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Sammanfattning 

Tyréns har på uppdrag av Höganäs kommun inför eventuellt köp utfört en översiktlig 
miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Viken 127:1 i Höganäs kommun. Detta för att 
utreda huruvida marken inom fastigheten kan ha förorenats av den verksamhet med bilverkstad 
som bedrivits här under många år och som nu planeras läggas ned. Kommunen planerar att 
eventuellt köpa fastigheten i syfte att utveckla Vikens centrumbebyggelse med kontor, affärer 
samt eventuellt med bostäder.   

Marken inom fastigheten är bebyggd med en sammanhängande byggnad, där flera olika 
verksamheter bedrivs; bilverkstad, bensinmack samt pizzeria. Ägare av fastigheten, bröderna 
Eklund, bedriver både bilverkstaden och bensinmacken. Markanvändningen inom fastigheten 
bedöms idag och framgent närmast motsvara mindre känslig markanvändning (MKM). I 
händelse av att bostäder bebyggs inom fastigheten bedöms denna markanvändning närmast 
motsvara känslig markanvändning (KM). 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning utfördes i maj 2013 och omfattade skruvborrning 
med jordprovtagning i 3 provpunkter, samt installation av grundvattenrör i en av dessa punkter. 
Pga. att det installerade röret vid tidpunkten för provtagning var torrt, uttogs dock 
grundvattenprov från tidigare (av okänd) installerat grundvattenrör. På utvalda jord- och 
grundvattenprov har laboratorieanalys utförts med avseende på alifater, aromater, BTEX och 
PAH samt på metaller. 

Resultaten från laboratorieanalyserna visade föroreningshalter av metaller i övre jordlager över 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM i två provpunkter. I den tredje punkten 
underskreds KM-riktvärden för metaller. Inga föroreningshalter av PAH eller petroleumämnen i 
jord över KM-riktvärden har påvisats i någon av de tre provpunkterna. Avseende grundvattnet 
påvisades även här låga halter – samtliga halter underskred jämförda riktvärden- och 
gränsvärden.  

Resultaten från utförd undersökning visar att marken i övre jordlager inom delar av fastigheten 
är förorenad i nivåer över MKM-riktvärden. Grundvattnet bedöms inte vara förorenat. 
Efterbehandlingsåtgärder bedöms därför som erforderliga för att marken inom fastigheten ska 
uppfylla MKM-riktvärden, och således även för att KM-riktvärden ska uppfyllas. För att bättre 
avgränsa och för att kunna bedöma föroreningens utbredning och därmed 
efterbehandlingsbehovet, rekommenderas att en kompletterande miljögeoteknisk undersökning 
utförs.  

För att fullfölja upplysningsplikten enligt 10 kapitel Miljöbalken, ska denna rapport delges 
tillsynsmyndigheten.  
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1 Bakgrund och syfte 

Tyréns har på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs kommun utfört en 
översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Viken 127:1 i Höganäs kommun. 
Detta för att utreda huruvida mark och grundvatten inom fastigheten kan ha förorenats av den 
verksamhet med verkstad som bedrivits här, men som nu ska läggas ner.   

Marken inom fastigheten är bebyggd med en bensinstation som är i drift (Statoil), samt med en 
byggnad där den nuvarande fastighetsägare, bröderna Eklund, bedrivit sin verksamhet Vikens 
Bilverkstad AB. Vidare finns även en pizzeria inom fastigheten. Markanvändningen inom 
fastigheten bedöms idag närmast motsvara mindre känslig markanvändning (MKM). Höganäs 
kommun planerar att köpa fastigheten som då kommer att ingå i den centrala 
bebyggelseutveckligen av Vikens centrum. Framtida markanvändning är i dagsläget inte 
klargjord då den kan komma att innebära antingen kontor, affärverksamhet eller 
bostadsbebyggelse.  

Undersökningsområdet och fastigheten Viken 127:1  redovisas översiktligt i figur 1 och 2 nedan 
samt och på ritning 249343-01. 

  

Figur 1. Karta från hitta.se över Viken 127:1 som ligger inom rödmarkerat område. 

2 Områdesbeskrivning 

Fastigheten Viken 127:1 ligger centrala delen av samhället Viken och ca 500 meter öster om 
Öresund. Markytan är relativt plan. Inom fastigheten finns idag en byggnad där Statoil bedriver 
bensinstation i den sydvästra delen och i den nordvästra delen finns en pizzeria. Inom övriga 
delar bedriver bilverkstaden sin verksamhet (se figur 2). Ytor inom området som inte är 
bebyggda är i huvudsak asfalterade, men mindre ytor i den norra delen är belagd med grus.  

Närmsta recipient är Öresund samt ett öppet dike ca 500 meter söder om fastigheten som 
mynnar i Öresund.  

Enligt uppgifter från Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs kommun har det tidigare inte 
utförts någon markundersökning inom Viken 127:1. En inventering enligt MIFO 1 utfördes under 
december 2011.  
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Figur 2. Satellitkarta från hitta.se över Viken 127:1 som ligger inom blåmarkerat område. I kartan redogörs 
även ungefärliga verksamhetsområden för bensinmack, verkstad och pizzeria. 

3 Riktvärden 

De uppmätta halterna i jord har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
förorenad mark (Naturvårdsverkets rapport 5976). De generella riktvärdena anger den 
föroreningshalt under vilken risken för negativa effekter för människor, miljö eller 
grundvattenresurser normalt är acceptabel. Riktvärden och känslighet baseras på att enskilda 
individer ska skyddas, inte på hur många människor som ska skyddas. Vilka riktvärden som 
används beror på hur marken är tänkt att användas nu och i framtiden. Naturvårdsverket har 
tagit fram en modell för hur människor, markmiljö, ytvattenmiljö och grundvattenresurser antas 
kunna exponeras för föroreningar på och från förorenade områden, se tabell 1.  

Utifrån denna modell har Naturvårdsverket beräknat generella riktvärden för jord för känslig 
markanvändning (KM: bostäder, lekplatser, daghem mm) och mindre känslig markanvändning 
(MKM: kontor, industrier, vägar mm). De generella riktvärdena baseras på att människor kan 
exponeras för föroreningar i jord via oavsiktligt intag av förorenad jord, hudkontakt, inandning av 
damm, inandning av förångade föroreningar, intag via grönsaker och bär samt intag av 
dricksvatten från en brunn belägen i det förorenade området. Alla dessa exponeringsvägar vägs 
in i de generella riktvärdena för känslig markanvändning, medan intag via bär, grönsaker och 
dricksvatten inte ingår i riktvärdena för mindre känslig markanvändning. Dessutom ges 
markmiljön ett skydd beroende på tänkt markanvändning. Eftersom i princip allt grundvatten är 
skyddsvärt, ger riktvärdet för känslig markanvändning ett skydd för grundvattnet inom det 
förorenade området, medan riktvärdet för mindre känslig markanvändning skyddar grundvattnet 
200 m nedströms det förorenade området. Ytvattenmiljön i intilliggande recipient ges alltid ett 
skydd, oavsett markanvändning. 

Statoil 

Pizzeria Verkstad 
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Tabell 1. Skyddsobjekt och skyddsnivå som beaktas för KM och MKM (från Naturvårdsverkets rapport 5976).  

Skyddsobjekt KM MKM 

Människor som vistas på 
området 

Heltidsvistelse Deltidsvistelse 

Markmiljön på området 
Skydd av markens ekologiska 
funktion 

Begränsat skydd av markens 
ekologiska funktion 

Grundvatten 
Grundvatten inom och intill 
området skyddas 

Grundvatten 200 m nedströms 
området skyddas 

Ytvatten 
Skydd av ytvatten, skydd av 
vattenlevande, organismer 

Skydd av ytvatten, skydd av 
vattenlevande, organismer 

Nuvarande markanvändning bedöms närmast motsvara MKM. Då framtida markanvändning är 
okänd, men kan komma innebära att det byggs bostäder här, kommer resultaten från nu utförda 
markundersökning att jämföras med riktvärden för både KM och för MKM. Vid eventuell 
byggnation av bostäder föreslås KM-riktvärden gälla. 

Avseende grundvatten, har erhållna analysresultat avseende PAH och BTEX jämförts med 
SPBIs Rekommendationer ”Efterbehandling av förorenade bensinstationer och 
dieselanläggningar”, fastställda av SPBIs styrelse i december 2010 – reviderade i januari 2012. 
Den huvudsakliga exponeringsvägen för föroreningar i grundvattnet bedöms i huvudsak utgöras 
av att inomhusmiljön kan påverkas av att förorenade ångor transporteras in i byggnader. Det 
kan inte uteslutas att det idag eller framgent finns brunnar för uttag av dricksvatten och för 
bevattning, varför exponering via vatten från privata brunnar även beaktas. Då Öresund och det 
öppna diket ligger ca 500 meter från fastigheten bedöms påverkan på ytvatten ej som aktuellt. 
Då inga våtmarksområden finns inom betydande avstånd, har påverkan på våtmarker inte heller 
beaktats.  

Avseende metaller har erhållna halter jämförts med Livsmedelsverkets gränsvärden för 
dricksvatten enligt SLV FS 2001:31 samt med Naturvårdsverkets hälsobaserade gränsvärden 
för dricksvatten (gränsvärdet för gränsen mellan "mindre allvarligt" och "måttligt allvarligt" enligt 
rapport 4918). 

4 Utförd undersökning 

Fältundersökningar och fältanalyser har i tillämpliga delar utförts i enlighet med Fälthandbok 
miljötekniska markundersökningar (SGF rapport 1:2004). Vid provtagning har dokumentation, 
provtagning och rengöring av provtagningsutrustning utförts enligt Fälthandbok miljötekniska 
markundersökningar (SGF rapport 1:2004), kvalitetsklass B. 

4.1 Skruvborrning, jordprovtagning och installation av grundvattenrör 

Undersökning med borrbandvagn Geotech 604 utfördes den 23 maj 2013. Undersökningen 
omfattade skruvborrning i 3 punkter samt installation av grundvattenrör en av dessa punkter, 
BP2. Borrbandvagnen var utrustad med en 1-meter lång skruvprovtagare. Installerat 
grundvattenrör består av PEH-rör (50 mm diameter) med 2 meters filter i botten (se bilaga 2).  

Undersökningspunkternas läge i plan och höjd har inmätts med måttband utifrån lägen på 
närliggande byggnad. Fixpunkt utgörs av närliggande brunnslock med ansatt höjd av + 10,00 m 
och redovisas i planritning 249343-01. 

Lägena för utförda provtagningspunkter har valts utifrån att få en god överblick av 
miljögeotekniska förhållanden inom det undersökta området. 

I varje undersökningspunkt har jordlagerföljder noterats tillsammans med eventuella andra 
iakttagelser beträffande lukt och jordens sammansättning i övrigt. Totalt har det tagits ut 17 
jordprover. 
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4.2 Grundvattenprovtagning 

Provtagning av grundvatten utfördes den 12 juni 2013, dock inte i det installerade 
grundvattenröret i provpunkten BP2, då röret vid tidpunkten för provtagning var torrt. 
Provtagningen utfördes i stället i ett tidigare av okänd installerat grundvattenrör, för placering se 
ritning 249343-01 (GV Viken 127:1). Innan provet uttogs omsattes vattnet i röret. 

4.3 Fältanalyser 

Fältmätningar har utförts på samtliga jordprover (17 st.) med avseende på flyktiga organiska 
ämnen med ett PID-instrument (MiniRae Lite) och med avseende på arsenik, bly, koppar och 
zink med ett XRF-instrument (Innov-X). Samtliga fältmätningarna har utförts på tempererade 
prover direkt på prov i påse. XRF-mätningarna utfördes i ca 90 sekunder per prov. XRF- och 
PID-resultaten är att betrakta som scanningmetoder där indikationer ges på höga och låga 
halter. Resultaten på fältmätningarna används för att dels få en indikation på eventuella 
föroreningar inom området och dels som val av jordprover för laboratorieanalys.  

4.4 Laboratorieanalyser 

Samtliga laboratorieanalyser är utförda av Eurofins AB i Lidköping, som är ett av SWEDAC 
ackrediterat laboratorium. Urvalet av jordprov för laboratorieanalyser har gjorts med hänsyn till 
observationer i fält, fältmätningar med PID- och XRF-instrument samt aktuella borrhåls 
planläge. 

På utvalda jordprov har laboratorieanalyser av petroleumämnen, PAH och metaller utförts. 
Omfattningen av laboratorieanalyser finns i tabell 2. 

 
Tabell 2. Sammanställning av utförda laboratorieanalyser i jord och grundvatten. 

Ämnen Jord Vatten Metod 

BTEX, alifater och aromater 2 1 Headspace GC-MS/GC-MS 

PAH-16 4 1 GC-MS 

Metaller inkl. Hg 4 1 ICP-AES/ICP-MS 

5 Resultat 

5.1 Mark- och grundvattenförhållanden 

Markytan vid undersökningsområdet är plan och ytskiktet består i huvudsak av asfalt, i den 
nordligaste delen av grus. Vid fältarbetet observerades i samtliga provpunkter överst en fyllning 
med mäktighet varierande mellan 0,9-1,1 meter i huvudsak bestående av sand med inslag av 
tegel i provpunkterna BP1 och BP2, aska i BP1 samt lermorän i BP2. Naturligt material inom 
området består av sandmorän som i punkten BP1 underlagras av siltig lera och i punkten BP3 
av sandsten. Borrningarna med uttagning av jordprov utfördes ner till 3,0 m under markytan 
som djupast. Borrstopp erhölls på nivåer mellan 2,6-3,0 m u my i samtliga punkter 

Fuktiga/blöta jordprov noterades i provpunkten BP1 1,5 m u my, i BP2 1,1 m u my och i BP3 2,0 
m u my. Vid mätningstillfället var installerat rör i punkten BP2 torrt. I det av okänd tidigare 
installerade grundvattenröret låg grundvattennivån vid mätningstillfället 2,43 m u my. 
Grundvattnets lokala flödesriktning bedöms med utgångspunkt läget på Öresund vara västlig. 
En mer utförlig redovisning av vid provtagning tolkade jordartsförhållanden och 
grundvattenrörinstallation framgår av sammanställning i tabellform i bilaga 1 och bilaga 2.  

5.2 Fältintryck och fältanalyser 

Intryck i fält via lukt gav ingen indikation på förorenade jordmassor. Fyllningen uppvisade 
ställvis material såsom aska och tegel, vilket ibland kan indikera föroreningar som metaller och 
PAH. 
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Vid provtagning av grundvatten i tidigare installerat rör (GV Viken 127:1) gavs genom lukt i röret 
ingen indikation på förorenat grundvatten.  

Resultat från mätning med PID-mätare på jordprov visade generellt låga halter, < 15 ppm. Vid 
mätning med XRF indikerades i BP1 och BP2 förhöjda halter av bly, zink och koppar i den 
översta metern av fyllning, med högst halter den övre halvmetern. I BP3 gavs via XRF-
mätningen inga indikationer på förhöjda metallhalter.  

För vidare resultatredovisning av PID- och XRF-mätning, se bilaga 1.  

5.3 Laboratorieanalyser - jord 

I bilaga 3 redovisas analysresultaten för jordprover tillsammans med Naturvårdsverkets 
riktvärden för KM och MKM, samt med haltkriterier för mindre än ringa risk (MRR) enligt 
Naturvårdsverkets Handbok 2010:1 – Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Kompletta 
analysrapporter från nu utförd undersökning av jord redovisas i bilaga 5. 

Resultat från laboratorieanalys av petroleumämnen (BTEX, alifater och aromater) visade i 
provpunkten BP1, på nivån 1,5-2,0 m u my, inga halter över laboratoriets rapporteringsgräns 
och erhållna halter underskrider därmed både KM- och MKM-riktvärden. I provpunkten BP3, på 
nivån 0,05-0,5 m u my påvisades halt av alifater i fraktionen >C16-C35 tangerande KM-
riktvärdet, men med god marginal under MKM-riktvärdet. Avseende PAH påvisades inga halter 
över KM-riktvärden därmed underskrids även MKM-riktvärden. 

Resultat från laboratorieanalys av metaller visade i provpunkten BP1, på nivån 0-0,5 m u my, 
halt av zink över MKM-riktvärden samt halter av bly och koppar över KM-riktvärden. I samma 
provpunkt, på nivån 0,5-1,0 m u my, påträffades halt av bly över KM-riktvärdet men med god 
marginal under MKM-riktvärdet. Vidare påvisades vid laboratorieanalys av metaller i 
provpunkten BP2, på nivån 0-0,5 m u my, halter av barium, bly, koppar och zink över MKM-
riktvärden samt även halter av arsenik och nickel över KM-riktvärden. I BP3 påvisades inga 
metallhalter över KM-riktvärdet. 

Vid jämförelse med Naturvårdsverkets haltkriterier för mindre än ringa risk (MRR) enligt 
Handbok 2010:1 (Återvinning av avfall i anläggningsarbeten), överskrids dessa i både 
provpunkten BP1 och BP2 för upp till 3-7 olika metaller. I BP3 underskrids haltkriterier för MRR. 

5.4 Laboratorieanalyser - grundvatten 

I bilaga 4 redovisas analysresultaten för analyserat grundvattenprov tillsammans med riktvärden 
enligt SPBI samt Naturvårdsverkets hälsobaserade gränsvärden för dricksvatten (gränsvärdet 
för gränsen mellan "mindre allvarligt" och "måttligt allvarligt" enligt rapport 4918). Kompletta 
analysrapporter från nu utförd undersökning av jord redovisas i bilaga 5. 

Resultat från laboratorieanalys av petroleumämnen och PAH-16 visade enbart halter under 
laboratoriets rapporteringsgräns, och därmed även under riktvärden enligt SPBI. Avseende 
metaller påvisades enbart låga halter, som med god marginal underskred både 
Naturvårdsverkets hälsobaserade gränsvärden för dricksvatten samt Livsmedelsverkets 
gränsvärden för dricksvatten. 

6 Föroreningsutbredning och förenklad riskbedömning 

Resultat från utförd undersökning uppvisar i övre jordlager i två provpunkter, BP1 och BP 2 
metallhalter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för både KM och MKM – med högst 
nivåer i BP2. I BP1 påvisades även marginellt förhöjd blyhalt vid jämförelse med KM-riktvärden 
på nivån 0,5-1,0 m u my. Ingen laboratorieanalys av metaller har utförts i underliggande 
jordlager i BP2, resultat från XRF-mätning indikerar dock att KM-riktvärdena underskrids. I BP3 
påvisades inga föroreningshalter över KM-riktvärdet.  
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Påvisade metallhalter överskrider således även haltkriterier för mindre än ringa risk i BP1 och 
BP2, dessa underskrids dock i BP3. Naturlig jord inom fastigheten bedöms inte vara förorenad.  

Laboratorieanalys av grundvattnet visar inga föroreningshalter över jämförda riktvärden.  

Resultaten från utförd undersökning visar att marken i övre jordlager (0-0,5 m u my) inom delar 
av fastigheten är förorenad i nivåer över MKM-riktvärden. Efterbehandlingsåtgärder bedöms 
därför som erforderliga för att marken inom fastigheten ska uppfylla MKM-riktvärden, och 
således även för att KM-riktvärden ska uppfyllas. Behovet av efterbehandlingsåtgärder bedöms 
inte vara akut med nuvarande verksamhetsutövning och markanvändning. För att bättre 
avgränsa och för att kunna bedöma föroreningens utbredning och därmed efterbehandlings-
behovet, rekommenderas att en kompletterande miljögeoteknisk undersökning utförs.  

Sammanfattningsvis bedöms marken inom undersökt område inom Viken 127:1 inte uppfylla 
KM- eller MKM-riktvärden för jord, grundvattnet bedöms dock inte vara förorenat. Ingen akut risk 
för människors hälsa eller för miljön bedöms föreligga med nuvarande markanvändning. 
Omfattning av efterbehandlingsbehov bör beaktas då framtida markanvändning är bättre 
klargjord. 

7 Slutsats - Rekommendationer 

Med hänvisning till resultat utförd undersökning bedöms att övre jordlager inom delar av 
fastigheten är förorenad i halter över MKM-riktvärden och att det därmed föreligger visst behov 
av efterbehandlingsåtgärder inom fastigheten Viken 127:1. Behovet av efterbehandlings-
åtgärder bedöms inte vara akut med nuvarande verksamhetsutövning och markanvändning.  

Då föroreningarnas utbredning ej avgränsats i nu utförd undersökning, rekommenderas att en 
kompletterande undersökning med uttag av jordprov för analys utförs. Omfattning av 
efterbehandlingsbehov kan därefter bedömas då framtida markanvändning är klargjord.  

För att fullfölja upplysningsplikten enligt 10 kapitel Miljöbalken, ska denna rapport delges 
tillsynsmyndigheten.  





Bilaga 1

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Viken 127:1 i Höganäs kommun Uppdragsnummer: 249343

Höganäs kommun Datum: 2013-08-22

Provtagningsredskap: Skr

Provtabell och resultat från XRF- och PID-mätningar

PID
2

Pb As Zn Cu VOC

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ppm

BP1 0-0,5 Mörkbrun fyllning/ Sand, tegel/ M, P 563 u.d. 777 165 < 10

0,5-1,0 Mörkbrun fyllning/ Sand, Lermorän, tegel/ M, P 73 u.d. 267 u.d. 14

1,0-1,5 Brun Sandmorän 18 u.d. 51 u.d. 13

1,5-2,0 Ljusbrun Sandmorän Blött O 12 u.d. 57 u.d. 14

2,0-2,5 Ljusbrun Sandmorän Blött 15 u.d. 45 20 13

2,5-3,0 Brun siltig Lera 31 u.d. 102 20 11

Stopp

BP2 0-0,5 Mörkbrun fyllning/ Sand, aska/ M, P 391 u.d. 945 223 < 10

0,5-1,1 Brun fyllning/ Sand, tegel/ P 38 u.d. 170 28 < 10

1,1-1,5 Brun Sandmorän Ngt fuktigt 13 u.d. 49 u.d. 14

1,5-2,0 Ljusbrun Sandmorän Ngt fuktigt 48 u.d. 123 28 < 10

2,0-2,5 Brun Sandmorän Ngt fuktigt 22 u.d. 65 u.d. 15

2,5-2,8 Brun Sandmorän Ngt fuktigt 14 u.d. 36 21 < 10

Stopp

BP3 0-0,05 Svart fyllning/ asfalt/ Inget prov

0,05-0,5 Brun fyllning/grusig Sand/ M, O 29 u.d. 64 u.d. < 10

0,5-0,9 Brun fyllning/ Sand/ 22 u.d. 65 u.d. < 10

0,9-1,5 Brungrå lerig Sandmorän 21 u.d. 45 u.d. 14

1,5-2,0 Brun lerig Sandmorän 26 17 66 u.d. < 10

2,0-2,6 Grå Sandsten Ngt fuktigt 10 u.d. 73 22 < 10

Stopp

XRF
1

Provpunkt Djup Jordart Anmärkning
Laboratorie- 

analyser

 
1
XRF: Pb=bly, As=arsenik,  Zn=zink, Cu=koppar, Cr=krom, u d = under detektionsgräns  

 
2
PID: mäter VOC=Volatile organic compunds, lättflyktiga kolväten

   M=Metaller, P=PAH, O=Alifater, aromater och BTEX



Bilaga 2

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Viken 127:1 i Höganäs kommun Uppdragsnummer: 249289

Höganäs kommun 2013-08-22

Sammanställning av grundvattenrörinstallation och fältprovtagning

BP2 GV Viken 127:1

Installation

Installationsdatum 2013-05-23 Okänt

Marknivå + 10,23 Ej mätt

Nivå rör överkant + 10,18 0,04 m u my

Rörlängd inkl. filter (m) 2,7 Okänt

Filterlängd (m) 2,0 Okänt

Rörmaterial 50 mm PEH Okänt

Mätning och provtagning

Grundvattennivå datum 2013-06-12 2013-06-12

Grundvattenyta (m u rök) Torrt rör 2,39

Grundvattenyta (m u my) 2,43

Grundvattenyta (nivå) 

Provtagningsdatum 2013-06-12

Provtagningsredskap Vakuumpump

Omsättning (l) ca 1 dl

pH 6,6

Konduktivitet [mS/m] 26

Temperatur [°C] 10

Anmärkning
Inget prov 

uttaget

Mkt lite vatten 

Mkt grumligt

Parametrar
Provpunkt/Provmärkning 



Bilaga 3

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Viken 127:1 i Höganäs kommun Uppdragsnummer: 249343

Höganäs kommun Datum: 2013-08-22

Resultat från genomförda laboratorieanalyser på jord

Halter högre än eller lika med NV Handbok 2010:1 för mindre än ringa risk (MRR)
1

XX

Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för känslig markanvändning (KM)
2

XX

Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM)
2

XX

BP 1 BP1 BP1 BP 2 BP 2 BP 3

0-0,5 0,5-1,0 1,5-2,0 0-0,5 0,5-1,1 0,05-0,5

Metaller

Arsenik mg/kg TS 10 10 25 5,4 7,2 13 3,5

Barium mg/kg TS - 200 300 110 38 320 28

Bly mg/kg TS 20 50 400 320 65 820 16

Kadmium mg/kg TS 0,2 0,5 15 3,1 < 0,20 7,6 0,12

Kobolt mg/kg TS - 15 35 3,5 3,5 11 4,5

Koppar mg/kg TS 40 80 200 180 22 420 14

Krom totalt mg/kg TS 40 80 150 13 11 35 17

Kvicksilver mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 0,035 0,022 0,11 < 0,0096

Nickel mg/kg TS 35 40 120 21 10 48 8,5

Vanadin mg/kg TS - 100 200 17 19 37 30

Zink mg/kg TS 120 250 500 1300 230 1500 58

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

PAH L mg/kg TS 0,6 3 15 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30

PAH M mg/kg TS 2 3 20 0,46 < 0,30 0,33 < 0,30

PAH H mg/kg TS 0,5 1 10 0,65 0,32 0,48 < 0,30

BTEX, alifater och aromater

Bensen mg/kg TS - 0,012 0,04 < 0,0035 < 0,0035

Toluen mg/kg TS - 10 40 < 0,10 < 0,10

Etylbensen mg/kg TS - 10 50 < 0,10 < 0,10

Xylen mg/kg TS - 10 50 < 0,10 < 0,10

Alifater >C5-C8 mg/kg TS - 12 80 < 5,0 < 5,0

Alifater >C8-C10 mg/kg TS - 20 120 < 3,0 < 3,0

Alifater >C10-C12 mg/kg TS - 100 500 < 5,0 < 5,0

Alifater >C12-C16 mg/kg TS - 100 500 < 5,0 < 5,0

Alifater >C5-C16 mg/kg TS - 100 500 < 20 < 20

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

Aromater >C8-C10 mg/kg TS - 10 50 < 4,0 < 4,0

Aromater >C10-C16 mg/kg TS - 3 15 < 3,0 < 3,0

Aromater >C16-C35 mg/kg TS - 10 30 < 1,0 < 1,0

Stödparametrar

Torrsubstans % - - - 88,6 87,5 85,5 82,1 86,8 94,0

Provpunkt

Ämne
m u my

KM
2

MKM
2

Enhet MRR
1

 
1
Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1. Naturvårdsverket (2010). 

  2
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. NV rapport 5976 (2009).



Bilaga 4

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Viken 127:1 i Höganäs kommun Uppdragsnummer: 249343

Höganäs kommun Datum: 2013-08-22

Sammanställning av resultat från genomförda laboratorieanalyser på grundvatten

Gränsvärde

dricksvatten

(SLV FS 

2001:30)

Dricks-

vatten

Ångor i 

byggnader
Bevattning

GV          

Viken 127:1

Metaller

Arsenik (As), filtrerat μg/l 50 10 - - - 0,23

Bly (Pb), filtrerat μg/l 10 10 - - - < 0,050

Kadmium (Cd), filtrerat μg/l 5 5 - - - 0,073

Kobolt (Co), filtrerat μg/l 100
(1) - - - < 0,20

Koppar (Cu), filtrerat μg/l 2000 2000 - - - 31

Krom tot (Cr), filtrerat μg/l 50 50 - - - 0,33

Kvicksilver (Hg), filtrerat μg/l 1 0,1 - - - < 0,10

Nickel (Ni), filtrerat μg/l 50 20 - - - 3,1

Vanadin (V), filtrerat μg/l - - - - - 0,55

Zink (Zn), filtrerat μg/l 800
(1) - - - - 46

(1)
Holländska interventionsvärdet. VROM Circular on target values and intervention values for soil remediation (2000).

Petroleumrelaterade ämnen

Alifater >C5-C8 mg/l - - 0,1 3 1,5 < 0,020

Alifater >C8-C10 mg/l - - 0,1 0,1 1,5 < 0,020

Alifater >C10-C12 mg/l - - 0,1 0,025 1,2 < 0,020

Alifater >C12-C16 mg/l - - 0,1 - 1 < 0,020

Alifater >C16-C35 mg/l - - 0,1 - 1 < 0,050

Aromater >C8-C10 mg/l - - 0,07 0,8 1 < 0,070

Aromater >C10-C16 mg/l - - 0,01 10 0,1 < 0,010

Aromater >C16-C35 mg/l - - 0,002 25 0,07 < 0,0050

Bensen mg/l - 0,001 0,0005 0,05 0,4 < 0,00050

Toluen mg/l - - 0,04 7 0,6 < 0,0010

Etylbensen mg/l - - 0,03 6 0,4 < 0,0010

M/P/O-Xylen mg/l - - 0,25 3 4 < 0,0010

PAH L mg/l - - 0,01 2 0,08 < 0,00020

PAH M mg/l - - 0,002 0,01 0,01 < 0,00030

PAH H mg/l - 0,0001
(2) 0,00005 0,3 0,006 < 0,00030

(2)
Riktvärdet gäller summan av benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och inden(1,2,3-cd)pyren.

2
Riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer, utvalda möjliga exponeringsvägar är Dricksvatten, Ångor i byggnader och Bevattning. SPI rekommendation - Efterbehandling av 

förorenade bensinstationer och dieselanläggningar (publ 2010, rev 2012).

1
Naturvårdsverkets indelning av tillstånd för förorenat grundvatten baserat på hälsobaserade gränsvärden för dricksvatten. Riktvärdet är gränsen mellan "mindre allvarligt" och "måttligt 

allvarligt". NV rapport 4918, bilaga 4, tabell 3 (1999).

SNV
1            Analys                Enhet

Riktvärden för grundvatten
2

(SPI 2010, rev 2012)
Provmärkning



Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

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

AR-13-SL-058136-01

EUSELI2-00107659Í%R%^ÂÂ>qÄ@Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

249343

Tyréns AB, Region Syd
Jessica Toft
Kungsgatan 6
252 21 HELSINGBORG

Kundnummer: SL8429563

Provbeskrivning:

177-2013-05300283Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0-0,5
Jessica Toft
2013-05-23

Provet ankom:

JordMatris:

2013-05-30

Utskriftsdatum: 2013-06-12

Provmärkning: BP1

Provtagningsplats: Statoil viken

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.6Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts0.11Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.084Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.18Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.095Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.074Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.56Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts0.032Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

mg/kg Ts0.058Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.032Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.18Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.18Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.095Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.62Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts0.46Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.65Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts5.4Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts110Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts320Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.1Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts180Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

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-003v32

Bilaga 5 

Sida 1 (12)



EUSELI2-00107659
Í%R%^ÂÂ>qÄ@Î

AR-13-SL-058136-01

mg/kg Ts13Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.035Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts21Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts1300Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilsson, 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-003v32

Bilaga 5 

Sida 2 (12)



Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

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

AR-13-SL-058137-01

EUSELI2-00107659Í%R%^ÂÂ>qÅIÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

249343

Tyréns AB, Region Syd
Jessica Toft
Kungsgatan 6
252 21 HELSINGBORG

Kundnummer: SL8429563

Provbeskrivning:

177-2013-05300284Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,5-1,0
Jessica Toft
2013-05-23

Provet ankom:

JordMatris:

2013-05-30

Utskriftsdatum: 2013-06-12

Provmärkning: BP1

Provtagningsplats: Statoil viken

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.5Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts0.042Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.042Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.096Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.048Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.036Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts0.042Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.096Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.078Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.042Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.33Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

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

mg/kg Ts0.32Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts7.2Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts38Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts65Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts3.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts22Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

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-003v32

Bilaga 5 

Sida 3 (12)



EUSELI2-00107659
Í%R%^ÂÂ>qÅIÎ

AR-13-SL-058137-01

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.022Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts10Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts19Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts230Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilsson, 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-003v32

Bilaga 5 

Sida 4 (12)



Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

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

AR-13-SL-058138-01

EUSELI2-00107659Í%R%^ÂÂ>qÆRÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

249343

Tyréns AB, Region Syd
Jessica Toft
Kungsgatan 6
252 21 HELSINGBORG

Kundnummer: SL8429563

Provbeskrivning:

177-2013-05300285Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

1,5-2,0
Jessica Toft
2013-05-23

Provet ankom:

JordMatris:

2013-05-30

Utskriftsdatum: 2013-06-12

Provmärkning: BP1

Provtagningsplats: Statoil viken

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.5Torrsubstans a)SS EN 128805%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.15

Ej påvisadOljetyp a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilsson, Rapportansvarig

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

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

Förklaringar

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

AR-003v32

Bilaga 5 

Sida 5 (12)



Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

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

AR-13-SL-058139-01

EUSELI2-00107659Í%R%^ÂÂ>qÇ[Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

249343

Tyréns AB, Region Syd
Jessica Toft
Kungsgatan 6
252 21 HELSINGBORG

Kundnummer: SL8429563

Provbeskrivning:

177-2013-05300286Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0-0,5
Jessica Toft
2013-05-23

Provet ankom:

JordMatris:

2013-05-30

Utskriftsdatum: 2013-06-12

Provmärkning: BP2

Provtagningsplats: Statoil viken

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.1Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts0.031Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.031Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.12Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.062Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.062Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.33Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts0.031Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

mg/kg Ts0.062Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.031Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.093Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.12Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.16Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.54Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts0.33Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.48Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts13Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts320Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts820Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.6Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts420Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

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-003v32

Bilaga 5 

Sida 6 (12)



EUSELI2-00107659
Í%R%^ÂÂ>qÇ[Î

AR-13-SL-058139-01

mg/kg Ts35Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.11Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts48Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts37Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts1500Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilsson, 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-003v32

Bilaga 5 

Sida 7 (12)



Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

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

AR-13-SL-058140-01

EUSELI2-00107659Í%R%^ÂÂ>rÂÂÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

249343

Tyréns AB, Region Syd
Jessica Toft
Kungsgatan 6
252 21 HELSINGBORG

Kundnummer: SL8429563

Provbeskrivning:

177-2013-05300287Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,5-1,1
Jessica Toft
2013-05-23

Provet ankom:

JordMatris:

2013-05-30

Utskriftsdatum: 2013-06-12

Provmärkning: BP2

Provtagningsplats: Statoil viken

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.8Torrsubstans a)SS EN 128805%

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

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

mg/kg Ts0.049Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts0.037Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.031Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.055Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

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

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v32

Bilaga 5 

Sida 8 (12)



EUSELI2-00107659
Í%R%^ÂÂ>rÂÂÎ

AR-13-SL-058140-01

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilsson, 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-003v32

Bilaga 5 

Sida 9 (12)



Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

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

AR-13-SL-058141-01

EUSELI2-00107659Í%R%^ÂÂ>r!)Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

249343

Tyréns AB, Region Syd
Jessica Toft
Kungsgatan 6
252 21 HELSINGBORG

Kundnummer: SL8429563

Provbeskrivning:

177-2013-05300288Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,05-0,5
Jessica Toft
2013-05-23

Provet ankom:

JordMatris:

2013-05-30

Utskriftsdatum: 2013-06-12

Provmärkning: BP3

Provtagningsplats: Statoil viken

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.0Torrsubstans a)SS EN 128805%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts100Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1520%

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

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.15

OspecOljetyp a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilsson, Rapportansvarig

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

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

Förklaringar

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

AR-003v32

Bilaga 5 

Sida 10 (12)



Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

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

AR-13-SL-084149-01

EUSELI2-00120318
Í%R%^ÂÂB2=vÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

249343

Tyréns AB Region Syd
Jessica Toft
Geo
Kungsgatan 6
252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2013-08160659Provnummer:

Provet ankom:

JordMatris:

2013-08-16

Utskriftsdatum: 2013-08-22

Provmärkning: BP3 (0,05-0,5) (177-2013-05300288)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.0Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts3.5Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts28Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts16Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.12Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.0096Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts8.5Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts30Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts58Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mari Johansson, Rapportansvarig

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

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

Förklaringar

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

AR-003v31



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-064277-01

EUSELI2-00110104
Í%R%^ÂÂ?[F^Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

249343

Tyréns AB Region Syd

Jessica Toft

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2013-06130058Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

6

Jessica Toft

2013-06-12

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2013-06-13

Utskriftsdatum: 2013-06-26

Provmärkning: GV Viken 127:1

Provtagningsplats: 249343

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.070Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

Ej påvisadOljetyp a)*

µg/l< 0.020Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l< 0.020Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.040Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.020Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.020Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

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

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

µg/l< 0.020Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l< 0.020Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3515%

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-003v32

Bilaga 5 

Sida 11 (12)



EUSELI2-00110104
Í%R%^ÂÂ?[F^Î

AR-13-SL-064277-01

µg/l< 0.020Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l< 0.020Antracen a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l< 0.020Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Pyren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l< 0.020Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

mg/l0.00023Arsenik As (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l< 0.000050Bly Pb (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l0.000073Kadmium Cd (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l< 0.00020Kobolt Co (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.031Koppar Cu (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-AES10%

mg/l0.00033Krom Cr (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS EN 148320%

mg/l0.0031Nickel Ni (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.00055Vanadin V (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l0.046Zink Zn (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilsson, 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-003v32
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