms uppmätta halter av givna klorerade lösningsmedel eventuellt kunna härröra från 
använda produkter. Renoveringen har bland annat omfattat renovering av fönster samt ny ytbeläggning på golv 
och väggar (bland annat puts och målarfärg). Vid i efterhand genomförd undersökning av säkerhetsdatablad för 
använda målarfärger framgår att dessa inte innehåller klorerade lösningsmedel. 
Även för provpunkt D2b, placerad i anslutning till tidigare färgeri och nuvarande Åby Motorklubb, görs bedöm-
ningen att uppmätta halter av givna klorerade lösningsmedel mer sannolikt härrör från klubbens verksamhet. 
Detta speciellt då den passiva provtagaren placerats i stängt källarutrymme, vilket även utgör lager för bildelar 
och vissa kemikalier för bilrenovering. Gällande vinylklorid bedöms källan med stor sannolikhet kunna vara PVC-
plast från bildelar och ev. avloppsrör. Av resultat från uppföljande provtagning i februari 2021 framgår att vinyl-
klorid inte längre förekommer i detekterbar halt i D2b. Vidare att även halterna av vinylklorid i provpunkt D2a 
och D2c, vilka tillkom vid provtagning i februari 2021, inte heller var detekterbara. Därmed var inte resultatet till 
någon vägledning avseende utvärdering av skillnad i halt och identifiering av eventuell källa för vinylklorid. 
I hus D kan det inte helt uteslutas att källan till förekommande halt av tetrakloreten och tetraklormetan även 
kan vara historik och då sannolikt härröra från tidigare färgeriverksamhet. Att halterna är låga och att ämnena 
inte heller förekommer i porluft (se avsnitt 6.4) visar på att det inte finns någon samlad föroreningskälla i anslut-
ning till byggnaden. 
 
7. Sammanfattning av föroreningssituationen 

7.1 Inledning 

Baserat på tidigare undersökning utförd av CLM Miljöteknik AB under 2011 tillsammans med resultat 
från denna undersökning enligt avsnitt 6a-6d ovan görs en sammanfattning av föroreningssituationen på 
fastigheten Torshag 5:5. Utvärderingen görs enligt de förutsättningar som framgår av avsnitt 5 ovan. 
Sammanfattningen omfattar en helhet av samtliga analyser, men där endast ämnen med förhöjd halt re-
dovisas i tabeller. I övrigt hänvisas till analysprotokollen i sin helhet, se bilaga 5. 
Vid CLM:s undersökning har provpunkter enligt figur 8 undersökts avseende föroreningar i jord och 
grundvatten. I sammanställningen nedan återfinns en utvärdering av relevanta resultat från genomförda 
provtagningar. Efter CLM:s undersökning 2011 har fastighet och byggnader överlåtits till ny ägare och 
där det skett renoveringar och annan byggnation inom det område där tidigare provpunkter placerats. 
Genomförda åtgärder avser markarbeten med nedläggning av ledningar för uttag av markvärme (prov-
punkt 2, 3 och 4 i figur 8) respektive ny avloppsledning (provpunkt 9).  
I samband med detta arbete har tidigare jord/massor grävts bort och skickats till RGS i Norrköping. Mängden 
jord/massor som grävts bort för respektive område har varierat och där relevanta uppgifter om grävdjup och yta 
inte finns dokumenterat. Även motsvarande dokumentation avseende bortsända massor saknas. Efter grävning 
har nya massor, i form av jord och ballast 0-16, och med halter under KM tillförts.  
Därmed anses tidigare analysresultat från undersökningen 2011 inte längre som relevanta. Denna sammanfatt-
ning omfattar därmed inte analysresultat för provpunkt 2, 3 och 4 (M2, M3, M4 och M7) respektive 
provpunkt 9 (M10). 
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Figur 8: Provpunkter i CLM:s undersökning 2011 
 
7.2 Jord 

Dioxin 
Noteras förekomst av dioxiner i mätbara halter i prover från område 12, 13, 14 och 15 respektive 
provpunkt. Förekommande halter av dioxin underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärde för 
känslig markanvändning.  
 
Metaller 
Analys av metaller i prov från provpunkt 5, 6 respektive område 12, 13, 14 och 15 påvisar att förekom-
mande halter av metaller i samtliga fall understiger riktvärde för känslig markanvändning. 
 
Aromatiska och alifatiska kolväten 
Noteras förekomst av alifatiskt kolväte C21-C40 i mätbar halt i provpunkt 5. I övrigt är halten av mine-
ralolja av olika längder i provpunkt 5 och 6 under detektionsnivån. Halten av mineralolja i provpunkt 5 
och 6 understiger i samtliga fall riktvärdet för känslig markanvändning. 
Noteras förekomst av både alifatiska och aromatiska kolväten i mätbara halter i samlingsprover från om-
råde 12, 13, 14 och 15. Förekommande halter av aromatiska kolväten, i relation till riktvärde för KM, är 
generellt sett högre än för alifatiska kolväten. I samtliga prover underskrider halten av aromatiska och 
alifatiska kolväten Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning. 
 

PAH:er 
Ingen förekomst av PAH:er (L, M och H) över detektionsgräns 0,1 mg/kg TS i provpunkt 5. I provpunkt 
6 förekommer vissa PAH:er i halter över detektionsgräns. Sammantaget understiger i samtliga fall rikt-
värdet för känslig markanvändning. 

Noteras förekomst av PAH:er (L, M och H) i mätbara halter i samlingsprover från område 12, 13, 14 
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och 15, och där halten av PAH-M respektive PAH-L i vissa fall överstiger riktvärdet för känslig markan-
vändning, se tabell 8. 

Tabell 8: Sammanställning av PAH-M och PAH-H för samlingsprov från område 12, 13, 14 och 15 

Ämne Enhet 
Område/provpunkt Referens 

12 13 14 15 KM MKM 

PAH-M mg/kg TS 2,3 4,9 1,5 0,093 3,5 20 

PAH-H mg/kg TS 2,8 5,7 2,6 0,13 1 10 
Halt av PAH-M överskrider marginellt Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM i område 13. Hal-
ten underskrider däremot riktvärdet för MKM (20 mg/kg TS).  
Halt av PAH-H överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM i område 12, 13 och 14. Hal-
ten underskrider däremot riktvärdet för MKM (10 mg/kg TS). 
De förhöjda halterna av PAH-M respektive PAH-H bedöms i första hand vara orsakad av tidigare brand 
och i andra hand av historisk verksamhet.  
 
Halogenerade kolväten 
Noteras ingen förekomst av halogenerade kolväten i mätbara halter i samlingsprover från område 12, 
13, 14 och 15.  
 
7.3 Grundvatten 

Dioxin 
Noteras förekomst av dioxiner i mätbara halter i grundvattenprov från provpunkt 11. Svenska riktvärden 
för dioxin i grundvatten/dricksvatten saknas. Halterna sammanräknade till toxiska ekvivalenter (WHO-
TEQ) har därför jämförts med det nederländska SRC-värdet (Serious Risk Concentration) som är 3,1 pg/l. 
Halten av dioxin i provpunkt 11 uppgår till 0,165 pg/l, vilket underskrider SRC med god marginal. 
 
Metaller 
Uppmätta halter av metaller i grundvattenprov från provpunkterna 5-11 uttagna 2011 respektive prov 
från 2020 i provpunkt 6 framgår av tabell 9. 

Tabell 9: Sammanställning av analysresultat för organiska ämnen och metaller i grundvatten från provpunkt 5-11 

Ämne 
En-
het 

Provpunkt Referens 

5 6 7 8 9 10 11  

Arsenik μg/l <1,2 <1,2/0,35 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 10A 
Bly μg/l <1,2 <1,2/0,091 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 10A 
Kadmium μg/l <0,12 <0,12/0,010 <0,12 <0,12 <0,12 <0,12 <0,12 5A 
Koppar μg/l 9,5 1,9/3,9 3,9 1,4 1,9 8,7 1,7 <20 B 

Krom μg/l <1,2 <1,2/0,18 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 
<0,5-5B  
<0,5B 

Kvicksilver μg/l  < 0,10      1A 
Nickel μg/l <1,2 <1,2/0,94 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <0,5B 
Vanadin μg/l <2,5 3,2/1,3 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 - 

Zink μg/l 16 20/1,3 13 13 <12 12 24 
<5-10B 
10-100B 

Noteringar: Referens anger riktvärde (A) respektive klassindelning (B) enligt tabell 1 i SGU 2013:1.  
Klassindelning SGU 2013:1: Mycket låg halt  Låg halt  Måttlig halt
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Aromatiska och alifatiska kolväten 
Analyser av kolväten avser endast grundvatten från provpunkt 6. Noteras förekomst av aromatiska och 
alifatiska kolväten i låga halter. 

PAH:er 
Analyser av PAH avser endast grundvatten från provpunkt 6. Halt av PAH (L-, M- och H-) bedöms som 
låg till mycket låg.  

Klorerade kolväten 
Halten av trikloreten och triklormetan är låg, och där Holländska riktvärden anger ”Ingen påverkan”. 
”Ingen påverkan” bedöms även gälla för ämnena tetrakloreten, 1,1,1-trikloretan, tetraklormetan och di-
klormetan, detta även om uppmätt halt underskrider detektionsgränsen 1,0 µg/l samtidigt som riktvär-
den är lägre än 1,0 µg/l. Noteras att <1,0 µg/l redovisas både 2011 och 2020. 
 
7.4 Porluft 

Mycket låga halter av klorerade lösningsmedel och dess nedbrytningsprodukter har uppmätts i samtliga 
provpunkter. Sammantagen bedömning av framkomna analysresultat är att klorerade lösningsmedel inte 
förekommer i mark runt byggnaderna. 
 
7.5 Inomhusluft 

Genomförd passiv provtagning i september 2020 respektive februari 2021 har visat på mätbar förekomst 
av klorerade lösningsmedel i inomhusluften enligt följande: 
 Vinylklorid: I provpunkt D2b har vinylklorid vid provtagning i september 2020 detekterats i låg halt, vil-

ken underskrider både jämförandevärde respektive bakgrundshalt i Sverige på 0,1-0,5 µg/m3 (Natur-
vårdsverket Rapport 5859). Noteras kan att även betydligt strängare jämförandevärde på 0,04 µg/m3 un-
derskrids. Av resultat från provtagning i februari 2021 framgår att halten av vinylklorid är något lägre och då 
under detektionsgräns. 
Skillnaden i halt av vinylklorid mellan provtagningstillfällena är liten och där eventuell orsak är svår att identi-
fiera. I och med att samtliga halter vid provtagningen under februari 2021 är under detektionsgräns kan de 
inte ge någon vägledning för eventuella skillnader mellan provpunkterna. 

 Kloroform: Har vid båda provtagningstillfällena och i samtliga provpunkter detekterats i låg halt runt 0,1-
0,2 µg/m3, vilket med stor marginal underskrider jämförandevärde 70 µg/m3 vid inandning med minst en 
faktor 1000. Vid en jämförelse mellan halterna för de båda provtagningstillfällena förekommer endast en mar-
ginell skillnad, varför halterna i stort sett är att betrakta som likartade. 

 Tetraklormetan: Har vid båda provtagningstillfällena och i samtliga provpunkter detekterats i låg halt 
runt 0,2-0,5 µg/m3, vilket med marginal underskrider kroniskt jämförandevärde 3,1 µg/m3 vid inandning 
med minst en faktor 10. Vid en jämförelse mellan halterna för de båda provtagningstillfällena förekommer 
något högre halter under provtagningen i februari 2021. Då skillnaden i halter anses som marginell föreligger 
ingen signifikant skillnad i halter mellan de båda provtagningstillfällena. 

 Tetrakloreten: Har vid provtagning under september 2020 detekterats i låg halt runt 0,08-0,15 
µg/m3 i provpunkt D1 och D2, vilket underskrider jämförandevärde 100 µg/m3 vid inandning med minst 
en faktor 1000. Vid provtagning i februari 2021 har halt under detektionsgräns uppmätts. Skillnaden i 
halt mellan provtagningstillfällena är liten och där eventuell orsak är svår att identifiera. 

 För övriga ämnen har inga detekterbara halter uppmätts, och där jämförandevärdet i förekommande fall un-
derskrids med stor marginal. 

 Ingen eller mycket liten variation i halt mellan provpunkter på respektive våningsplan i hus F och hus D. Vid 
provtagning i februari 2021 har provtagning i hus F utförts i 2 provpunkter på plan 1 (a-b) samt 3 provpunk-
ter på plan 2 och 3 (a-c), se vidare tabell 7c.
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8. Spridningsvägar  

Enligt underlag från länsstyrelsen bör denna redovisning innehålla uppgifter om tänkbara spridningsvägar 
samt bedömda spridningsförutsättningar. Nedan återfinns kortare resonemang om detta. 
Fastighetens topografi med sluttning ner mot landsvägen och förekomst av berg i dagen i den norra de-
len av fastigheten bedöms påverka spridningsförutsättningarna. Härigenom kan spridning av grundvatten 
endast ske söderut och då sannolikt ner mot landsvägen. Bedöms därför att grundvatten sannolikt kan 
transporteras från fastighetens norra del vid område 12-15 (se figur 2 och 3) och söderut ner mot prov-
punkter för grundvatten. Eventuellt kan byggnadernas konstruktion och grundläggning begränsa hur 
grundvattnet kan röra sig under byggnaderna.  
I och med låg halt av PAH i grundvattenprov bedöms urlakning och spridningsförutsättningar av PAH 
från jord med halter över riktvärde för KM i område 12-14 som begränsad. 
Spridning av grundvatten norrut mot Nedre Glottern är inte möjlig och kan helt uteslutas.  
 
9. Riskbedömning 

Syftet med en riskbedömning är att översiktligt uppskatta vilka miljö- och hälsorisker som föroreningssi-
tuationen innebär idag och i framtiden och hur mycket riskerna behöver reduceras för att oacceptabla 
effekter på miljö, hälsa och naturresurser inte ska uppstå. 

Den översiktliga riskbedömningen av miljö- och hälsoriskerna av föroreningssituationen har bland annat 
baserats på genomförda provtagningar och analyser, aktuell markanvändning och bedömda spridnings-
förutsättningar. Uppmätta halter av föroreningar i marken har jämförts mot Naturvårdsverkets riktvär-
den för känslig markanvändning (KM). 

Vid den förenklade riskbedömningen jämförs och kommenteras föroreningssituationen i mark, grundvat-
ten, porluft och inomhusluft med aktuella risker. Resultatet utgör underlag huruvida området och bygg-
nader kan användas för planlagd markanvändning eller om åtgärder för att minska riskerna krävs. 

Riskbedömningen tar endast hänsyn till föroreningar som provtagits inom Torshag 5:5. Risker för miljö- 
och hälsa bedöms utifrån planlagd markanvändning.  
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9.1 Bedömning av miljö- och hälsorisker 

Bedömningen av miljö- och hälsorisker görs separat för respektive medium jord (mark), grundvatten, porluft och 
inomhusluft (ej miljörisker). 
 
9.1.1 Övergripande åtgärdsmål 

Det övergripande åtgärdsmålet för området bedöms vara att barn och vuxna som bor inom fastigheten inte ska ris-
kera negativa hälsoeffekter till följd av exponering för markföroreningar. Detta med avseende på planerad ändring 
av detaljplan, vilket ska möjliggöra ändring av områdets användning från industri (MKM) till bostäder m.m. (KM). 
 
9.1.2 Problembeskrivning 

Syftet med riskbedömningen är att bedöma om uppmätta halter i jord, grundvatten, porluft och inomhusluft kan 
medföra någon förhöjd hälsorisk för de människor som vistas i området och människor som bor i omgivningen 
samt om halterna medför en risk för miljön på platsen och i omgivningen. Syftet är även att bedöma om det 
finns ett åtgärdsbehov att reducera eventuella risker.  
Vid genomförda undersökningar har PAH med medelhög och hög molekylvikt (PAH-M, PAH-H) i halter över Na-
turvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning kunnat påvisas i jord inom en avgränsad del av 
fastigheten i och runt lagerbyggnad (byggnad A i figur 1b).  
Innebär att människor som bor eller vistas utomhus i området kan exponeras av föroreningarna, och då främst 
genom direkt intag till munnen. Förekommande föroreningar bedöms inte kunna transporteras inom området 
och innebär därför ingen risk för inomhusvistelse. 
För övriga områden och byggnader har inga föroreningar i jord, grundvatten, porluft och inomhusluft, vilka kan 
medföra förhöjd hälsorisk för människor, konstaterats. 
Skyddsobjekten är människor som kommer att bo eller vistas inom området. 
Grundvatten från området kommer inte att användas för dricksvatten och området ligger inte inom något vatten-
skyddsområde. Inga brunnar för vattenuttag finns enligt SGU inom området. 
 
9.1.3 Risk för hälsa och miljö på fastigheten  

Allmänt 
Bedöms att förutsättningar finns för att kunna tillämpa Naturvårdsverkets generella riktvärden vid bedömning av 
risker i mark. Därmed är det inte relevant med att beräkna platsspecifika riktvärden för jord i området. 
 
Riktvärden för grundvatten (jämförande värden) 
Uppmätta halter av metaller i grundvatten jämförs med SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten (SGU 
2013:1). Riktvärden för grundvatten avseende olja framgår av rapporten ”Efterbehandling av förorenade bensin-
stationer och dieselanläggningar”, SPI 2011. Tetrakloreten, trikloreten, 1,1,1-Trikloretan, tetraklormetan tri-
klormetan och diklormetan jämförs med Holländska riktvärden (s k ”Intervention values”), vilka indikerar när åt-
gärder kan behöva vidtas. 
I tabell 5 ovan redovisas förekommande halter av föroreningar tillsammans med jämförande värden i grundvatten.  
 
Riktvärden för por- och inomhusluft (jämförande värden) 

Det finns huvudsakligen två olika typer av riktvärden för inomhusluft, dels riktvärden som används för att säker-
ställa en god arbetsmiljö (yrkeshygieniska riktvärden) och dels riktvärden för inomhusluft i bostäder inkl. referens-
koncentrationer för inandning, mm. Denna rapport fokuserar endast på riktvärden för inomhusluft för bostäder el-
ler motsvarande. 
Beräkningen av jämförvärden för inomhusluften utgår från antingen en referenskoncentration i luft, RfC eller en 
riskbaserad koncentration, RISKinh. Enligt Naturvårdsverkets utgångspunkter får inte hela den tolerabla expone-
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ringen för ett givet ämne komma från ett förorenat område eftersom exponering från andra källor också kan ske 
(Naturvårdsverket 2009). De beräknade acceptabla halterna i inomhusluft utgår därför från att maximalt 50 % 
av exponeringen får komma från det förorenade området. Motsvarande justering görs inte för cancerfram-
kallande ämnen eftersom riktvärdet där beräknats för tillkommande cancerfall.  
Beroende på ämnets toxikologiska egenskaper används olika typer av riktvärden för exponeringen via inandning. 
Dels, RfC, som anger en tolerabel koncentration d.v.s. en nivå som ska vara säker för människor att andas in. För 
ämnen som är cancerframkallande används istället, RISKinh, som anger en riskbaserad koncentration som ska 
ge som mest ett extra cancerfall per 100 000 exponerade personer under en livstid. Samma ämne kan ha båda 
typerna av haltkriterier och i sådana fall används det som ger lägst riktvärden. 
Tabell 10: Jämförvärden för inomhusluft 
PCE = perkloreten, TCE = trikloreten, DCE = summa dikloretener, A=1.1-dikloreten, VC = vinylklorid 

Parameter PCE TCE 
Tri-

klorme-
tan 

Tetra-
klorme-

tan 

1,2-
diklore-

tan 

1,1,1-
trikloretan 

DCE A VC 

Toxikologisk referenskoncent-
ration halt [µg/m3] 

200 23 140 6,1 3,6 800 60 200 2,6 

Toxikologisk referenskoncent-
ration typ 

RfC RISKinh RfC RfC RISKinh RfC RfC RfC RISKinh 

Jämförvärde för inomhusluft 
[µg/m3] Bostäder 

100 23 70 3,1 3,6 400 30 100 2,6 

Jämförvärde, Danmark (2009) 6 1 - - - - 400 - 0,04 
Jämförvärde, USEPA (2001) - 0,2 - - - - - - - 
Referens NV5976 RIVM, 2009 IMM, 1998 

RfC = Kroniskt lågrisknivåvärde  
RISKinh = Cancerogent lågrisknivåvärde 
 
9.1.4 Bedömning av miljö- och hälsorisker - Jord (mark) 

Metaller och organiska föroreningar 
Framkomna resultat visar generellt på mycket låga till låga halter av analyserade ämnen, vilka understiger Na-
turvårdsverkets generella riktvärden avseende känslig markanvändning (KM), för samtliga områden och prov-
punkter. Gällande polycykliska aromatiska kolväten (PAH) förekommer halter, vilka överskrider riktvärde för 
känslig markanvändning (KM), inom en begränsad del av fastigheten.  
Följande ämnesgrupper förekommer i mycket låga till låga halter: 
* Metaller * Aromatiska och alifatiska kolväten 
* Dioxiner * Halogenerade lösningsmedel 
Miljö- och hälsorisker: För de enskilda ämnen som ingår i ovan angivna ämnesgrupper, och som fram-
går av tabell 2 och 3 samt bilaga 5, föreligger inga miljö- och/eller hälsorisker inom fastigheten i sin hel-
het. Detta baserat på analysresultat från prover inom område 12-15 samt provpunkt 5-6.  
 
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) 
PAH-föreningar är ett samlingsnamn för ämnen som består av aromatiska ringar av kol och väte. Storleken på 
molekylerna varierar och molekylvikten styr många av egenskaperna. PAH-föreningarna delas in i olika delgrup-
per beroende på molekylvikt där PAH-L har låg, PAH-M har medelhög och PAH-H hög molekylvikt. 

Framkomna analysresultat för uttagna samlingsprover visar på att polycykliska aromatiska kolväten med låg 
molekylvikt (PAH-L) förekommer i halter som understiger Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig mar-
kanvändning (KM) med god marginal och minst en faktor 10. Förekommande halter av PAH med låg molekylvikt i 
jord utgör därmed inga miljö- och hälsorisker inom fastigheten i sin helhet. 
Framkomna analysresultat för uttagna samlingsprover visar på att polycykliska aromatiska kolväten med 
medelhög molekylvikt (PAH-M) respektive hög molekylvikt (PAH-H) förekommer i halter överstigande 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM) enligt följande:  
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 PAH-M (polycykliska aromatiska kolväten med medelhög molekylvikt) 
Halten av PAH-M i samlingsprov från område 13 (se figur 3) överstiger Naturvårdsverkets generella 
riktvärde avseende känslig markanvändning (KM), se tabell 11. Uppmätt halt av PAH-M uppgår till 4,9 
mg/kg TS, vilket i jämförelse mot generellt riktvärde 3,5 mg/kg TS innebär ett marginellt överskridande. I övriga 
områden 12, 14 och 15 förekommer PAH-M i halter under generellt riktvärde 3,5 mg/kg TS. 
 
 PAH-H (polycykliska aromatiska kolväten med hög molekylvikt) 
Halten av PAH-H i samlingsprov från område 12, 13 och 14 (se figur 3) överstiger Naturvårdsverkets 
generella riktvärden avseende känslig markanvändning (KM), se tabell 11.  

Uttagna samlingsprov representerar halten av PAH-M och PAH-H i jord ner till 0,5 meters djup. Baserat på en 
homogen jordprofil utan större variationer bedöms förekommande halt-variationer i djupled som liten. Lägre hal-
ter kan förväntas i gräsytan, detta då PAH främst binds till jordpartiklar i mark. 
 
Tabell 11: Sammanställning av PAH-M och PAH-L för samlingsprov från område 12, 13 och 14 samt referensvärden 

Ämne Enhet 
Område  Riktvärde (NV) 

12 13 14 KM MKM 

PAH-M mg/kg TS 2,3 4,9 1,5 3,5 20 

PAH-H mg/kg TS 2,8 5,7 2,6 1 10 
 
 Lagerbyggnad (se A i figur 1b) 
Lagerbyggnad, vilken benämns med A i figur 1b, är lokaliserad runt område 12, 13 och 14 och där förhöjda hal-
ter av PAH förekommer i jord, se beskrivning ovan. I och med att byggnaden är placerad på betongplatta har det 
inte varit möjligt att undersöka om jord under byggnaden, i likhet med omkringliggande områden, är förorenad 
av PAH. Bedöms att sannolikheten, för att förhöjda PAH-halter även förekommer i jord under bottenplattan, är 
stor.  

Hälsorisker med PAH: Riktvärdet för PAH-M och PAH-H vid känslig markanvändning styrs av hälsoris-
kerna och där inandning av ångor är den dominerande exponeringsvägen. Även direkt intag av jord utgör 
en viktig exponeringsväg. Baserat på detta ska aktiviteter som exempelvis odling, och där personer 
(barn, vuxna) uppehåller sig med ansiktet i närheten av markytan, förhindras. Detta gäller även barn med 
särskild benägenhet att stoppa saker i munnen. 

Idag är område 12, 13 och 14 belagda med gräsmatta, vilket innebär att exponering via inandning och intag via 
munnen är lägre än från jord utan växtlighet. Vidare är vissa delar av område 12 hårdgjorda i form av grusad 
ytor, och med visst inslag av gräs. Detta förhållande anses kunna minska hälsoriskerna från PAH-M och PAH-H. 
Vidare innebär förekommande jordarter, med en hög andel av grus och sten, att förutsättningar för odling inom 
område 12, 13 och 14 saknas utan föregående åtgärder.  

Baserat på att risken, för att förhöjda halter av PAH sannolikt även förekommer under lagerbyggnaden, behöver 
dess framtida användning begränsas. Detta för att förhindra framtida oönskad exponering av PAH via i första 
hand inandning.  

Inom område 15 har låga halter av PAH-L, PAH-M och PAH-H under riktvärde för KM uppmätts, varför 
inga hälsorisker förekommer. Förekommande mark utgörs dessutom av hårdgjord yta i form av hårt samman-
packat grus och sand med inslag av löst grus, vilket minskar möjlighet för intag av jord via munnen. 

Miljörisker med PAH: Inom område 12-15 har låga halter av PAH-L, -M och -H (se tabell 3 och bilaga 5) un-
der riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM) uppmätts. Därmed föreligger inga miljörisker inom 
fastigheten i sin helhet. Detta baserat på analysresultat från prover inom område 12-15 samt provpunkt 5-6. 
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Sammanfattning av miljö- och hälsorisker: Framkomna resultat från genomförda undersökningar har inte 
visat på några förekommande miljörisker från metaller och organiska ämnen i jord inom fastigheten i sin helhet.  

Framkomna resultat från genomförda undersökningar har i stort inte visat på några förekommande hälsorisker 
från metaller och organiska ämnen i jord inom fastigheten. För jord inom område 12, 13 och 14 har framkomna 
resultat visat på förekomst av PAH-M respektive PAH-H i halter överstigande Naturvårdsverkets generella rikt-
värde för känslig markanvändning (KM). 

Vidare att förhöjda halter av PAH-M och PAH-L sannolikt även förekommer under lagerbyggnad (A) i direkt an-
slutning till område 12, 13 och 14. 

För övriga delar av fastigheten i sin helhet förekommer inga hälsorisker från metaller och organiska ämnen i jord. 
Detta baserat på resultat från undersökningar respektive tidigare genomförda utgrävningar och tillförsel av rena 
jordmassor som utförts i samband med byggnation och förbättringsåtgärder inom fastigheten, se vidare avsnitt 4 
och 7 ovan.  

Förekommande hälsorisker kan uppkomma vid människors exponering av PAH vid inandning av ångor respektive 
intag av jord via munnen och odling. Utifrån förhållandet att användningen av område 12, 13, och 14 respektive 
lagerbyggnad (A) inte ändras bedöms förekommande hälsorisker till följd av förhöjda halter av PAH-M och PAH-H 
kunna begränsas. Med tanke på att det i framtiden kommer att finnas barn boende inom området, och där barn 
är väldigt nära marken i många avseenden, kommer halterna av PAH att beaktas som risker i högre utsträckning. 
Se vidare avsnitt 10 Bedömning av riskreduktion samt undersöknings- och åtgärdsbehov.  
 
9.1.5 Bedömning av miljö- och hälsorisker - Grundvatten 

 Metaller 
Uppmätta halter av metaller i grundvattenprov från punkt 5-11 uttagna 2011 respektive prov från punkt 
6 uttaget 2020 understiger SGU:s riktvärden respektive klassas som mycket låg till låg halt. För zink har 
måttlig halt uppmätts i punkt 6 och då vid provtagning 2011. Förekommande halter bedöms därmed inte 
utgöra några miljö- och hälsorisker. 

 Dioxiner 
Noteras förekomst av dioxin i mätbara halter i grundvattenprov från provpunkt 11. Halterna samman-
räknade till toxiska ekvivalenter (WHO-TEQ) har jämförts med det nederländska SRC-värdet (Serious 
Risk Concentration) som är 3,1 pg/l. Halten av dioxin uppgår till 0,165 pg/l, vilket underskrider SRC med 
god marginal. Förekommande halt bedöms därmed inte utgöra några miljö- och hälsorisker. 

 Aromatiska och alifatiska kolväten 
Analyser av kolväten avser endast grundvatten från provpunkt 6. Noteras förekomst av aromatiska och 
alifatiska kolväten i låga halter. Förekommande halter bedöms därmed inte utgöra några miljö- och häl-
sorisker. 

 PAH 
Halt av PAH (-L-, -M- och -H) i provpunkt 6 bedöms som låga till mycket låga. Förekommande halter 
bedöms därmed inte utgöra några miljö- och hälsorisker. 

 Halogenerade lösningsmedel 
Halten av trikloreten och triklormetan är låg, och där Holländska riktvärden anger ”Ingen påverkan”. 
”Ingen påverkan” bedöms även gälla för ämnena tetrakloreten, 1,1,1-trikloretan, tetraklormetan och di-
klormetan, detta även om uppmätt halt underskrider detektionsgränsen 1,0 µg/l samtidigt som riktvär-
den är lägre än 1,0 µg/l. Noteras att <1,0 µg/l redovisas både 2011 och 2020. Förekommande halter be-
döms därmed inte utgöra några miljö- och hälsorisker. 
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9.1.6 Bedömning av miljö- och hälsorisker - Porluft 

Mycket låga halter av klorerade lösningsmedel och dess nedbrytningsprodukter har uppmätts i samtliga 
provpunkter. Sammantagen bedömning av framkomna analysresultat är att klorerade lösningsmedel inte 
förekommer i mark runt byggnaderna, därmed uppkommer inte heller några miljö- och hälsorisker. 
 
9.1.7 Bedömning av miljö- och hälsorisker - Inomhusluft 

För flertalet ämnen har inga detekterbara halter uppmätts. Mätningarna har visat på mätbar förekomst av 
vinylklorid, kloroform, tetraklormetan och tetrakloreten i inomhusluft i byggnad D och F (se figur 7a till 7e) 
enligt nedan. Använda jämförandevärden har baserats på kända referenser, se vidare sammanställning i tabell 10. 

Byggnad D, provpunkt D2 
I provpunkt D2 har vinylklorid vid provtagning i september 2020 detekterats i låg halt, vilken underskrider både 
jämförandevärde respektive bakgrundshalt i Sverige på 0,1-0,5 µg/m3 (Naturvårdsverket Rapport 5859). Noteras 
kan att även betydligt strängare jämförandevärde på 0,04 µg/m3 underskrids. Av resultat från provtagning i febru-
ari 2021 framgår att halten är något lägre och då även under detektionsgräns. 

Byggnad D, provpunkt D1 och D2 
Tetrakloreten har vid provtagning under september 2020 detekterats i låg halt runt 0,08-0,15 µg/m3 i prov-
punkt D1 och D2, vilket underskrider jämförandevärde 100 µg/m3 vid inandning med minst en faktor 1000. Av 
resultat från provtagning i februari 2021 framgår att halten är något lägre och då även under detektionsgräns. 

Byggnad D och F 
 Kloroform har vid båda provtagningstillfällena detekterats i låg halt runt 0,1-0,2 µg/m3, vilket med stor mar-

ginal underskrider jämförandevärde 70 µg/m3 med minst en faktor 1000.  
 Tetraklormetan har vid båda provtagningstillfällena och i samtliga provpunkter detekterats i låg halt runt 0,2-

0,5 µg/m3, vilket med marginal underskrider kroniskt jämförandevärde 3,1 µg/m3 vid inandning med minst en 
faktor 10. 

 
Sammantagen bedömning, av uppmätta halter av klorerade lösningsmedel i inomhusluft, är att dessa är 
mycket låga och därmed inte medför några miljö- eller hälsorisker. I avsnitt 6.5.1 lämnas en diskussion 
avseende sannolika källor till klorerade lösningsmedel. 
 
9.1.8 Risk för spridning till omgivningen 

Baserat på ovan gjord redovisning av spridningsvägar (avsnitt 8) bedöms risken för spridning av föroreningar som 
begränsad, och omfattar endast spridning via grundvatten. 
Baserat på fastighetens topografi finns en teoretisk möjlighet att föroreningar kan spridas från fastighetens norra 
del vid område 12-15 (se figur 2 och 3) och söderut ner mot provpunkter för grundvatten. Eventuellt kan bygg-
nadernas konstruktion och grundläggning begränsa hur grundvattnet kan röra sig under byggnaderna.  
I och med låg halt av PAH i grundvattenprov bedöms urlakning och spridningsförutsättningar av PAH från jord 
med halter över riktvärde för KM i område 12-14 som begränsad. 
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9.2 Samlad riskbedömning 

Nuvarande planprocess för fastigheten Torshag 5:5 innebär en förändrad markanvändning från industri till bo-
städer. Den samlade riskbedömningen utgår främst utifrån förekommande halter och tillståndsbedöm-
ning och tillgängliga riktvärden. 

Avseende risker för hälsa anses den samlade riskbedömningen endast gälla PAH-M och PAH-H i område 
12, 13 och 14 respektive lagerbyggnad (A) och då risken till inandning och/eller direkt intag av jord. Utifrån 
förhållandet att användningen av områdena inte ändras och att gräsmattan behålls bedöms förekommande 
hälsorisker till följd av förhöjda halter av PAH-M och PAH-H kunna begränsas. Med tanke på att det i framtiden 
kommer finnas barn boende inom området, och där barn är väldigt nära marken i många avseenden, kommer 
halterna av PAH beaktas som risker i högre utsträckning. Detta förhållande föranleder sannolikt behov av åtgär-
der, se vidare avsnitt 10 Bedömning av riskreduktion samt undersöknings- och åtgärdsbehov.  

Förekommande halt av PAH-L understiger Naturvårdsverkets generella riktvärde avseende mindre käns-
lig markanvändning och bedöms därmed inte ge upphov till några hälso- eller miljörisker inom fastigheten 
Torshag 5:5 i sin helhet. 

Inga hälsorisker avseende grundvatten respektive por- och inomhusluft har identifierats inom fastigheten 
Torshag 5:5 i sin helhet. 

Inga miljörisker avseende jord, grundvatten och porluft har identifierats inom fastigheten Torshag 5:5 i 
sin helhet. 
 
10. Bedömning av riskreduktion samt undersöknings- och åtgärdsbehov 

En ändring av detaljplan för fastigheten Torshag 5:5 från industri till bostäder förutsätter en sänkning av fastig-
hetens nuvarande riskklass 2 enligt MIFO. I avsnitt 11 återfinns en begäran om ändrad riskklass, vilken baseras 
på en uppdatering utifrån de uppgifter som har framkommit i samband med genomförd undersökning.  
Vidare krävs att fastigheten i sin helhet ska kunna uppfylla kriterier för att kunna klassas som KM. I detta syfte 
behöver det säkerställas att åtgärder vidtas för de områden, vilka idag inte kan klassas som KM. 
I enlighet med avsnitt 9 ovan behöver åtgärder i område 12, 13 och 14 respektive lagerbyggnad (A) vidtas med 
syfte att fastigheten i sin helhet ska klassas som KM. För övriga områden på fastigheten föreligger inget behov av 
åtgärder. För hantering av nedanstående förslag på tillkommande åtgärder för riskreduktion föreslås att dessa in-
tegreras med upprättad handlingsplan för den nya detaljplanen. 
 
Riskreduktion avseende förorenad mark med halter över riktvärde för KM: 
I syfte att förebygga risken för att barn och vuxna utsätts för exponering av jord med halter av PAH-M och/eller 
PAH-H över riktvärde för KM inom område 12, 13 och 14 (se figur 3) behöver förebyggande åtgärder för riskre-
duktion vidtas. Förebyggande åtgärder ska syfta till att barn och vuxna inte utsätts för exponering av PAH-M och 
PAH-H från i första hand jord vid vistelse och aktiviteter inom området. 
Baserat på områdets nuvarande och framtida utformning och användning föreslås följande åtgärder: 

 Förorenad jord inom område 13 och 14 grävs bort ner till ett djup av 0,5 meter och därefter ersätts med ny 
jord med halter under KM. Grävningen anpassas till närliggande lagerbyggnad respektive stensättning för av-
vattningskanal i syfte att förhindra skador. Genom att gräva bort förorenad jord säkerställs en framtida an-
vändning utan krav på övervakning/restriktioner. 

 Förorenad jord inom område 12 täcks över, detta baserat på att möjligheten till bortgrävning av jord inom 
område 12 begränsas till följd av nergrävd ledning för uttag av jordvärme. Istället ska förorenad jord inom 
område 12 övertäckas på lämpligt sätt, exempelvis med rena jordmassor med halter under KM och därefter 
uppförande av ny gräsyta. För att förhindra sammanblandning av massor ska dessa separeras genom utlägg-
ning av geotextil.  
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Motivering till föreslagen åtgärd: Utifrån att förhöjda PAH-halter över riktvärde för KM inom område 
12, vilka framgår av tabell 8, endast omfattar PAH-H och där halten ligger nära riktvärdet anses en över-
täckning möjlig utan krav på efterföljande övervakning/restriktioner. 

 Att odling av frukt, bär och grönsaker inom område 12-14 endast tillåts i upphöjda odlingslådor eller liknande.  
 Områdenas placering, riskreducerande åtgärder samt avsedd användning ska framgå av markeringar i 

plankarta respektive upprättad planbeskrivning. 
 

Riskreduktion avseende lagerbyggnad (A): 
I och med att risken, för att förhöjda halter av PAH även förekommer i jord under lagerbyggnad (se figur 1b), är 
stor behöver framtida användning regleras, allt i syfte för att barn inte ska riskeras för framtida exponering. I och 
med att möjlighet till riskreduktion saknas kommer istället byggnadens framtida användning att begränsas av de-
taljplan i enlighet med: 

 Användningen av lagerbyggnad begränsas till lager och garage eller motsvarande användning och med förva-
ring av exempelvis fordon och båtar. Byggnaden kan inte göras om till bostäder.  

 Lagerbyggnadens placering och avsedd användning ska framgå av markering i plankarta respektive upprättad 
planbeskrivning. 

 
För övriga områden på fastigheten har inget behov av åtgärder identifierats. Detta gäller dels område 15 inklu-
sive backen ner mot asfalterade ytor och där halter av PAH under KM har identifierats. Vidare omfattas även öv-
riga områden inom fastigheten som inte är specifikt namngivna/numrerade i rapporten. 
 
Utredningskraven/riskvärderingar: Utredningarnas omfattning och resultat, tillsammans med ak-
tuellt kunskapsläge om fastigheten, anses innebära att fastighetsägaren har uppfyllt utredningskra-
ven/riskvärderingar avseende miljö- och hälsorisker enligt Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken – 
d.v.s. baserat på de bedömningsgrunder som finns avseende förorenade områden är det säkerställt att 
marken är lämpligt för avsedd markanvändning enligt detaljplaneförslaget. 
Därmed föreligger inget ytterligare undersökningsbehov av fastigheten och relevanta medierna. 
 
11. Omklassning av riskklass enligt MIFO 

Baserat på tidigare genomförd inledande inventering enligt MIFO fas I (länsstyrelsen i Östergötland 2005) har 
fastigheten Torshag 5:5 tilldelats riskklass 2 (id 143219). Vidare att textilindustri är primär bransch samt verk-
stadsindustri - med halogenerade lösningsmedel är sekundär bransch. Resultat från inledande inventering och 
Naturvårdsverkets branschlista har legat till grund för fortsatt utrednings- och inventeringsarbete.  

I och med nu planerad ändring av detaljplanen för Torshag 5:5 från industriändamål till bostadsändamål anses 
nuvarande riskklass 2-objekt på området mindre passande. Som ett led i genomförda utredningar anses att det 
finns tillräckligt med underlag för att kunna klassa om fastigheten. Nedan lämnas motivering för omklassning ba-
serat på genomförda utredning och riskklassning enligt MIFO fas 2 med syfte att fastställa prioritering och för-
slag på ny riskklass. 

Uppföljande utredningsarbete enligt MIFO fas II har genomförts av CLM Miljöteknik AB under 2011 respektive 
av Envima AB under 2020/2021. Omfattningen av dessa utredningar har baserats på det som framkom i MIFO 
fas I, vilket har styrt inriktningen på relevanta medier för provtagning och ingående analyser.  

Den samlade riskbedömningen och riskklassningen i fas I har baserats på föroreningarnas farlighet, förore-
ningsnivå, spridningsförutsättningar samt känslighet och skyddsvärde. Via ett riskklassningsdiagram har alla pa-
rametrar vägts samman till en bedömning och riskklass (2). Utifrån genomförda utredningar har tillkommande 
viktigt information och underlag avseende främst föroreningarnas farlighet och föroreningsnivå. I viss mån har 
även information avseende övriga parametrar framkommit.  
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Sammanfattningsvis anses att genomförda undersökningar har bidragit med tillräckligt underlag för att kunna 
klassa om fastigheten till riskklass 4, vilket baseras på följande:  

1. Resultat från provtagning och undersökning av jord, grundvatten och porluft har visat på att inga miljörisker 
har identifierats inom fastigheten Torshag 5:5 i sin helhet. Ingående analyser har varit omfattande och bland 
annat omfattat de branschtypiska ämnen som identifierats i MIFO fas I.  

2. Avseende risker för hälsa anses den samlade riskbedömningen endast gälla PAH-M och PAH-H i område 12, 
13 och 14 respektive lagerbyggnad (A) och då risken till inandning och/eller direkt intag av jord. Riskreduce-
rande åtgärder, vilka kommer att framgå av detaljplanens handlingsplan, kommer att genomföras.  

3. Inga hälsorisker avseende grundvatten respektive por- och inomhusluft har identifierats inom fastigheten Tor-
shag 5:5 i sin helhet. Ingående analyser har omfattat de relevanta branschtypiska ämnen som identifierats i 
MIFO fas I. 

4. Utifrån resultat enligt punkt 1-3 ovan klassas föroreningsnivån i byggnader och grundvatten som liten. Förore-
ningsnivån i mark räknas utifrån volymen förorenade massor som liten eller måttlig. Efter riskreducerande åt-
gärder kan även föroreningsnivån i mark med säkerhet klassas som liten. 

5. Att spridningsförutsättningar från och till samtliga medier är att betrakta som små.  
 
Sammanfattningsvis anses framkomna resultat från genomförda undersökningar motivera en ändring från risk-
klass 2 till riskklass 4.  
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Denna provtagningsplan är upprättad med avsikt att utgöra kompletterande underlag inför 
upprättande av ändrad detaljplan för fastigheten Torshag 5:5 respektive komplettering till 
tidigare MIFO fas 2 undersökning 2011. Ändrad detaljplan sker i syfte att möjliggöra för om-
byggnation från industrier till bostäder mm. 
 
Plats 

Fastighet Torshag 5:5 
Kommun Norrköping 
Konsult 

Miljökonsult Envima AB, Andreas Sahlman 
Telefon 013-13 48 80 
e-post andreas.sahlman@envima.se 

 
Tidigare verksamhet har varit relaterad till textil och spinning av garn. Bomullsspinneriet i 
Torshag uppfördes redan 1842 för att därefter pågå till och från fram till 1950-talet. Under 
en period från 1954 fram till 1978 bedrivs endast färgeri vid lokalerna.  

En första fas 1 MIFO-inventering har genomförts av länsstyrelsen under 2005. Av denna fram-
går att verksamheten tillhör riskklass 2 och där textilindustri är primär bransch samt verk-
stadsindustri - med halogenerade lösningsmedel är sekundär bransch. Objektet har Id 143219. 

Under 2011 har CLM Miljöteknik AB, i samband med ägarbyte, genomfört en miljöteknisk 
undersökning av området med avseende på mark och grundvatten.  

I och med nu aktuell ändring av detaljplanen har kommunikation förts med Länsstyrelsen i 
Östergötland, enheten för tillsyn och förorenade område. Enligt underlag i mail har länssty-
relsens handläggare förtydligat vad som behöver beaktas. Vidare att en genomgång av prov-
tagningsplan har skett tillsammans med Laila Skytt Länsstyrelsen på plats i Torshag 2020-08-
06 samt att uppföljande diskussioner har skett i efterhand via telefon/mail. 

Efter genomfört platsbesök vid fastigheten har tidigare version av provtagningsplanen uppda-
terats. I uppdaterad version tillkommer provtagning av mark, porluft och inomhusluft samt 
att provtagning av grundvatten ändras från 3 till 1 grundvattenrör och istället en utökad ana-
lysomfattning. Vidare att planen kompletterats med ytterligare beskrivning av provtagningen 
(avsnitt 2 m.m.). 

Korrigeringar gjorda 2020-08-19 har förtydligats genom att markerats med kursiv font och streck i 
vänster kanten. 

I bilaga 1 återfinns en översiktskarta där byggnaderna och dess tidigare användning framgår. 
 
1 Förslag till kompletterande undersökning 

Provtagningsplanen har utgått från förutsättningarna i CLM Miljötekniks tidigare undersök-
ning från 2011 och däri framkomna analysresultat. Utöver CLM:s undersökning har även 
undersökning av lokalerna beaktats. 

I provtagningsplanen berörs följande delar: 

1) Undersökning av mark på fastigheten 

2) Undersökning av grundvatten på fastigheten 

3) Porluftsmätning angående klorerade ämnen 

4) Inomhusluftsmätning angående klorerade ämnen 

En riskbedömning och åtgärdsplan, vilken baseras på resultat från genomförda undersökningar en-
ligt denna provtagningsplan, kommer att upprättas och bifogas ansökan om detaljplaneändring. 
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Av figur 1 nedan framgår översiktligt de områden där kompletterande provtagning och mätning ska 
genomföras. Ytterligare information lämnas för respektive medium (mark, grundvatten etc.) under 
avsnitt 1.1–1.4 nedan. 

Enligt länsstyrelsen hänvisas till att en stor oljeförorening ägt rum i pannrummet 1965. I och 
med denna inträffade för 55 år sedan bedöms sannolikheten för kvarstående oljerester som 
liten. Pannrummet kommer i framtida verksamhet vara oförändrat och inte användas. Inga 
bostäder kommer att inrymmas i anslutning till pannrummet.  

Vidare har pannrummet under augusti genomgått sanering utförd av Östgöta Sanering. Därmed om-
fattar denna provtagningsplan inga förslag på undersökning och provtagning av pannrummet. 
 

 
Figur 1: Översikt av område vid Torshag 5:5 och planerade undersökningar  
 
1.1 Undersökning av mark på fastigheten 

1.1.1 Områden där provtagning inte är möjlig eller aktuell 

Till följd av bland annat områdets topografi begränsas möjligheten att komplettera med fler 
provpunkter, utöver de som tidigare fanns med i CLM:s utredning. Marken på sidorna och 
bakom de större husen har en kraftig lutning, vilket inte möjliggör för provtagning, varken 

Porluft (1.4) 
        Mark (1.1) 

 
 
 
Mark 
(1.1) 

Inomhusluft 
   (1.3) 

Inomhusluft (1.3) 

 Grundvatten (1.2) 
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genom borrning eller grävning. I figur 2 och 3 framgår förhållanden med kraftig lutning på 
baksida och på sidan av hus, se även översikt och markering för område A i figur 5.  

Vidare har ingen verksamhet, vilken kan ha bidragit till föroreningar, bedrivits på mark runt 
område i slänten vid Vy 1 och Vy 2 (se markering i karta i figur 5).  

  
Figur 2: Område bakom och vid sida om hus, se även markering Vy 1 i figur 5 

 
Figur 3: Område bakom hus, se även markering Vy 2 i figur 5 

Område B utgörs i huvudsak av gräsmatta, vilket möjliggjorts genom tillförsel av ny jord under 
senare tid, se vidare figur 4 och markering Vy 3. Innan ny jord lagts ut har befintlig jord schak-
tats av ner till berg och transporterats bort. Därmed kommer inga prover tas ut i området. 
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Figur 4: Område bakom hus, se även markering Vy 3 i figur 5 
 

Marken runt byggnader väster om bäcken, vilka tidigare har utgjort arbetarbostäder och 
vaskhus (se placering i figur 5), omfattas inte av provtagning. Detta med motivering av att 
byggnaderna inte utgjort någon del av den industriella verksamheten. 

Vaskhuset var avsett för att människorna som bodde och arbetade där skulle kunna tvätta sig. Nå-
gon annan tvättning har inte skett. 
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Figur 5: Översikt av område vid Torshag 5:5 
 
1.1.2 Områden med kompletterande provtagningar 

Baserat på förhållande med ytligt berg (se tabell 1 i CLM:s rapport avseende provpunkt 1) inom del av 
området runt förrådsbyggnad (se placering i figur 5), bedöms svårighet för ytterligare provtagning av mark 
i området. Genom att begränsa provtagning till övre marklager ner till minst 0,5 meter bedöms 
kompletterade provtagning vara möjlig även på denna del av fastigheten. I samband med Länsstyrel-
sens platsbesök överenskoms om att komplettera med markprover i anslutning till historisk lager-
byggnad (se figur 6 och 7), och där bland annat bomull och andra råvaror har lagrats. Kan inte ute-
slutas att även kemikalier för färgning har lagrats i byggnaden.  

 Område A 
 

Vy 1 

Vy 2 

 
Område B 
Vy 3 

Tidigare arbetar-
bostäder 

Tidigare vaskhus 
Förråds- 
byggnad 
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Figur 6: Område framför lagerbyggnad 
 

 
Figur 7: Lagerbyggnad och anslutande mark öster om denna 
 
Kompletterande markprovtagning ska ske inom 4 områden utmed lagerbyggnaden, se översikt-
lig placering i figur 8. Provtagningen ska i första hand utföras genom skruvborrning alternativt i 
andra hand genom provgropsgrävning. Provtagningsstrategin innebär att enskilda delprover tas ut i 
ett flertal punkter inom respektive område. Provpunkterna placeras enligt ett systematiskt mönster, 
se karta i bilaga 1. 

Uttagna delprover för respektive område slås samman till ett samlingsprov och där sammanlagt 4 
samlingsprov ska skickas in för analys. 

Ingående analyser för uttagna prover framgår av avsnitt 6. 
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Figur 8: Lagerbyggnad och anslutande markprovtagning i område 12, 13, 14 och 15 

Kompletterande provtagning av mark för efterföljande analys av dioxin ska ske i provpunkt 16 belä-
gen i gång mellan hus D och hus F (se bilaga 1 och figur 9). Provpunkt 16 är gemensam för mark 
och porluft, jämför figur 10 under avsnitt 1.3 nedan. 
 

 
Figur 9: Placeringen av provpunkt 16 för markprov 
 
Framkomna analysresultat från tidigare provtagning 2011 kommer vid utvärdering att jämfö-
ras mot känslig markanvändning (KM) istället för MKM. 
 
1.2 Undersökning av grundvatten på fastigheten 

Till följd av områdets topografi begränsas möjligheten att komplettera med fler provpunkter 
och sättning av nya grundvattenrör, utöver de som tidigare fanns med i CLM:s utredning.  
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Framkomna analysresultat från CLM:s undersökning kommer att användas för utvärdering. 
Kompletterande undersökning omfattar provtagning i befintliga grundvattenrör vid provpunkt 5 
(rör V3), 6 (rör V1) och 11 (rör V7), se figur 10.  

Ingående analyser för uttagna prover framgår av avsnitt 6. 

 
Figur 10: Placeringen av befintliga grundvattenrören (Undersökning CLM 2011) 
 
1.3 Porluftsmätning angående klorerade ämnen 

Användningen av halogenerade lösningsmedel härrör från verkstadsindustri (sekundär 
bransch), vilken ska ha ägt rum först efter att textilindustrin (primär bransch) avslutats, d.v.s. 
senare än 1978.  

Verkstadsindustrin ska enligt uppgift ha varit lokaliserad till den övre byggnaden och då en 
begränsad del av denna. Inga kända händelser har visat på läckage av lösningsmedel.  

Vidare kan även halogenerade lösningsmedel ha använts inom textilindustrin vid färgning och 
behandling av råvaror och färdigt tyg.  

Sammantagen bedömning är därmed att porluftsmätning angående klorerade ämnen genom-
förs i 3 provpunkter, se figur 11. Placeringen av provpunkterna är baserad på historisk verk-
samhet och då främst tidigare färgning. Genom provpunkternas placering kan ev. spridning 
(från 17 och 18 mot 16) indikeras. 

Porluftsmätning kommer att ske utomhus i nära anslutning till byggnaderna, detta då provtag-
ning inne i byggnad inte bedöms vara möjlig. Provtagningen sker med metallspett som slås ner 
i marken och där luften pumpas genom absorbent enligt instruktioner från Eurofins.  

Ingående analyser för uttagna prover framgår av avsnitt 6. 
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Figur 11: Placeringen av provpunkter för porluftsmätning 
 
1.4 Inomhusluftsmätning angående klorerade ämnen 

Användningen av halogenerade lösningsmedel härrör från verkstadsindustri (sekundär 
bransch), vilken ska ha ägt rum först efter att textilindustrin (primär bransch) avslutats, d.v.s. 
senare än 1978.  

Verkstadsindustrin ska enligt uppgift ha varit lokaliserad till den övre byggnaden och då en 
begränsad del av denna. Inga kända händelser har visat på läckage av lösningsmedel.  

Vidare kan även halogenerade lösningsmedel ha använts inom textilindustrin vid färgning och 
behandling av råvaror och färdigt tyg.  

Till följd av befintlig verksamhet i del av byggnad D (Åby motorklubb) kan ingen inomhusluft-
mätning genomföras. Kompletterande mätning kommer att ske efter att utflyttning skett inom 
några år.  

Sammantagen bedömning är därmed att inomhusluftsmätning angående klorerade ämnen 
genomförs i ett flertal provpunkter, se figur 12. Provpunkternas exakta placering framgår 
inte, istället anses område i byggnad samt våningsplan.  

Provtagningen sker med hjälp av passiva provtagare, se avsnitt 2. Provtagarna placeras ut på 
lämplig höjd och där det förutsätts att fönster och dörrar är stängda. 

Ingående analyser för uttagna prover framgår av avsnitt 6. 

 
Figur 12: Placeringen av provpunkter för inomhusluftsmätning 
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2 Provtagningsmetoder och rengöring  

1. Jordprover uttas med skruvprovtagning eller provgropsgrävning i 4 områden ner till ett 
djup av minst 0,5 meter.  
Uttagna delprover inom respektive område 12, 13, 14 och 15 bereds till samlingsprov 
för efterföljande laboratorieanalys. Totalt kommer 4 samlingsprover att skickas till ack-
rediterat labb. 
Fältduplikat tas av samtliga jordprover (samlingsprov) i lämpliga provkärl. 

2. Grundvattenprover tas ut med pump alternativt hämtare i grundvattenrör vid prov-
punkterna 5, 6 och 11 (se figur 10). Innan provtagning ska grundvattenrören omsättas.  
Har inte skett någon uppföljning av grundvattenrörens funktion på plats, varför det inte 
kan garanteras att provtagning fortfarande är möjligt. 
Grundvattenprov skickas till ackrediterat labb. 

3. Provtagning av porluft sker genom pumpning över absorbent (kolfilter) med provspett 
enligt instruktion från Eurofins. Provtagning sker i provpunkt TOR16, TOR17 och 
TOR18. 

4. Provtagning av inomhusluft sker med passiva provtagare på ORSA-rör enligt Eurofins 
instruktioner. Provtagningstid enligt instruktion uppgår till 14 dagar. 

5. Utrustning rengörs enligt standardrengöring. 
6. När inget annat framgår ska provtagning ske i enlighet med Svenska geotekniska före-

ningens (SGF) rapport 2:2013 Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden. 
 

3 Provberedning i fält 

För att säkerställa representativa prover ska endast nödvändig provberedning ske i fält. I öv-
rigt ska provberedning ske vid ackrediterat labb. 

Jordprover 
Provberedning kommer endast ske genom sammanslagning av uttagna delprover. 
 
Grundvatten 
Ingen provberedning i fält. Grundvattenprov som ska analyseras med avseende på metaller 
filtreras vid ackrediterat labb för att minska risken för kontaminering av prov. 
 
4 Provmärkning 

Provpunkter utomhus numreras TOR 1, TOR 2 osv. Jordprover märks med M och prov-
punktens namn och i relevanta fall djup, t ex TOR2 M, 0–0,5. Grundvattenprov märks med 
GV och provpunktens nummer, t.ex. TOR 2 GV. Porluftprov märks med PL och provpunk-
tens nummer, t.ex. TOR 2 PL. 

Provpunkter inomhus numreras efter byggnad (se bilaga 1), våning och nummer, t.ex. TOR 
A1. Inomhusluftprov märks med IL och provpunktens nummer, t.ex. TOR A1 IL. 

Beteckningen av provplatser är anpassat till tidigare utförd undersökning från 2011. Därmed 
inleds numreringen av nya provplatser med 12. 
 
5 Provhantering 

Vid behov ska uttagna prover kylförvaras. Uttagna prover levereras omgående och senast dagen 
efter till ackrediterat labb. Inlämning till Eurofins sker via inlämningsställe Jetpak, Kromgatan 10, 
Norrköping. Inlämning till Synlab kan ske direkt till labbet i Linköping. 

Jordprover och vattenprover förvaras i separata väskor. 
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6 Laboratorieanalyser 

Analyspaket 
Ingående paramet-
rar 

Medie 
Provpunkt Torshag 

5 6 11 12-15 16 16-18 D1 D2 F0 F1 F3 

PSL1U 
(Enviscreen, fil-
trerade metaller) 

VOC, PAH, PCB, pestici-
der, klorfenoler, kväve 
och klorinnehållande 
SVOC, alifater, aromater 
och metaller 

Grund-
vatten 

X X X         

GFU02 
Dioxiner och furaner i 
vatten 

Grund-
vatten 

X X X         

PSL83 
(enviscreen i jord, 
sediment) 

VOC, PAH, PCB, pestici-
der, klorfenoler, kväve 
och klorinnehållande 
SVOC, alifater, aromater 
och metaller 

Jord    X        

SLV37 
Dioxiner och furaner i 
jord 

Jord    X X       

PLUUX 
Klorerade lösningsmedel 
och dess nedbrytnings-
produkter 

Porluft      X      

PLUUX 
Klorerade lösningsmedel 
och dess nedbrytnings-
produkter 

Inom-
husluft 

      X X X X X 

Angivna analyspaket är främst utvalda med avseende på de ämnen (och ev. nedbrytningspro-
dukter) som tidigare använts i verksamheten, och som sannolikt skulle kunna påträffas i analy-
serade medier. Vidare har även hänsyn tagits till ämnen, vilka i övrigt kan tänkas förekomma 
för aktuella branscher. I förekommande fall har analyspaket med ett bredare spektrum (scre-
ening) valts. I bilaga 2 återfinns en sammanställning av ingående ämnen i föreslagna analyser. 

Inför undersökning och provtagning ska provtagningskärl för ovan angivna analyser beställas 
från ackrediterat labb. 
 
7 Redovisning och dokumentation 

Provtagningar dokumenteras i fältprotokoll för respektive provtagningsmetod. Samtliga jord-
prover fotograferas, och fältarbete redovisas i fältrapport. 

Jordprover som analyseras kommer jämföras med riktvärden för känslig markanvändning (KM) 

Grundvatten som analyseras kommer i första hand att jämföras mot riktvärden i SGU´s rap-
port 2013:01 tabell 1. I förekommande fall kommer även jämförelse ske mot SPI (Svensk 
petroleum industri) publikation ”Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselan-
läggningar” tabell 5.10 alternativt publikation Riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensin-
stationer (SPIMFAB). Kemakta AR 2005-31. Kemakta 2006. 

Uppmätta halter i porluft samt inomhusluft kommer översiktligt att jämföras med luftkvalitets-
kriterier (referenskoncentrationer) för de olika föroreningar som påvisats. 

8 Avvikelser  

Eventuella avvikelser från provtagningsplanen dokumenteras i fältrapport. 
 
9 Bilagor 

1. Översiktskarta med byggnader 
2. Analysomfattning för valda analyspaket 
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Översiktsbild 
 

Översikt av delprovens placering  
inom område 12-15  
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SGUs kartvisare 

Källor 

Om kartan 

Detta är en utskrift från kartvisaren 

Jorddjup. Kartvisaren presenterar en 

mycket översiktlig yttäckande modell av 

jordtäckets mäktighet samt 

jorddjupsobservationer som samlats in 

av SGU. 

Jorddjupsmodellen har beräknats genom 

interpolering av kända jorddjupsdata. 

Osäkerheten i beräkningarna ökar med 

avståndet till punkter med uppmätta 

jorddjup. Om avståndet överstiger flera 

hundra meter till närmaste observation 

är osäkerheten i det beräknade 

jorddjupet betydande. 

Jorddjupsobservationer består av 

jorddjupsuppgifter från olika databaser 

vid SGU som innehåller uppgifter om 

jorddjup eller hällobservationer. 

Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se 
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Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Huvudkontor/Head Office:
Box 670
Besök/Visit: Villavägen 18
SE-751 28 Uppsala, Sweden
Tel:  +46(0) 18 17 90 00
Fax: +46(0) 18 17 92 10
E-post: sgu@sgu.se
www.sgu.se 

Topografiskt underlag:
Ur GSD-Vägkartan.

© Lantmäteriet.
Rutnät i svart anger

koordinater i Sweref99TM
Skala 1:2500
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Om kartan  

SGUs kartvisare

Jordarter 
1:25 000–1:100 000

 

Detta är en utskrift från kartvisaren 
Jordarter 1:25 000–1:100 000. Syftet är 
att ge underlag för analyser av 
grundvattenförhållanden, spridning av 
föroreningar i mark och grundvatten, 
markstabilitet, erosion, byggbarhet, 
naturvärden och andra markrelaterade 
frågor. Kartvisaren innehåller 
information om jordart (grundlager, 
underliggande lager, tunt eller 
osammanhängande ytlager), 
landform, blockighet i markytan, 
linjeobjekt och punktobjekt. Informa-
tionen i kartan kan med fördel 
användas för framställning av olika 
tematiska produkter, till exempel 
grundvattnets sårbarhet, markens 
genomsläpplighet, erosionskänslighet 
och skredrisker. 

Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se
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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-232753-01

EUSELI2-00798743

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Andreas Sahlman

Envima AB
Andreas Sahlman
Gjuterigatan 1D, 1 TR
582 73 LINKÖPING

Kundnummer: SL7638029

Provbeskrivning:

177-2020-09180661Provnummer: Provtagningsdatum
Provtagare

2020-09-17
Andreas Sahlman

Provet ankom:

JordMatris:

2020-09-17

Utskriftsdatum: 2020-10-01

2020-09-17Analyserna påbörjades:

Provmärkning: TOR12 M

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.6Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

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

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C8-C10 b)*SPI 201135%

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

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

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

mg/kg Ts< 10Aromater >C8-C10 b)*SPI 201130%

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

mg/kg Ts1.6Aromater >C16-C35 b)*SPI 201125%

mg/kg Ts1.1Metylpyren/fluorantener b)*SPI 201125%

mg/kg Ts0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)*SPI 201125%

mg/kg Ts0.44Bens(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.39Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.75Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.48Benso(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.33Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.071Dibens(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.041Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.093Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts0.35Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.100Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.80Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.99Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.37Benso(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Summa PAH med låg molekylvikt b)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



AR-20-SL-232753-01

EUSELI2-00798743

mg/kg Ts2.3Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts2.8Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts2.5Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts2.8Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts5.2Summa totala PAH16 b)

mg/kg Ts< 0.00501,1,1,2-Tetrakloretan b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloreten b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Diklorpropen b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,2,3-Triklorbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,2,3-Triklorpropan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,2,4-Triklorbensen b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.00501,2,4-Trimetylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dibrometan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Diklorbensen b)EPA 502115%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Diklorpropan b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.00501,3,5-Trimetylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorbensen b)EPA 502115%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorpropan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorpropen b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,4-Diklorbensen b)EPA 502115%

mg/kg Ts< 0.00502,2-Diklorpropan b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00502-Klortoluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00504-Klortoluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Bensen b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Brombensen b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.0050Bromdiklormetan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Bromklormetan b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Dibromklormetan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Dibrommetan b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Etylbensen b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.0050Hexaklorbutadien (HCBD) b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050iso-Propylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Klorbensen b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050m/p-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050n-Butylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050o-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050p-Isopropyltoluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Propylbensen b)EPA 502125%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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mg/kg Ts< 0.0050sec-Butylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050tert-Butylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Toluen b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,3-Diklorpropen b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Tribrommetan b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Triklorflourmetan (CFC-11) b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan b)EPA 502125%

mg/kg Ts7200Aluminum Al b)SS028311 / ICP-AES15%

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts53Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts37Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.28Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.5Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.2Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.028Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 
ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.0Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.98Silver Ag b)*EN ISO 17294-2:2016 / SS 
028311, utg 1

25%

mg/kg Ts0.91Tenn Sn b)*EN ISO 17294-2:2016 / SS 
028311, utg 1

25%

mg/kg Ts13Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts200Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 1.1Summa Diklorfenoler b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 1.1Summa Triklorfenol b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 1.1Summa Tetraklorfenol b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 1.1Pentaklorfenol b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11DDT-o,p b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11DDT,p,p'- b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11DDE,o,p- b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11DDE-p,p b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11HCH-alfa b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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mg/kg Ts< 0.11HCH-beta b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11HCH-delta b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11HCH,gamma- (Lindane) b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Hexaklorbensen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Endosulfan-alpha b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Endosulfan-beta b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Endosulfan-sulfate b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Dieldrin b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Endrin b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 28 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 52 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 101 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 118 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 153 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 138 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 180 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.40S:a PCB (7st) b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts< 0.11N-nitroso-di-n-propylamin b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Nitrobensen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Azobensen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11N-nitrosodifenylamin b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.112,6-Dinitrotoluen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.112,4-Dinitrotoluen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Bis(2-kloretyl)eter b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Hexakloretan b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Isophorone b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Bis(2-kloretoxy)metan b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.112-Klornaftalen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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mg/kg Ts< 0.114-Klorfenyl fenyleter b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.114-Bromofenyl fenyleter b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Pentaklorbensen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Dimetylftalat (DMP) b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Dietylftalat b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Di-n-butylftalat b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Bensylbutylftalat b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 1.1Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Di-n-oktylftalat b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

ng/kg Ts0.572,3,7,8-TetraCDD b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,7,8-PentaCDD b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,4,7,8-HexaCDD b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,6,7,8-HexaCDD b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,7,8,9-HexaCDD b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

25%

ng/kg Ts3.41,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts19OktaCDD b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts< 1.12,3,7,8-TetraCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

25%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,7,8-PentaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts< 1.12,3,4,7,8-PentaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,4,7,8-HexaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,6,7,8-HexaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

25%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,7,8,9-HexaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts< 1.12,3,4,6,7,8-HexaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts9.41,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts11OktaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

40%

ng/kg Ts0.70WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

ng/kg Ts3.2WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

ng/kg Ts0.70WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 5 av 6

Förklaringar
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ng/kg Ts3.0WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

ng/kg Ts0.72I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

ng/kg Ts2.7I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

µg/kg Ts<1.01-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<1.01-(3,4-Dichlorophenyl)urea a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,4,5-T a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,4-D a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,4-Dichlorprop a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,6-Dichlorobenzamide a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Atrazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Atrazine-desethyl a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Atrazine-desisopropyl a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Bentazone a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Cyanazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<1.0Diuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Imazapyr a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Linuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10MCPA a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Mecoprop a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Simazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Terbuthylazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig
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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-237544-01

EUSELI2-00800203

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Andreas Sahlman

Envima AB
Andreas Sahlman
Gjuterigatan 1D, 1 TR
582 73 LINKÖPING

Kundnummer: SL7638029

Provbeskrivning:

177-2020-09230723Provnummer: Provtagningsdatum
Provtagare

2020-09-22
Andreas Sahlman

Provet ankom:

JordMatris:

2020-09-22

Utskriftsdatum: 2020-10-07

2020-09-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: TOR13 M

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.9Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C8-C10 b)*SPI 201135%

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

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

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

mg/kg Ts< 10Aromater >C8-C10 b)*SPI 201130%

mg/kg Ts1.2Aromater >C10-C16 b)*SPI 201120%

mg/kg Ts2.6Aromater >C16-C35 b)*SPI 201125%

mg/kg Ts1.7Metylpyren/fluorantener b)*SPI 201125%

mg/kg Ts0.88Metylkrysener/benzo(a)antracener b)*SPI 201125%

mg/kg Ts1.1Bens(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.80Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.7Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.91Benso(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.59Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Dibens(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.066Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod40%

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

mg/kg Ts0.065Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.83Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.48Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.0Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.5Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.45Benso(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts4.9Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
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Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
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mg/kg Ts5.7Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts5.3Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts5.5Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts11Summa totala PAH16 b)

mg/kg Ts< 0.00501,1,1,2-Tetrakloretan b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloreten b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Diklorpropen b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,2,3-Triklorbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,2,3-Triklorpropan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,2,4-Triklorbensen b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.00501,2,4-Trimetylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dibrometan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Diklorbensen b)EPA 502115%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Diklorpropan b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.00501,3,5-Trimetylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorbensen b)EPA 502115%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorpropan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorpropen b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,4-Diklorbensen b)EPA 502115%

mg/kg Ts< 0.00502,2-Diklorpropan b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00502-Klortoluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00504-Klortoluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Bensen b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Brombensen b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.0050Bromdiklormetan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Bromklormetan b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Dibromklormetan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Dibrommetan b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Etylbensen b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.0050Hexaklorbutadien (HCBD) b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050iso-Propylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Klorbensen b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050m/p-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050n-Butylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050o-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050p-Isopropyltoluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Propylbensen b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050sec-Butylbensen b)EPA 502130%
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mg/kg Ts< 0.0050tert-Butylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Toluen b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,3-Diklorpropen b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Tribrommetan b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Triklorflourmetan (CFC-11) b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan b)EPA 502125%

mg/kg Ts8800Aluminum Al b)SS028311 / ICP-AES15%

mg/kg Ts2.2Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts47Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts36Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.5Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.0Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.16Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 
ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.8Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 1.1Silver Ag b)*EN ISO 17294-2:2016 / SS 
028311, utg 1

25%

mg/kg Ts0.68Tenn Sn b)*EN ISO 17294-2:2016 / SS 
028311, utg 1

25%

mg/kg Ts16Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts94Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 1.1Summa Diklorfenoler b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 1.1Summa Triklorfenol b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 1.1Summa Tetraklorfenol b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 1.1Pentaklorfenol b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11DDT-o,p b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11DDT,p,p'- b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11DDE,o,p- b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11DDE-p,p b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11HCH-alfa b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11HCH-beta b)*Internal Method 20%
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LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts< 0.11HCH-delta b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11HCH,gamma- (Lindane) b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Hexaklorbensen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Endosulfan-alpha b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Endosulfan-beta b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Endosulfan-sulfate b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Dieldrin b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Endrin b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 28 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 52 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 101 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 118 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 153 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 138 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 180 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.40S:a PCB (7st) b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts< 0.11N-nitroso-di-n-propylamin b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Nitrobensen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Azobensen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11N-nitrosodifenylamin b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.112,6-Dinitrotoluen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.112,4-Dinitrotoluen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Bis(2-kloretyl)eter b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Hexakloretan b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Isophorone b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Bis(2-kloretoxy)metan b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.112-Klornaftalen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.114-Klorfenyl fenyleter b)*Internal Method 20%
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LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts< 0.114-Bromofenyl fenyleter b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Pentaklorbensen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Dimetylftalat (DMP) b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Dietylftalat b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Di-n-butylftalat b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Bensylbutylftalat b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 1.1Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Di-n-oktylftalat b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

ng/kg Ts< 0.572,3,7,8-TetraCDD b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts< 1.21,2,3,7,8-PentaCDD b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts< 1.21,2,3,4,7,8-HexaCDD b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts< 1.21,2,3,6,7,8-HexaCDD b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts< 1.21,2,3,7,8,9-HexaCDD b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

25%

ng/kg Ts2.21,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts26OktaCDD b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

25%

ng/kg Ts9.12,3,7,8-TetraCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

15%

ng/kg Ts< 1.21,2,3,7,8-PentaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts< 1.22,3,4,7,8-PentaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts< 1.21,2,3,4,7,8-HexaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts< 1.21,2,3,6,7,8-HexaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

25%

ng/kg Ts< 1.21,2,3,7,8,9-HexaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts< 1.22,3,4,6,7,8-HexaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts5.71,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts< 1.21,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts10OktaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

40%

ng/kg Ts0.99WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

ng/kg Ts4.1WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

ng/kg Ts1.0WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

ng/kg Ts3.9WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ b)EPA 1613B mod / EU 
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644/2017

ng/kg Ts1.0I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

ng/kg Ts3.6I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

µg/kg Ts<1.01-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<1.01-(3,4-Dichlorophenyl)urea a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,4,5-T a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,4-D a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,4-Dichlorprop a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,6-Dichlorobenzamide a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Atrazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Atrazine-desethyl a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Atrazine-desisopropyl a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Bentazone a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Cyanazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<1.0Diuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Imazapyr a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Linuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10MCPA a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Mecoprop a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Simazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Terbuthylazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 6 av 6
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Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Andreas Sahlman

Envima AB
Andreas Sahlman
Gjuterigatan 1D, 1 TR
582 73 LINKÖPING

Kundnummer: SL7638029

Provbeskrivning:

177-2020-09230724Provnummer: Provtagningsdatum
Provtagare

2020-09-22
Andreas Sahlman

Provet ankom:

JordMatris:

2020-09-22

Utskriftsdatum: 2020-10-07

2020-09-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: TOR14 M

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.1Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C8-C10 b)*SPI 201135%

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

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

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

mg/kg Ts< 10Aromater >C8-C10 b)*SPI 201130%

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

mg/kg Ts1.1Aromater >C16-C35 b)*SPI 201125%

mg/kg Ts0.89Metylpyren/fluorantener b)*SPI 201125%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)*SPI 201125%

mg/kg Ts0.33Bens(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.33Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.70Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.46Benso(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.34Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.075Dibens(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.076Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.084Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts0.17Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.052Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.54Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.69Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.35Benso(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts1.5Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

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 
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mg/kg Ts2.6Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts2.2Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts2.0Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts4.2Summa totala PAH16 b)

mg/kg Ts< 0.00501,1,1,2-Tetrakloretan b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloreten b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Diklorpropen b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,2,3-Triklorbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,2,3-Triklorpropan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,2,4-Triklorbensen b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.00501,2,4-Trimetylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dibrometan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Diklorbensen b)EPA 502115%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Diklorpropan b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.00501,3,5-Trimetylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorbensen b)EPA 502115%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorpropan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorpropen b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,4-Diklorbensen b)EPA 502115%

mg/kg Ts< 0.00502,2-Diklorpropan b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00502-Klortoluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00504-Klortoluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Bensen b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Brombensen b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.0050Bromdiklormetan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Bromklormetan b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Dibromklormetan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Dibrommetan b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Etylbensen b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.0050Hexaklorbutadien (HCBD) b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050iso-Propylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Klorbensen b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050m/p-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050n-Butylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050o-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050p-Isopropyltoluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Propylbensen b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050sec-Butylbensen b)EPA 502130%
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mg/kg Ts< 0.0050tert-Butylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Toluen b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,3-Diklorpropen b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Tribrommetan b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Triklorflourmetan (CFC-11) b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan b)EPA 502125%

mg/kg Ts7100Aluminum Al b)SS028311 / ICP-AES15%

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts40Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts39Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.9Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.8Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.017Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 
ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.8Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.99Silver Ag b)*EN ISO 17294-2:2016 / SS 
028311, utg 1

25%

mg/kg Ts0.54Tenn Sn b)*EN ISO 17294-2:2016 / SS 
028311, utg 1

25%

mg/kg Ts11Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts180Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 1.1Summa Diklorfenoler b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 1.1Summa Triklorfenol b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 1.1Summa Tetraklorfenol b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 1.1Pentaklorfenol b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11DDT-o,p b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11DDT,p,p'- b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11DDE,o,p- b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11DDE-p,p b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11HCH-alfa b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11HCH-beta b)*Internal Method 20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
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insända provet. Sida 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



AR-20-SL-237545-01

EUSELI2-00800203

LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts< 0.11HCH-delta b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11HCH,gamma- (Lindane) b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Hexaklorbensen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Endosulfan-alpha b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Endosulfan-beta b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Endosulfan-sulfate b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Dieldrin b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Endrin b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 28 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 52 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 101 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 118 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 153 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 138 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 180 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.40S:a PCB (7st) b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts< 0.11N-nitroso-di-n-propylamin b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Nitrobensen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Azobensen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11N-nitrosodifenylamin b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.112,6-Dinitrotoluen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.112,4-Dinitrotoluen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Bis(2-kloretyl)eter b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Hexakloretan b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Isophorone b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Bis(2-kloretoxy)metan b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.112-Klornaftalen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.114-Klorfenyl fenyleter b)*Internal Method 20%
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LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts< 0.114-Bromofenyl fenyleter b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Pentaklorbensen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Dimetylftalat (DMP) b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Dietylftalat b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Di-n-butylftalat b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Bensylbutylftalat b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 1.1Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Di-n-oktylftalat b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

ng/kg Ts< 0.552,3,7,8-TetraCDD b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,7,8-PentaCDD b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,4,7,8-HexaCDD b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,6,7,8-HexaCDD b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,7,8,9-HexaCDD b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

25%

ng/kg Ts1.81,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts8.7OktaCDD b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts1.72,3,7,8-TetraCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

25%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,7,8-PentaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts< 1.12,3,4,7,8-PentaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,4,7,8-HexaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,6,7,8-HexaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

25%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,7,8,9-HexaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts< 1.12,3,4,6,7,8-HexaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts5.21,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts8.2OktaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

40%

ng/kg Ts0.24WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

ng/kg Ts3.3WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

ng/kg Ts0.24WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

ng/kg Ts3.0WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ b)EPA 1613B mod / EU 
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644/2017

ng/kg Ts0.25I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

ng/kg Ts2.7I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

µg/kg Ts<1.01-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<1.01-(3,4-Dichlorophenyl)urea a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,4,5-T a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,4-D a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,4-Dichlorprop a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,6-Dichlorobenzamide a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Atrazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Atrazine-desethyl a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Atrazine-desisopropyl a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Bentazone a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Cyanazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<1.0Diuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Imazapyr a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Linuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10MCPA a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Mecoprop a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Simazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Terbuthylazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 6 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-237546-01

EUSELI2-00800203

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Andreas Sahlman

Envima AB
Andreas Sahlman
Gjuterigatan 1D, 1 TR
582 73 LINKÖPING

Kundnummer: SL7638029

Provbeskrivning:

177-2020-09230725Provnummer: Provtagningsdatum
Provtagare

2020-09-22
Andreas Sahlman

Provet ankom:

JordMatris:

2020-09-22

Utskriftsdatum: 2020-10-07

2020-09-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: TOR15 M

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.7Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C8-C10 b)*SPI 201135%

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

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

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

mg/kg Ts< 10Aromater >C8-C10 b)*SPI 201130%

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

mg/kg Ts0.50Aromater >C16-C35 b)*SPI 201125%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)*SPI 201125%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)*SPI 201125%

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

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

mg/kg Ts0.043Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts0.033Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

mg/kg Ts0.093Summa PAH med medelhög molekylvikt b)
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mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts0.15Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts0.27Summa totala PAH16 b)

mg/kg Ts< 0.00501,1,1,2-Tetrakloretan b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloreten b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Diklorpropen b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,2,3-Triklorbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,2,3-Triklorpropan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,2,4-Triklorbensen b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.00501,2,4-Trimetylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dibrometan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Diklorbensen b)EPA 502115%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Diklorpropan b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.00501,3,5-Trimetylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorbensen b)EPA 502115%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorpropan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorpropen b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,4-Diklorbensen b)EPA 502115%

mg/kg Ts< 0.00502,2-Diklorpropan b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00502-Klortoluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00504-Klortoluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Bensen b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Brombensen b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.0050Bromdiklormetan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Bromklormetan b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Dibromklormetan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Dibrommetan b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Etylbensen b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.0050Hexaklorbutadien (HCBD) b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050iso-Propylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Klorbensen b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050m/p-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050n-Butylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050o-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050p-Isopropyltoluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Propylbensen b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050sec-Butylbensen b)EPA 502130%
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mg/kg Ts< 0.0050tert-Butylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Toluen b)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,3-Diklorpropen b)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Tribrommetan b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Triklorflourmetan (CFC-11) b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan b)EPA 502125%

mg/kg Ts5000Aluminum Al b)SS028311 / ICP-AES15%

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts31Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts39Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.7Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.9Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 
ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.9Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.97Silver Ag b)*EN ISO 17294-2:2016 / SS 
028311, utg 1

25%

mg/kg Ts0.55Tenn Sn b)*EN ISO 17294-2:2016 / SS 
028311, utg 1

25%

mg/kg Ts9.2Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts52Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 1.1Summa Diklorfenoler b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 1.1Summa Triklorfenol b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 1.1Summa Tetraklorfenol b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 1.1Pentaklorfenol b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11DDT-o,p b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11DDT,p,p'- b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11DDE,o,p- b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11DDE-p,p b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11HCH-alfa b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11HCH-beta b)*Internal Method 20%
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LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts< 0.11HCH-delta b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11HCH,gamma- (Lindane) b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Hexaklorbensen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Endosulfan-alpha b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Endosulfan-beta b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Endosulfan-sulfate b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Dieldrin b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Endrin b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 28 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 52 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 101 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 118 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 153 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 138 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 180 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.40S:a PCB (7st) b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts< 0.11N-nitroso-di-n-propylamin b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Nitrobensen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Azobensen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11N-nitrosodifenylamin b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.112,6-Dinitrotoluen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.112,4-Dinitrotoluen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Bis(2-kloretyl)eter b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Hexakloretan b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Isophorone b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Bis(2-kloretoxy)metan b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.112-Klornaftalen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.114-Klorfenyl fenyleter b)*Internal Method 20%
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LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts< 0.114-Bromofenyl fenyleter b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Pentaklorbensen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Dimetylftalat (DMP) b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Dietylftalat b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Di-n-butylftalat b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Bensylbutylftalat b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 1.1Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Di-n-oktylftalat b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

ng/kg Ts< 0.542,3,7,8-TetraCDD b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,7,8-PentaCDD b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,4,7,8-HexaCDD b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,6,7,8-HexaCDD b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,7,8,9-HexaCDD b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

25%

ng/kg Ts101,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts78OktaCDD b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

25%

ng/kg Ts< 1.12,3,7,8-TetraCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

25%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,7,8-PentaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts< 1.12,3,4,7,8-PentaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,4,7,8-HexaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts1.81,2,3,6,7,8-HexaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

25%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,7,8,9-HexaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts< 1.12,3,4,6,7,8-HexaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts201,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

25%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts22OktaCDF b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

25%

ng/kg Ts0.49WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

ng/kg Ts3.4WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

ng/kg Ts0.51WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

ng/kg Ts3.2WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ b)EPA 1613B mod / EU 
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644/2017

ng/kg Ts0.58I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

ng/kg Ts3.0I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ b)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

µg/kg Ts<1.01-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<1.01-(3,4-Dichlorophenyl)urea a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,4,5-T a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,4-D a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,4-Dichlorprop a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,6-Dichlorobenzamide a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Atrazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Atrazine-desethyl a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Atrazine-desisopropyl a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Bentazone a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Cyanazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<1.0Diuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Imazapyr a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Linuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10MCPA a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Mecoprop a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Simazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Terbuthylazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 
(2010) 2933–2939 mod.

27%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 6 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-231902-01

EUSELI2-00800203

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Andreas Sahlman

Envima AB

Andreas Sahlman

Gjuterigatan 1D, 1 TR

582 73 LINKÖPING
Kundnummer: SL7638029

Provbeskrivning:

177-2020-09230726Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-09-22

Andreas Sahlman

Provet ankom:

JordMatris:

2020-09-22

Utskriftsdatum: 2020-10-01

2020-09-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: TOR16 M

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

ng/kg Ts< 0.542,3,7,8-TetraCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,7,8-PentaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,4,7,8-HexaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,6,7,8-HexaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,7,8,9-HexaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts4.11,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts15OktaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts1.62,3,7,8-TetraCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,7,8-PentaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts< 1.12,3,4,7,8-PentaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,4,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,6,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,7,8,9-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts< 1.12,3,4,6,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts131,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

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-003v57
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EUSELI2-00800203

ng/kg Ts< 1.11,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts11OktaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

40%

ng/kg Ts0.33WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts3.3WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts0.34WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts3.1WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts0.35I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts2.8I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-235180-01

EUSELI2-00800063

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Andreas Sahlman

Envima AB
Andreas Sahlman
Gjuterigatan 1D, 1 TR
582 73 LINKÖPING

Kundnummer: SL7638029

Provbeskrivning:

177-2020-09230322Provnummer: Ankomsttemp °C Kem
Provtagningsdatum
Provtagare

12,9
2020-09-22
Andreas Sahlman

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-09-22

Utskriftsdatum: 2020-10-05

2020-09-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: TOR6 GV

Provtagningsplats: Andreas Sahlman

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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EUSELI2-00800063

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

µg/l< 1.0Bromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

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

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

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

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

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

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) b)LidMiljö.0A.01.1630%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/l0.053Aluminium Al (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00035Arsenik As (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.030Barium Ba (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.000091Bly Pb (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000010Kadmium Cd (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000084Kobolt Co (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0039Koppar Cu (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00018Krom Cr (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

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

20%

mg/l0.00094Nickel Ni (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.000010Silver Ag (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Tenn Sn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0013Vanadin V (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0013Zink Zn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201625%

µg/l<0.10Atrazine a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science & 20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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Technology vol.31,no 2 
mod.

µg/l<0.10Simazine a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Terbuthylazine a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Diuron a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.101-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.101-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Imazapyr a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Linuron a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Cyanazine a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.102,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Bentazone a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Diclorprop a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Mekoprop-P (MCPP) a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10MCPA a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.102,4,5-T a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10D -2,4 a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 b)Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 b)Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 b)Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 b)Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 b)Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 b)Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa Diklorfenoler b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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µg/l< 1.0Summa Triklorfenol b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa Tetraklorfenol b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Pentaklorfenol b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10DDT-o,p b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10DDT,p,p'- b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10DDE,o,p- b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10DDE-p,p b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH,gamma- (Lindane) b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH-alfa b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH-beta b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH-delta b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endosulfan-alpha b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endosulfan-beta b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endosulfan-sulfate b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dieldrin b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endrin b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 28 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 52 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 101 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 118 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 153 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 138 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 180 b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Nitrobensen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Azobensen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



AR-20-SL-235180-01

EUSELI2-00800063

µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexakloretan b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Isophorone b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexaklorbutadien (HCBD) b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.102-Klornaftalen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dimetylftalat (DMP) b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dietylftalat b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l0.34Di-n-butylftalat b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l10Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat b)*Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bens(a)antracen b)Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Krysen b)Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.20Benso(b,k)fluoranten b)Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren b)Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren b)Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dibens(a,h)antracen b)Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH b)Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Naftalen b)Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Acenaftylen b)Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Fluoren b)Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Acenaften b)Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Fenantren b)Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 5 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



AR-20-SL-235180-01

EUSELI2-00800063

µg/l< 0.10Antracen b)Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Fluoranten b)Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l0.14Pyren b)Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen b)Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa övriga PAH b)Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt b)Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt b)Internal Method 
LidMiljö.0A.01.17

Kemisk kommentar
Provet innehåller även en relativt stor mängd Diisononylftalat(DINP).

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 6 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-235181-01

EUSELI2-00800063

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Andreas Sahlman

Envima AB
Andreas Sahlman
Gjuterigatan 1D, 1 TR
582 73 LINKÖPING

Kundnummer: SL7638029

Provbeskrivning:

177-2020-09230323Provnummer: Ankomsttemp °C Kem
Provtagningsdatum
Provtagare

12,9
2020-09-22
Andreas Sahlman

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-09-22

Utskriftsdatum: 2020-10-05

2020-09-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: TOR11 GV

Provtagningsplats: Andreas Sahlman

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

pg/l< 0.8472,3,7,8-TetraCDD a)Intern

pg/l< 1.131,2,3,7,8-PentaCDD a)Intern

pg/l< 2.261,2,3,4,7,8-HexaCDD a)Intern

pg/l< 2.261,2,3,6,7,8-HexaCDD a)Intern

pg/l< 2.261,2,3,7,8,9-HexaCDD a)Intern

pg/l6.891,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)Intern

pg/l37.2OktaCDD a)Intern

pg/l< 1.512,3,7,8-TetraCDF a)Intern

pg/l< 2.021,2,3,7,8-PentaCDF a)Intern

pg/l< 2.022,3,4,7,8-PentaCDF a)Intern

pg/l< 1.881,2,3,4,7,8-HexaCDF a)Intern

pg/l< 1.881,2,3,6,7,8-HexaCDF a)Intern

pg/l< 1.881,2,3,7,8,9-HexaCDF a)Intern

pg/l< 1.882,3,4,6,7,8-HexaCDF a)Intern

pg/l7.381,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)Intern

pg/l< 1.791,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)Intern

pg/l38.3OktaCDF a)Intern

pg/l0.165WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ a)Intern

pg/l4.41WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)Intern

pg/l0.218I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)Intern

pg/l4.34I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)Intern

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00

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-003v57



Envima AB
Andreas Sahlman
Gjuterigatan 1D   
582 73 LINKÖPING

Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

Torshag 5:5Objekt #

Provnummer (3 st) 177-2020-09220943 - 177-2020-09220945

Ansvarig provtagare # Andreas Sahlman

Provtagningsdatum # 2020-09-17

Ankomst till laboratoriet 2020-09-21

Analysdatum 2020-09-22

Analysansvarig Eurofins Pegasuslab AB

Uppdragsnummer EUSEUP-00080834

Provsvar och faktura till

Resultat i denna rapport avser endast de prover som analyserats.

Sid 1 av 4Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2020-10-02 Rapportkod: AR-20-LU-010237-01



Provnr Provmärkning Luftvolym¹

177-2020-09220943 1. TOR16 PL 12 liter
177-2020-09220944 2. TOR17 PL 13 liter

Substans 177-2020-09220943 177-2020-09220944 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort

Kloroform < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetraklormetan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Trikloretylen < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetrakloreten < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Vinylklorid < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

1,1-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1-Dikloretan < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,2-Dikloretan < 0.001 < 0.001 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloretan < 0.03 < 0.03 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloroform < 0.9 < 0.8 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.9 < 0.8 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetraklormetan < 0.9 < 0.8 **µg/m³ Beräkning Vejen

Trikloretylen < 0.9 < 0.8 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetrakloreten < 0.9 < 0.8 **µg/m³ Beräkning Vejen

Vinylklorid < 0.3 < 0.3 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloreten < 0.3 < 0.3 **µg/m³ Beräkning Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.3 < 0.3 **µg/m³ Beräkning Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.3 < 0.3 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloretan < 0.3 < 0.3 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,2-Dikloretan < 0.09 < 0.08 **µg/m³ Beräkning Vejen

Kloretan < 3 < 2 **µg/m³ Beräkning Vejen

Objekt: Torshag 5:5

Klorerade lösningsmedel + nedbrytningsprodukter  (*CA)

Analysresultat

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

  ¹  : Resultat beräknat från kunduppgift
  # : Ingen parameter påvisad.

 ** : Omfattas ej av ackrediteringen.
  < : Mindre än
  > : Större än

Sid 2 av 4Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2020-10-02 Rapportkod: AR-20-LU-010237-01



Provnr Provmärkning Luftvolym¹

177-2020-09220945 3. TOR18 PL 15 liter

Objekt: Torshag 5:5

Klorerade lösningsmedel + nedbrytningsprodukter  (*CA)

Analysresultat

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

  ¹  : Resultat beräknat från kunduppgift
  # : Ingen parameter påvisad.

 ** : Omfattas ej av ackrediteringen.
  < : Mindre än
  > : Större än

Substans 177-2020-09220945 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort

Kloroform < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetraklormetan < 0.01 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Trikloretylen < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetrakloreten < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Vinylklorid < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

1,1-Dikloreten < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1-Dikloretan < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,2-Dikloretan < 0.001 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloretan < 0.03 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloroform < 0.7 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.7 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetraklormetan < 0.7 **µg/m³ Beräkning Vejen

Trikloretylen < 0.7 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetrakloreten < 0.7 **µg/m³ Beräkning Vejen

Vinylklorid < 0.3 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloreten < 0.3 **µg/m³ Beräkning Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.3 **µg/m³ Beräkning Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.3 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloretan < 0.3 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,2-Dikloretan < 0.07 **µg/m³ Beräkning Vejen

Kloretan < 2 **µg/m³ Beräkning Vejen

Sid 3 av 4Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2020-10-02 Rapportkod: AR-20-LU-010237-01



ANSVAR

Eurofins Pegasuslab AB ansvarar för provets hantering från ankomsten till laboratoriet till dess att 
provsvaret är klart, skickat till kund och arkiverat. Eurofins Pegasuslab AB ansvarar inte för provets 
hantering vid provtagning och transport till laboratoriet.

# Kunduppgift/baseras på uppgift från kund

*CA = Eurofins Miljø A/S, Vejen

Sid 4 av 4Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2020-10-02 Rapportkod: AR-20-LU-010237-01
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AR-20-CA-20040856-01

EUDKVE-20040856

CA0000216

Report code:

Batch code:

Client code:

Received on:

Eurofins Environment Sweden AB 

Rapsgatan 21

Box 97

S-751 03 Uppsala

Att.: Per-Anders Frändberg 23.09.2020

Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Tel.: +45 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

Analytical Report
Sample type: Air, indoor

Sampling:

Test period: 23.09.2020 - 28.09.2020

Unit LOQ: MethodLab sample No.: Urel
(%)

835-2020-
04085601

835-2020-
04085602

835-2020-
04085603

177-2020-09

220956 6. 

TOR3 IL

177-2020-0

9220955 5. 

TORF1 IL

177-2020-0

9220954 

4.TORF0 IL

Sample description

Collection media ORSA tubes ORSA tubes ORSA tubes *

Halogenated aliphatic hydrocarbons

Vinyl chloride < 0.004 < 0.004 < 0.004 µg/tube 0.004 Principle of NIOSH GC-MS 30

Chloroethane < 0.03 < 0.03 < 0.03 µg/tube 0.03 *Principle of NIOSH GC-MS 30

1,1-Dichloroethane < 0.004 < 0.004 < 0.004 µg/tube 0.004 Principle of NIOSH GC-MS 20

1,1-Dichloroethene < 0.004 < 0.004 < 0.004 µg/tube 0.004 Principle of NIOSH GC-MS 30

1,2-Dichloroethane < 0.004 < 0.004 < 0.005 µg/tube 0.001 Principle of NIOSH GC-MS 30

cis-1,2-Dichloroethene < 0.004 < 0.004 < 0.004 µg/tube 0.004 Principle of NIOSH GC-MS 20

trans-1,2-Dichloroethene < 0.004 < 0.004 < 0.004 µg/tube 0.004 Principle of NIOSH GC-MS 20

Chloroform 0.020 0.010 0.011 µg/tube 0.01 Principle of NIOSH GC-MS 20

1,1,1-Trichloroethane < 0.01 < 0.01 < 0.01 µg/tube 0.01 Principle of NIOSH GC-MS 20

Trichloroethylene < 0.01 < 0.01 < 0.01 µg/tube 0.01 Principle of NIOSH GC-MS 20

Tetrachloromethane 0.031 0.032 0.037 µg/tube 0.01 Principle of NIOSH GC-MS 30

Tetrachloroethene < 0.01 < 0.01 < 0.01 µg/tube 0.01 Principle of NIOSH GC-MS 20

Chloroethane < 0.2 < 0.2 < 0.2 µg/m³ *Calculation

Vinyl chloride < 0.02 < 0.02 < 0.02 µg/m³ *Calculation

1,1-Dichloroethane < 0.03 < 0.03 < 0.03 µg/m³ *Calculation

1,1-Dichloroethene < 0.03 < 0.03 < 0.03 µg/m³ *Calculation

1,2-Dichloroethane < 0.03 < 0.03 < 0.04 µg/m³ *Calculation

cis-1,2-Dichloroethene < 0.03 < 0.03 < 0.03 µg/m³ *Calculation

trans-1,2-Dichloroethene < 0.03 < 0.03 < 0.03 µg/m³ *Calculation

Chloroform 0.15 0.074 0.082 µg/m³ *Calculation

1,1,1-Trichloroethane < 0.08 < 0.08 < 0.08 µg/m³ *Calculation

Trichloroethylene < 0.08 < 0.08 < 0.08 µg/m³ *Calculation

Tetrachloromethane 0.25 0.26 0.30 µg/m³ *Calculation

Tetrachloroethene < 0.08 < 0.08 < 0.08 µg/m³ *Calculation

Information from client

Acquisition time 20160 20160 20160 minute *

Sample comment:

Detektionsgrænsen er hævet for 1,2-dichlorethan pga. interferens.

835-2020-04085601

Detektionsgrænsen er hævet for 1,2-dichlorethan pga. interferens.

Sample comment:835-2020-04085602

Legend:

*): Not included in the accreditation<: less than 

LOQ

n.d:

Limit of quantification

not detected>: greater than 

Urel (%): The expanded relative measurement uncertainty, with a coverage factor 2. For results at the level of detection limit the uncertainty might be higher than reported.

The test results relate only to the items tested.

NM: non-measurable

The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the testing laboratory.

#: none of the parameters are detected

21Side  af

Uncertainties of microbiological parameters are given as a logarithmical standard deviation):σ



AR-20-CA-20040856-01

EUDKVE-20040856

CA0000216

Report code:

Batch code:

Client code:

Received on:

Eurofins Environment Sweden AB 

Rapsgatan 21

Box 97

S-751 03 Uppsala

Att.: Per-Anders Frändberg 23.09.2020

Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Tel.: +45 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

Analytical Report
Sample type: Air, indoor

Sampling:

Test period: 23.09.2020 - 28.09.2020

Unit LOQ: MethodLab sample No.: Urel
(%)

835-2020-
04085601

835-2020-
04085602

835-2020-
04085603

177-2020-09

220956 6. 

TOR3 IL

177-2020-0

9220955 5. 

TORF1 IL

177-2020-0

9220954 

4.TORF0 IL

Sample description

Detektionsgrænsen er hævet for 1,2-dichlorethan pga. interferens.

Sample comment:835-2020-04085603

28.09.2020

Kirsten From JensenTel

Customer center

70224267

G30@eurofins.dk Customer Advisor

Legend:

*): Not included in the accreditation<: less than 

LOQ

n.d:

Limit of quantification

not detected>: greater than 

Urel (%): The expanded relative measurement uncertainty, with a coverage factor 2. For results at the level of detection limit the uncertainty might be higher than reported.

The test results relate only to the items tested.

NM: non-measurable

The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the testing laboratory.

#: none of the parameters are detected

22Side  af

Uncertainties of microbiological parameters are given as a logarithmical standard deviation):σ
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AR-20-CA-20046160-01

EUDKVE-20046160

CA0000216

Report code:

Batch code:

Client code:

Received on:

Eurofins Environment Sweden AB 

Rapsgatan 21

Box 97

S-751 03 Uppsala

Att.: Per-Anders Frändberg 25.09.2020

Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Tel.: +45 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

Analytical Report
Sample type: Air, indoor

Sampling:

Test period: 25.09.2020 - 05.10.2020

Unit LOQ: MethodLab sample No.: Urel
(%)

835-2020-
04202210

835-2020-
04202211

177-2020-0

9241117

177-2020-0

9241116

Sample description

Collection media ORSA tubes ORSA tubes *

Halogenated aliphatic hydrocarbons

Vinyl chloride < 0.004 0.0056 µg/tube 0.004 Principle of NIOSH GC-MS 30

Chloroethane < 0.03 < 0.03 µg/tube 0.03 *Principle of NIOSH GC-MS 30

1,1-Dichloroethane < 0.004 < 0.004 µg/tube 0.004 Principle of NIOSH GC-MS 20

1,1-Dichloroethene < 0.004 < 0.004 µg/tube 0.004 Principle of NIOSH GC-MS 30

1,2-Dichloroethane < 0.004 < 0.009 µg/tube 0.001 Principle of NIOSH GC-MS 30

cis-1,2-Dichloroethene < 0.004 < 0.004 µg/tube 0.004 Principle of NIOSH GC-MS 20

trans-1,2-Dichloroethene < 0.004 < 0.004 µg/tube 0.004 Principle of NIOSH GC-MS 20

Chloroform 0.012 0.013 µg/tube 0.01 Principle of NIOSH GC-MS 20

1,1,1-Trichloroethane < 0.01 < 0.01 µg/tube 0.01 Principle of NIOSH GC-MS 20

Trichloroethylene < 0.01 < 0.01 µg/tube 0.01 Principle of NIOSH GC-MS 20

Tetrachloromethane 0.027 0.027 µg/tube 0.01 Principle of NIOSH GC-MS 30

Tetrachloroethene 0.010 0.018 µg/tube 0.01 Principle of NIOSH GC-MS 20

Chloroethane < 0.2 < 0.2 µg/m³ *Calculation

Vinyl chloride < 0.02 0.034 µg/m³ *Calculation

1,1-Dichloroethane < 0.03 < 0.03 µg/m³ *Calculation

1,1-Dichloroethene < 0.03 < 0.03 µg/m³ *Calculation

1,2-Dichloroethane < 0.03 < 0.07 µg/m³ *Calculation

cis-1,2-Dichloroethene < 0.03 < 0.03 µg/m³ *Calculation

trans-1,2-Dichloroethene < 0.03 < 0.03 µg/m³ *Calculation

Chloroform 0.089 0.097 µg/m³ *Calculation

1,1,1-Trichloroethane < 0.08 < 0.08 µg/m³ *Calculation

Trichloroethylene < 0.08 < 0.08 µg/m³ *Calculation

Tetrachloromethane 0.22 0.22 µg/m³ *Calculation

Tetrachloroethene 0.083 0.15 µg/m³ *Calculation

Information from client

Acquisition time 20160 20160 minute *

Sample comment:

Detektionsgrænsen er hævet for 1,2-dichlorethan pga. interferens.

835-2020-04202210

Detektionsgrænsen er hævet for 1,2-dichlorethan pga. interferens.

Sample comment:835-2020-04202211

Prøverne er tidl. afrapp. på batch 20042022.

Batch comments:

Legend:

*): Not included in the accreditation<: less than 

LOQ

n.d:

Limit of quantification

not detected>: greater than 

Urel (%): The expanded relative measurement uncertainty, with a coverage factor 2. For results at the level of detection limit the uncertainty might be higher than reported.

The test results relate only to the items tested.

NM: non-measurable

The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the testing laboratory.

#: none of the parameters are detected

21Side  af

Uncertainties of microbiological parameters are given as a logarithmical standard deviation):σ



AR-20-CA-20046160-01

EUDKVE-20046160

CA0000216

Report code:

Batch code:

Client code:

Received on:

Eurofins Environment Sweden AB 

Rapsgatan 21

Box 97

S-751 03 Uppsala

Att.: Per-Anders Frändberg 25.09.2020

Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Tel.: +45 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

Analytical Report
Sample type: Air, indoor

Sampling:

Test period: 25.09.2020 - 05.10.2020

Unit LOQ: MethodLab sample No.: Urel
(%)

835-2020-
04202210

835-2020-
04202211

177-2020-0

9241117

177-2020-0

9241116

Sample description

05.10.2020

Hanne JensenTel

Customer center

70224267

G30@eurofins.dk Customer Advisor

Legend:

*): Not included in the accreditation<: less than 

LOQ

n.d:

Limit of quantification

not detected>: greater than 

Urel (%): The expanded relative measurement uncertainty, with a coverage factor 2. For results at the level of detection limit the uncertainty might be higher than reported.

The test results relate only to the items tested.

NM: non-measurable

The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the testing laboratory.

#: none of the parameters are detected

22Side  af

Uncertainties of microbiological parameters are given as a logarithmical standard deviation):σ



Provsvar till

Envima AB
Fakturaadress
Gjuterigatan 1D, 1 TR   
582 73 LINKÖPING

Envima AB
Andreas Sahlman
Gjuterigatan 1D   
582 73 LINKÖPING

Faktura till

Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

Torshag 5:5 Objekt #

Provnummer (13 st) 177-2021-02260909 - 177-2021-02260921

Ansvarig provtagare # Andreas Sahlman

Provtagningsdatum # 2021-02-25

Ankomst till laboratoriet 2021-02-26

Analysdatum 2021-02-26

Analysansvarig Eurofins Pegasuslab AB

Uppdragsnummer EUSEUP-00088340

Resultat i denna rapport avser endast de prover som analyserats.

Sid 1 av 10Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2021-03-11 Rapportkod: AR-21-LU-002650-01



Provnr Provmärkning Tid¹
177-2021-02260909 TOR F0(a) IL 20160 minuter
177-2021-02260910 TOR F0(b) IL 20160 minuter

Substans 177-2021-02260909 177-2021-02260910 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort

Kloroform 0.029 0.023 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetraklormetan 0.064 0.060 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Trikloretylen < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetrakloreten < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Vinylklorid < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

1,1-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1-Dikloretan < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,2-Dikloretan < 0.02 < 0.03 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloretan < 0.03 < 0.03 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloroform 0.22 0.17 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.08 < 0.08 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetraklormetan 0.51 0.48 **µg/m³ Beräkning Vejen

Trikloretylen < 0.08 < 0.08 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetrakloreten < 0.08 < 0.08 **µg/m³ Beräkning Vejen

Vinylklorid < 0.02 < 0.02 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloreten < 0.03 < 0.03 **µg/m³ Beräkning Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.03 < 0.03 **µg/m³ Beräkning Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.03 < 0.03 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloretan < 0.03 < 0.03 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,2-Dikloretan < 0.1 < 0.2 **µg/m³ Beräkning Vejen

Kloretan < 0.2 < 0.2 **µg/m³ Beräkning Vejen

Objekt: Torshag 5:5 

177-2021-02260909 Klorerade lösningsm.+nedbrytningsprod., passiv  (*CA)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

  ¹  : Resultat beräknat från kunduppgift
  # : Ingen parameter påvisad.
 ** : Omfattas ej av ackrediteringen.
  < : Mindre än
  > : Större än
i.m.: Icke mätbar

Sid 2 av 10Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2021-03-11 Rapportkod: AR-21-LU-002650-01



Provnr Provmärkning Tid¹
177-2021-02260911 TOR F1(a) IL 20160 minuter
177-2021-02260912 TOR F1(b) IL 20160 minuter

Substans 177-2021-02260911 177-2021-02260912 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort

Kloroform 0.017 0.017 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetraklormetan 0.044 0.048 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Trikloretylen < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetrakloreten < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Vinylklorid < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

1,1-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1-Dikloretan < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,2-Dikloretan < 0.008 < 0.008 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloretan < 0.03 < 0.03 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloroform 0.13 0.13 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.08 < 0.08 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetraklormetan 0.35 0.38 **µg/m³ Beräkning Vejen

Trikloretylen < 0.08 < 0.08 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetrakloreten < 0.08 < 0.08 **µg/m³ Beräkning Vejen

Vinylklorid < 0.02 < 0.02 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloreten < 0.03 < 0.03 **µg/m³ Beräkning Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.03 < 0.03 **µg/m³ Beräkning Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.03 < 0.03 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloretan < 0.03 < 0.03 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,2-Dikloretan < 0.06 < 0.06 **µg/m³ Beräkning Vejen

Kloretan < 0.2 < 0.2 **µg/m³ Beräkning Vejen

Objekt: Torshag 5:5 

177-2021-02260911 Klorerade lösningsm.+nedbrytningsprod., passiv  (*CA)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

  ¹  : Resultat beräknat från kunduppgift
  # : Ingen parameter påvisad.
 ** : Omfattas ej av ackrediteringen.
  < : Mindre än
  > : Större än
i.m.: Icke mätbar

Sid 3 av 10Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2021-03-11 Rapportkod: AR-21-LU-002650-01



Provnr Provmärkning Tid¹
177-2021-02260913 TOR F1(c) IL 20160 minuter
177-2021-02260914 TOR F3(a) IL 20160 minuter

Substans 177-2021-02260913 177-2021-02260914 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort

Kloroform < 0.01 0.012 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetraklormetan 0.041 0.042 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Trikloretylen < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetrakloreten < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Vinylklorid < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

1,1-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1-Dikloretan < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,2-Dikloretan < 0.009 < 0.009 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloretan < 0.03 < 0.03 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloroform < 0.07 0.089 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.08 < 0.08 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetraklormetan 0.33 0.34 **µg/m³ Beräkning Vejen

Trikloretylen < 0.08 < 0.08 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetrakloreten < 0.08 < 0.08 **µg/m³ Beräkning Vejen

Vinylklorid < 0.02 < 0.02 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloreten < 0.03 < 0.03 **µg/m³ Beräkning Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.03 < 0.03 **µg/m³ Beräkning Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.03 < 0.03 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloretan < 0.03 < 0.03 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,2-Dikloretan < 0.07 < 0.07 **µg/m³ Beräkning Vejen

Kloretan < 0.2 < 0.2 **µg/m³ Beräkning Vejen

Objekt: Torshag 5:5 

177-2021-02260913 Klorerade lösningsm.+nedbrytningsprod., passiv  (*CA)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

  ¹  : Resultat beräknat från kunduppgift
  # : Ingen parameter påvisad.
 ** : Omfattas ej av ackrediteringen.
  < : Mindre än
  > : Större än
i.m.: Icke mätbar

Sid 4 av 10Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2021-03-11 Rapportkod: AR-21-LU-002650-01



Provnr Provmärkning Tid¹
177-2021-02260915 TOR F3(b) IL 20160 minuter
177-2021-02260916 TOR F3(c) IL 20160 minuter

Substans 177-2021-02260915 177-2021-02260916 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort

Kloroform 0.016 0.014 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetraklormetan 0.051 0.042 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Trikloretylen < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetrakloreten < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Vinylklorid < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

1,1-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1-Dikloretan < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,2-Dikloretan < 0.01 < 0.009 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloretan < 0.03 < 0.03 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloroform 0.12 0.10 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.08 < 0.08 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetraklormetan 0.41 0.34 **µg/m³ Beräkning Vejen

Trikloretylen < 0.08 < 0.08 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetrakloreten < 0.08 < 0.08 **µg/m³ Beräkning Vejen

Vinylklorid < 0.02 < 0.02 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloreten < 0.03 < 0.03 **µg/m³ Beräkning Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.03 < 0.03 **µg/m³ Beräkning Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.03 < 0.03 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloretan < 0.03 < 0.03 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,2-Dikloretan < 0.07 < 0.07 **µg/m³ Beräkning Vejen

Kloretan < 0.2 < 0.2 **µg/m³ Beräkning Vejen

Objekt: Torshag 5:5 

177-2021-02260915 Klorerade lösningsm.+nedbrytningsprod., passiv  (*CA)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

  ¹  : Resultat beräknat från kunduppgift
  # : Ingen parameter påvisad.
 ** : Omfattas ej av ackrediteringen.
  < : Mindre än
  > : Större än
i.m.: Icke mätbar

Sid 5 av 10Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2021-03-11 Rapportkod: AR-21-LU-002650-01



Provnr Provmärkning Tid¹
177-2021-02260917 TOR D1(a) IL 20160 minuter
177-2021-02260918 TOR D1(b) IL 20160 minuter

Substans 177-2021-02260917 177-2021-02260918 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort

Kloroform < 0.03 < 0.03 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetraklormetan 0.054 0.049 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Trikloretylen < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetrakloreten < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Vinylklorid < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

1,1-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.01 < 0.009 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1-Dikloretan < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,2-Dikloretan < 0.02 < 0.02 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloretan < 0.03 < 0.03 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloroform < 0.2 < 0.2 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.08 < 0.08 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetraklormetan 0.43 0.39 **µg/m³ Beräkning Vejen

Trikloretylen < 0.08 < 0.08 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetrakloreten < 0.08 < 0.08 **µg/m³ Beräkning Vejen

Vinylklorid < 0.02 < 0.02 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloreten < 0.03 < 0.03 **µg/m³ Beräkning Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.03 < 0.03 **µg/m³ Beräkning Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.07 < 0.07 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloretan < 0.03 < 0.03 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,2-Dikloretan < 0.1 < 0.1 **µg/m³ Beräkning Vejen

Kloretan < 0.2 < 0.2 **µg/m³ Beräkning Vejen

Objekt: Torshag 5:5 

177-2021-02260917 Klorerade lösningsm.+nedbrytningsprod., passiv  (*CA)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

  ¹  : Resultat beräknat från kunduppgift
  # : Ingen parameter påvisad.
 ** : Omfattas ej av ackrediteringen.
  < : Mindre än
  > : Större än
i.m.: Icke mätbar

Sid 6 av 10Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2021-03-11 Rapportkod: AR-21-LU-002650-01



Provnr Provmärkning Tid¹
177-2021-02260919 TOR D2(a) IL 20160 minuter
177-2021-02260920 TOR D2(b) IL 20160 minuter

Substans 177-2021-02260919 177-2021-02260920 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort

Kloroform 0.016 0.021 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetraklormetan 0.043 0.045 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Trikloretylen < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetrakloreten < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Vinylklorid < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

1,1-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1-Dikloretan < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,2-Dikloretan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloretan < 0.03 < 0.03 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloroform 0.12 0.16 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.08 < 0.08 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetraklormetan 0.34 0.36 **µg/m³ Beräkning Vejen

Trikloretylen < 0.08 < 0.08 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetrakloreten < 0.08 < 0.08 **µg/m³ Beräkning Vejen

Vinylklorid < 0.02 < 0.02 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloreten < 0.03 < 0.03 **µg/m³ Beräkning Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.03 < 0.03 **µg/m³ Beräkning Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.03 < 0.03 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloretan < 0.03 < 0.03 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,2-Dikloretan < 0.07 < 0.07 **µg/m³ Beräkning Vejen

Kloretan < 0.2 < 0.2 **µg/m³ Beräkning Vejen

Objekt: Torshag 5:5 

177-2021-02260919 Klorerade lösningsm.+nedbrytningsprod., passiv  (*CA)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

  ¹  : Resultat beräknat från kunduppgift
  # : Ingen parameter påvisad.
 ** : Omfattas ej av ackrediteringen.
  < : Mindre än
  > : Större än
i.m.: Icke mätbar

Sid 7 av 10Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2021-03-11 Rapportkod: AR-21-LU-002650-01



Provnr Provmärkning Tid¹
177-2021-02260921 TOR D2(c) IL 20160 minuter

Objekt: Torshag 5:5 

177-2021-02260921 Klorerade lösningsm.+nedbrytningsprod., passiv  (*CA)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

  ¹  : Resultat beräknat från kunduppgift
  # : Ingen parameter påvisad.
 ** : Omfattas ej av ackrediteringen.
  < : Mindre än
  > : Större än
i.m.: Icke mätbar

Substans 177-2021-02260921 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort

Kloroform < 0.07 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetraklormetan 0.049 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Trikloretylen < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetrakloreten < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Vinylklorid < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

1,1-Dikloreten < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1-Dikloretan < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,2-Dikloretan < 0.05 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloretan < 0.03 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloroform < 0.5 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.08 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetraklormetan 0.39 **µg/m³ Beräkning Vejen

Trikloretylen < 0.08 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetrakloreten < 0.08 **µg/m³ Beräkning Vejen

Vinylklorid < 0.02 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloreten < 0.03 **µg/m³ Beräkning Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.03 **µg/m³ Beräkning Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.03 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloretan < 0.03 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,2-Dikloretan < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

Kloretan < 0.2 **µg/m³ Beräkning Vejen
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177-2021-02260909. TOR F0(a) IL. Luft . 
Detektionsgränsen är förhöjd för1,2-dikloretan pga. interferens.

177-2021-02260910. TOR F0(b) IL. Luft . 
Detektionsgränsen är förhöjd för1,2-dikloretan pga. interferens.

177-2021-02260911. TOR F1(a) IL. Luft . 
Detektionsgränsen är förhöjd för1,2-dikloretan pga. interferens.

177-2021-02260912. TOR F1(b) IL. Luft . 
Detektionsgränsen är förhöjd för1,2-dikloretan pga. interferens.

177-2021-02260913. TOR F1(c) IL. Luft . 
Detektionsgränsen är förhöjd för1,2-dikloretan pga. interferens.

177-2021-02260914. TOR F3(a) IL. Luft . 
Detektionsgränsen är förhöjd för1,2-dikloretan pga. interferens.

177-2021-02260915. TOR F3(b) IL. Luft . 
Detektionsgränsen är förhöjd för1,2-dikloretan pga. interferens.

177-2021-02260916. TOR F3(c) IL. Luft . 
Detektionsgränsen är förhöjd för1,2-dikloretan pga. interferens.

177-2021-02260917. TOR D1(a) IL. Luft . 
Detektionsgränsen är förhöjd för cis-1,2-dikloreten och  1,2-dikloretan pga. interferens.

177-2021-02260918. TOR D1(b) IL. Luft . 
Detektionsgränsen är förhöjd för kloroform pga. interferens.
Detektionsgränsen är förhöjd för cis-1,2-dikloreten och  1,2-dikloretan pga. interferens

177-2021-02260919. TOR D2(a) IL. Luft . 
Detektionsgränsen är förhöjd för1,2-dikloretan pga. interferens.

Provkommentarer

Objekt: Torshag 5:5 
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177-2021-02260920. TOR D2(b) IL. Luft . 
Detektionsgränsen är förhöjd för1,2-dikloretan pga. interferens.

177-2021-02260921. TOR D2(c) IL. Luft . 
Detektionsgränsen är förhöjd för kloroform pga. interferens.
Detektionsgränsen är förhöjd för1,2-dikloretan pga. interferens.

ANSVAR

Eurofins Pegasuslab AB ansvarar för provets hantering från ankomsten till laboratoriet till dess att 
provsvaret är klart, skickat till kund och arkiverat. Eurofins Pegasuslab AB ansvarar inte för provets 
hantering vid provtagning och transport till laboratoriet.

# Kunduppgift/baseras på uppgift från kund
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