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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Älvängens industriområde är beläget på östra sidan av och invid Göta älv i Ale kommun, 

se figur 1.1 och figur 2.1.  Området är långsmalt, med en strandlinje mot älven av ca 900 

m och en total yta av ca 12 ha. I öster gränsar området mot järnvägen. Inom området har 

industriverksamhet med olika inriktning och omfattning bedrivits sedan mitten av 1800-

talet.  

De ytliga jordlagren utgörs genomgående av fyllnadsmassor och inom områdets västra 

del har utfyllnad även gjorts direkt i Göta älv. Fyllnadsmassorna uppvisar en blandad 

karaktär, ställvis med stora inslag av restprodukter från främst äldre industriverksamhet, 

särskilt inom de älvnära delarna i väster. En mycket stor del av marken inom området 

täcks idag av byggnader och/eller betongplattor från tidigare rivna byggnader. 

 

 

Figur 1.1. Älvängens industriområde (röd markering) vid Göta älv, Ale kommun 
 

Verksamheter som bedrivits är bl a repslageri o dyl inom den norra delen, med en omfat-

tande hantering av impregneringsmedel, bl a fanns ett tjärkokeri, men också Cuprinol 

(pentaklorfenolbaserad) hanterades under senare tid. Flera bränder har även inträffat 
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inom denna del. Ett tjärkokeri fanns tidigare även i den mellersta delen, för tillverkning av 

isolermaterial m m. Verksamheten inom den södra delen är av senare slag och här 

tillverkades bl a plastgolv (”Korkoplast”), varvid lösningsmedel, ftalater m m hanterades. 

För området finns en gällande detaljplan där hela området är redovisat som industri-

område. Älvängens industriområde omfattar ett flertal olika fastigheter med olika 

fastighetsägare. 

Ett flertal miljötekniska markundersökningar har tidigare genomförts inom området och då 

framförallt inom de västra, strandnära delarna. Dessa visar på en generell påverkan av 

polyaromatiska kolväten (PAH) från den omfattande tjärhanteringen i områdets norra och 

centrala delar, med ställvis mycket kraftigt förhöjda halter i jord. Indikationer finns även på 

förekomst av tjära i fri fas. Föroreningarna är dock inte avgränsade mot öster, eller verti-

kalt (underliggande naturlig lera) och inte heller har undersökningar av fyllnadsmaterial 

under byggnader (ca 40 % av markytan) genomförts.  

För Göta älvdalen med dess finkorniga sediment finns generellt sett en skredrisk, vilket 

medför en särskild riskfaktor vid förorenade områden belägna i anslutning till älven. Detta 

gäller även för Älvängens industriområde, inom vilket flera geotekniska utredningar har 

genomförts.  

Göta älv är vattentäkt för Göteborgs kommun (cirka 700 000 konsumenter) och för 

Kungälvs kommun (ca 30 000 konsumenter), båda med sina råvattenintag belägna 

nedströms Älvängens industriområde. Avståndet till Kungälvs råvattenintag är ca 5 km, 

medan avståndet till Göteborgs råvattenintag är ca 20 km. För närvarande pågår ett 

omfattande arbete att långsiktigt skydda Göta älv som dricksvattenresurs, p g a dess 

betydelse som råvattenkälla och dess höga skyddsvärde. Älvängens industriområde 

kommer sannolikt att tillhöra det framtida primära skyddsområdet för vattentäkten. 

Med anledning av det ovanstående har en huvudstudie av Älvängens industriområde 

enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual
1
 utförts av Sweco Environment, på uppdrag av 

Ale kommun. I föreliggande rapportdel, ”del 1”, redovisas huvudsakligen nu utförda 

miljötekniska markundersökningar, tillsammans med äldre undersökningar. I ”del 2” 

återfinns övriga moment som ingår i huvudstudien; riskbedömning, åtgärdsutredning etc. 

1.2 Syfte 

Syftet med den utförda utredningen har varit att:  

 Genom fältundersökningar och laboratorieanalyser ta fram ett tillräckligt underlag 

för de vidare utredningar som ingår i en huvudstudie (del 1). 

 Baserat på detta underlagsmaterial utföra de nödvändiga utredningar i form av 

riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering (summarisk) m m som krävs för 

att uppfylla nödvändiga krav på en huvudstudie (se del 2). 

                                                      
1
 ”Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering 

av bidrag till efterbehandling och sanering”. Manual efterbehandling, utgåva 4, 2008. 
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Huvudstudien ska sedan kunna ligga till grund för Ale kommuns ansökan till Naturvårds-

verket om medel till efterbehandling på objektet Älvängens industriområde. 

Den utförda utredningen omfattar enligt ovan två delar. Föreliggande dokument redovisar 

utförda undersökningar och deras resultat. I rapporten redovisas utförligt resultat av nu 

utförda undersökningar, tidigare utförda undersökningar inom området redovisas i form 

av en referenslista. En sammanfattande bedömning av föroreningssituationen inom 

området, där resultat av såväl tidigare som nu utförda undersökningar ingår, återfinns i 

åtgärdsutredningen (del 2).  

1.3 Organisation 

Swecos uppdragsorganisation framgår av tabell 1.1.  

Beställare för huvudstudien har varit Ale kommun (Karin Blechingberg och Jörgen 

Sundén). Lennart Frisch (Agenda Enviro) har varit kommunens beställarstöd. Under 

uppdragets gång har avstämningar gjorts med Siv Hansson och Anna-Karin Davidsson, 

Länsstyrelsen i Västra Götaland. Lena Hedlund och Marie Lindström på Ale kommun 

(MoH) har bidragit med synpunkter och bland annat tagit fram historiskt underlag ur 

kommunens arkiv. 

För analyser har Eurofins AB anlitats. Grävarbeten har utförts av Schakt i Väst och Martin 

Ilmerstrand (LMI) har anlitats för borrningsarbeten. 

 

Tabell 1.1. Uppdragsorganisation, Sweco 

Namn Funktion 

Thomas Holm Uppdragsledare, handläggare åtgärdsutredning, 

riskvärdering och projekteringsdirektiv 

Ingela Forssman Biträdande uppdragsledare, handläggare riskbedömning, 

åtgärdsutredning, riskvärdering och projekteringsdirektiv 

Ann Christine Lember Fältingenjör, handläggare fältrapport  

Anders Fersters Fältingenjör  

Johan Persson Biträdande fältingenjör 

Erik Cardell Kartering av erosion längs strandlinjen 

Ola Skepp Geoteknisk rådgivning 

Sven Ardung Kartframställning 

Marie Börnell Granskare 

Göran Lind Åtgärdsutredning, projekteringsdirektiv 
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1.4 Nu utförda undersökningars omfattning och avgränsningar 

Undersökningens omfattning har huvudsakligen baserats på det förfrågningsunderlag 

som tillhandahållits av beställaren (Ale kommun). Vissa ändringar avseende omfattning 

och inriktning har gjorts under arbetes gång, i samråd med beställaren. Om inte annat 

anges har redovisat arbete utförts av personal från Sweco Environment. Följande 

moment har ingått: 

 Provtagning av jord i 35 punkter, varav 23 skruvborrpunkter och 12 

provgropar. Fältbestämning av jordlagerföljd. 

 Laboratorieanalyser på utvalda jordprover samt ett antal asfaltprover. 

 Installation av 9 st grundvattenrör i skruvborrpunkter. 

 Provtagning av grundvatten samt nivåmätning i de 9 grundvattenrören vid ett 

tillfälle. Laboratorieanalyser på grundvatten från samtliga rör (har utförts av 

Eurofins). 

 Inmätning av provpunkters läge (har utförts av Sweco samt av LMI). 

 Genomgång av befintliga geotekniska undersökningar.  

 Sammanställning och redovisning av undersökningsresultat för nu 

genomförda undersökningar. 

 Samlad bedömning och sammanfattning av föroreningssituationen, 

riskbedömning, åtgärdsutredning, summarisk riskvärdering m m, 

sammanställningar, slutsatser och redovisning (redovisas i del 2). 

Följande avgränsningar har gjorts: 

 Uppdraget har inte omfattat någon ansvarsutredning. 

 Uppdraget omfattar inte undersökning av byggnader. Viss provtagning av marken 

under befintliga byggnader har utförts. 

Olika praktiska orsaker har påverkat genomförandet, inklusive omfattningen, vilket 

redovisas i kapitel 4.  
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2 Områdesbeskrivning 

2.1 Allmänt 

Älvängens industriområde ligger i den västra delen av Älvängens tätort, mellan Göta älv 

och järnvägen. Området är bl a beläget uppströms råvattenintagen för såväl Kungälv som 

Göteborg, och har en yta på ca 12 hektar, se figur 2.1.  

En stor del av ytan täcks av byggnader, ca 40%. Övriga delar är i huvudsak hårdgjorda, 

endast begränsade delar närmast älven utgörs av grönytor. Vid beskrivningarna nedan 

har en översiktlig indelning i tre delområden gjorts; norra (”Carlmarks”), mellersta (”Gamla 

korken”) och södra (”Wicanders”). Indelningen framgår av figur 2.1. 

 

Figur 2.1. Älvängens industriområde, ungefärlig indelning i delområden. Blå markering = 
norra delområdet (Carlmarks), gul markering = mellersta delområdet (Gamla korken), orange 
markering = södra delområdet (Wicanders). 
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2.2 Planförhållanden och nuvarande markanvändning 

Samtliga fastigheter inom Älvängens industriområde är detaljplanelagda för industri-

verksamhet. Enligt Ale kommun finns det inga planer på att ändra markanvändningen i 

framtiden, den kommer även fortsättningsvis att användas som ”industrimark”. 

2.2.1 Norra delområdet 

Det norra delområdet omfattas av fastigheterna Starrkärr 15:1, 15:2, 15:4, 15:5 och 4:58. 

I huvuddelen av byggnaderna pågår inga verksamheter idag och flera av dem är delvis 

förfallna, se figur 2.2. Den verksamhet som pågår i dagsläget är ett museum, vilket ligger 

i anslutning till repslagarbanan. Några byggnader i delområdets södra del används också 

som lagerlokaler. 

 

Figur 2.2. Visar delar av den äldre bebyggelsen inom det norra delområdet 

2.2.2 Mellersta delområdet 

Det mellersta delområdet (se figur 2.3) omfattar huvudsakligen fastigheterna Utby 3:130, 

1:198 och 3:24. I den norra delen finns bland annat lager och kontor samt verksamhets-

lokaler för Kemetyl, som hanterar biobränslen. En större, invallad tankanläggning (relativt 

nyanlagd) finns i områdets sydvästra del. 
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I den södra delen av detta delområde bedrivs verksamhet i regi av Blåtunga AB, som 

bearbetar och säljer stenprodukter m m för trädgårdsändamål. 

  

Figur 2.3. Byggnader i det mellersta delområdet. Till vänster kontorsbyggnaderna i områdets 
centrala delar, till höger Blåtungas område med uppläggning av stenprodukter 

2.2.3 Södra delområdet 

Det södra delområdet omfattar fastigheterna Utby 1:197 och 2:103. 

I den norra delen av delområdet pågår verksamheter i form av fatrenovering (Noreko 

Emballage), mekanisk verkstad m m, se figur 2.4. I söder ligger den större 

fabriksbyggnad belägen, i vilken Wicanders tidigare bedrev sin tillverkning av golv. I 

dessa lokaler pågår för närvarande ingen verksamhet  

 
 

Figur 2.4. Fotot till vänster visare delar av Noreko Emballages verksamhetslokaler i det södra 
delområdet. Till höger: Wicanders fabriksbyggnad i den södra delen. I förgrunden syns den anlagda 
”lagunen” vid Göta Älv 
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2.3 Historik, verksamheter 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av de verksamheter som huvudsakligen bedömts 

kunna medfört en påverkan på markmiljöförhållandena inom olika delområden. För ytter-

ligare information avseende historiken inom respektive fastighet hänvisas till den inven-

tering som gjorts i samband med tidigare utförda undersökningar, se kapitel 3. 

Ungefärlig indelning i delområden framgår av figur 2.1. 

2.3.1 Norra delområdet – ”Carlmarks” 

Inom detta delområde (se figur 2.5) etablerades ca 1917 ett repslageri, med omfattande 

hantering av bland annat tjärprodukter, inklusive ett tjärkokeri, för impregneringsändamål. 

Exakt var tjärhanteringen försiggick under denna tid har inte gått att fastställa. 

År 1938 ödelades större delen av området av en storbrand, inklusive tjärkokeriet, därefter 

uppfördes ett nytt tjärverk beläget nära älven i delområdets norra del. Detta verk var i drift 

ca 1940 – ca 1970, då ytterligare en brand utbröt i den närbelägna ångcentralen. Tjär-

hantering har således pågått under mer än 50 år. Huvudsakliga föroreningar förknippade 

med tjärhantering är PAH.  

 

Figur 2.5. Flygbild över det norra delområdet, sannolikt från1950-talet. Från Repslagar-

museets hemsida. 
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Impregneringsverksamheten m h a tjära upphörde ca 1970, då repen började tillverkas 

huvudsakligen av polyeten. Däremot användes Cuprinol under 1970-talet för impreg-

nering, denna hantering förekom i anslutning till ångcentralen. Cuprinol innehåller b la 

kopparsalt och organiska lösningsmedel, och vanligen även pentaklorfenol, vilket innebär 

att dioxin kan förekomma (förorening i pentaklorfenol). 

Det finns information om att andra impregneringsmedel har använts, exempelvis ”Nyten 

10” som användes inom Sisalspinneriet under ca 40 år, från 1940 till ca 1980. Vid pap-

persspinneriet användes ett impregneringsmedel från Sjövik mellan ca 1940 och 1990, d 

v s under 50 år. Någon information om dessa impregneringsmedels namn eller innehåll 

har inte gått att få fram. 

Det finns uppgifter om att oljecisterner funnits inom området, bland annat cisterner med 

ledningar till nämnda ångcentral. Ett ställverk (risk för PCB-haltig olja) ska ha funnits, men 

det är oklart var detta var beläget. 

I den södra delen av delområdet pågår i dagsläget kretskortstillverkning. Uppställning av 

fordon samt speditionsverksamhet har också pågått i den södra delen. 

Nordost om aktuellt delområde, intill Grönån, låg i äldre tider ett garveri. Det kan inte 

uteslutas att restprodukter från denna verksamhet kan ha spridits, exempelvis i samband 

med utfyllnader. Föroreningar förknippade med garverier är huvudsakligen metaller, 

exempelvis krom. 

2.3.2 Mellersta delområdet – ”Gamla Korken” 

På den äldsta karta som finns att tillgå för Älvängens industriområde (1890-tal), se figur 

2.7, finns en snickerifabrik i områdets mellersta del. Det är oklart när denna etablerades. 

Senare, under 1930-talet, etablerades en ”korkfabrik” på området. Någon verksamhets-

utövare för denna tidiga korkfabrik (”Gamla Korken”) har inte kunnat identifieras. På 

1940-talet övertogs korkfabriken av Wicanders AB, som 1946 började bygga ut sina 

verksamhetslokaler söderut (se figur 2.6 samt kapitel 2.3.3). 

Wicanders tillverkade flera typer av produkter med kork som huvudsaklig råvara, bland 

annat parkett- och plastgolv (t ex ”korkoplast”), laminat av PVC, väggbeklädnader av kork 

samt aluminiumkapsyler med korkpackning. Även formsprutning av plast och tillverkning 

av förpackningar i polystyren finns omnämnda som verksamheter. 

1947 påbörjade Isoleringsaktiebolaget W.M.B. sin produktion i området, strax norr om 

korkfabriken. WMB tillverkade isolerplattor, bland annat av korkavfall från Wicanders 

intilliggande fabrik, men även frigolit har använts. Plattorna impregnerades med 

beck/tjära, enligt uppgifter från en tidigare anställd hos WMB. Ett tjärkokeri fanns i 

områdets centrala del, men också byggnader för torkning, lager m m, se figur 2.6. 

Det finns också uppgifter om att cisterner med varierande innehåll har funnits inom norra 

delen av delområdet. Fastigheterna har till viss del varit oljeuppvärmda.  

Sedan ca 2005 har Kemetyl funnits i den norra delen av delområdet. Enligt uppgift har 

företaget bl a hanterat spol-, kyl- och avfettningsmedel samt etanol, industrisprit, 
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rengörings- och desinfektionsprodukter. Verksamheten omfattar bl a en relativt nybyggd 

cisternanläggning. 

 

 

 
 
Figur 2.6. Flygbilder över det mellersta delområdet, ”Gamla Korkens” verksamhetsområdet i 
mitten av 1940-talet. Övre biIden: tagen västerut, i bakgrunden håller en av Wicanders byggnader i 
det södra delområdet är under uppförande. Nedre bilden: tagen åt nordost, i bakgrunden syns en 
av kajerna i det norra delområdet. 
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2.3.3 Södra delområdet – ”Wicanders” 

Det södra delområdet är den del av Älvängens industriområde som exploaterades sist. I 

den norra delen etablerade sig Wicanders under mitten av 1940-talet, som dessförinnan 

bedrev verksamhet i det mellersta delområdet. Successivt byggde man ut mot söder och 

under 1960-talet gjordes den större utbyggnad av nya fabrikslokaler, vilka idag är de som 

dominerar det södra delområdet.  

Wicanders verksamhet var i huvudsak densamma som i företagets tidigare anläggning 

inom det mellersta delområdet, d v s tillverkning av kork- och plastgolv, laminat av PVC, 

utstansning av kapsyler m m. Inledningsvis användes beck och tjära som bindemedel i 

produktionen, detta ersattes senare av toluenbaserat lim. Även formsprutning av plast 

utfördes. Mjukgöringsmedel (bl a ftalater) användes. Plasthanteringen bör rimligen också 

ha medfört omfattande hantering av lösningsmedel av olika slag. En limbod och en 

särskild toluentank finns/har funnits längst söderut i detta delområde. Verksamheten 

bedrevs fram till ca 1990. 

2.4 Utfyllnader och strandlinjer 

Den äldsta karta som finns att tillgå för Älvängens industriområde är från 1890-talet (se 

figur 2.7. En snickerifabrik fanns då i områdets mellersta del, och i nära anslutning till 

områdets norra del (utanför nuvarande industriområde) låg ett garveri. 

 

 

Figur 2.7. Karta från 1890-talet, Älvängens industriområde 

Med tiden har landområdet utökats genom att utfyllnader i älven gjorts i flera omgångar. 

Av figur 2.8 nedan framgår hur strandlinjens läge ungefärligen har förändrats genom 

åren. Baserat på flygbilderna görs bedömningen att de mest omfattande utfyllnads-

arbetena genomförts under 1950-talet.  

Det är särskilt inom det mellersta delområdet som omfattande utfyllnadsarbeten har 

gjorts. Bland annat har det tidigare funnits en mindre hamnbassäng vid ”Gamla korkens” 

verksamhetsområde, se figur 2.8. Enligt uppgift från en tidigare anställd hos WMB har 

avloppsvatten från verksamheten släppts till denna bassäng. Därefter har den fyllts ut 
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successivt, bland annat med restprodukter från produktionen (kork, emballagerester och 

ståltråd som funnits runt korkbuntarna m m). 

I det södra delområdet finns uppgifter om att stoft från stoftavskiljare använts för 

utfyllnadsändamål under tidigt 70-tal.  

 

Figur 2.8 Sammanställning av flygbilder från 1930-tal och framåt, ungefärlig strandlinje från 
1955 har passats in med turkos markering på bilder tagna efter detta årtal. 
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2.5 Framtida markanvändning 

Enligt uppgift från Ale kommun finns det inom överskådlig framtid inga planer på att ändra 

nuvarande markanvändning inom Älvängens industriområde (detaljplanelagt som 

industrimark). 

2.6 Geologi och hydrogeologi 

En jordartskarta omfattande Älvängens industriområde redovisas i figur 2.9. De ytligaste 

jordlagren inom området utgörs av fyllnadsmaterial. 

Under fyllnadsmassorna följer lera, vars mäktighet kan uppgå till många 10-tals meter 

inom Göta älvdalen. Enligt kartan saknas svämsediment (rosa) inom aktuell område, 

däremot innehåller den ytliga leran organiskt material (”marsktorv”). Under det mycket 

mäktiga lerlagret följer friktionsjord och berg.  

Ett övre grundvattenmagasin kan finnas i fyllnadsmassorna och i den ytliga lerans 

torrskorpestruktur. Under lerlagren utgör friktionsjorden ett grundvattenmagasin. 

 

 

Figur 2.9 Utsnitt ur Jordartskartan 7B Göteborg NO, SGU serie Ae nr 40 
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2.7 Geotekniska förutsättningar 

De geotekniska förutsättningarna inom Älvängens industriområde har utretts i flera 

omgångar, bland annat i samband med den skredriskkartering som nyligen utförts av 

Statens Geotekniska Institut (SGI). Delar av området har vid geotekniska undersökningar 

visat sig ha otillfredställande stabilitet och är i behov av åtgärder. 

Mer information beträffande de geotekniska förutsättningarna redovisas i följande 

rapporter: 

 ”PM Stabilitetsförhållanden, del av Utby 1:144 och 2:102, Ale kommun”, WSP 

Samhällsbyggnad 2007, unr 10100024. Beställare: Wicanders Förvaltnings AB 

 ”Älvängen industriområde, underlag för ansökan om stabilitetshöjande åtgärder, 

geoteknisk utredning av stabilitetsförhållanden”, WSP Samhällsbyggnad 2009, 

unr 10124766 

 ”Älvängen industriområde, underlag för ansökan om stabilitetshöjande åtgärder, 

konsekvensbeskrivning förorenad mark”, WSP Environmental 2009, uppdragsnr 

10124766. Beställare: Fastighets AB Leberoth och Redox Bilfarm AB 

 ”Älvängens industriområde, kompletterande underlag för ansökan om 

stabilitetshöjande åtgärder. Fördjupad geoteknisk utredning av 

stabilitetsförhållanden”, WSP Samhällsbyggnad 2010-03-05, rev 2012-01-31. Unr 

10150781 

 

För resonemang kring vilka miljörisker de geotekniska förhållandena kan medföra 

hänvisas till ”del 2” av denna huvudstudierapport. 

 

3 Tidigare undersökningar 

3.1 Allmänt 

Ett flertal undersökning av markmiljön inom Älvängens industriområde har gjorts tidigare. 

Dessa är: 

 ”Anläggningen i Älvängen, översiktlig miljöteknisk markundersökning kring 

byggnation av ny invallning”, SWECO VIAK 2006 unr 1351335000. 

Beställare: Kemetyl AB 

 ”Starrkärr 15:2, Ale kommun. Översiktlig miljöteknisk markundersökning” GF 

Konsult 2006, unr 1378001. Beställare: Lars Jönsson 

 ”Väg 45 – Norge/Vänerbanan. Kompletternade miljöteknisk 
markundersökning. Delen Nol – Älvängen, etapp E23”, WSP Environmental 
2008, unr 10070613. Beställare: Vägverket/Banverket 

 ”Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheterna Utby 1:144 

och Utby 2:103, Ale kommun”, WSP Environmental 2009, unr 10119503. 

Beställare: Wicanders Förvaltnings AB 
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 ”Utby 3:24, översiktlig miljöteknisk markundersökning”, WSP Environmental 
2009, unr 10122416. Beställare: Leberoth Fastighets AB 

 ”Älvängens industriområde. Miljöteknisk markundersökning inom 

fastigheterna Utby 1:135, 1:144, 3:24 och S8(2) Starrkärr 15:1(1), 15:1, 

15:1>2, 15:4, 15:5 och 15:6, Ale kommun” Structor Miljö Göteborg AB 2010, 

uppdrag 209-059. Beställare: Ale Industriservice AB (företrädare för aktuella 

fastighetsägare) 

 ”Kompletterande miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning inom del 

av Älvängens industriområde, Ale kommun. Fastigheterna Starrkärr 15:1, 

15:2, 15:4, 15:5 och 15:6”, Structor Miljö Göteborg AB 2010, uppdrag 610-

076. Beställare: FB Kedjor AB 

 ”Slutrapport för efterbehandling av fastighet 1:32 m fl Älvängen C, väg, 

trafikplats och järnväg”, Trafikverket 2010, projnr 542768/4520. 

3.2 Resultat av tidigare miljötekniska undersökningar 

3.2.1 Norra delområdet 

Höga halter PAH har påträffats i fyllnadsmassor i anslutning till tjärkokeriet, samt ställvis 

på andra platser. Jord med ”drypande” tjära/olja påträffad. Därutöver påträffas lägre 

halter PAH diffust inom i stort sett hela området som undersökts. Metaller, oljekolväten m 

m påträffade i mindre omfattning. 

I grundvattnet påvisas låga halter av metaller, BTEX, petroleumkolväten och PAH. Däre-

mot indikerades lukt av tjära/olja/lösningsmedel/kemikalier vid fältundersökningar på flera 

platser (i en punkt indikerades (osäkert) tjärlukt 4 m djup i lera).  

Notera att förhöjda kopparhalter påträffats i flera punkter. 

3.2.2 Mellersta delområdet 

Fyllnadsmassor med stort inslag av div restprodukter, ställvis mer än 3 m mäktiga. 

Närmast strandlinjen kraftigt förorenade massor m a p PAH (högsta halterna inom hela 

området), petroleumkolväten och enstaka metaller. I ett flertal provpunkter noterades 

massor med lukt av olja/tjära, inklusive inslag av fri fas olja/tjära. 

Det bör nämnas att halter av PAH över FA har påträffats inom delområdet. 

3.2.3 Södra delområdet 

Fyllnadsmassor närmast älven innehåller restprodukter från korktillverkning m m. Av 

jordprover uppvisar fler höga halter petroleumkolväten, PAH-halterna är ställvis måttligt 

förhöjda, enstaka kraftigt förhöjda. Beträffande metaller är massorna relativt ringa 

påverkade. 
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I flera grundvattenprover påträffas toluen (samt klorerade alifater och fenoler), mestadels 

i relativt låga halter, men i ett prov fanns 3,6 mg toluen/l, vilket är att betrakta som en 

förhöjd halt. Även fenol påträffas i grundvattenprov. 

4 Nu utförda undersökningar 

4.1 Allmänt 

Nedan redovisas de undersökningar som nu har genomförts. En samlad bedömning av 

området, där hänsyn har tagits till samtliga undersökningar, redovisas i åtgärdsutred-

ningen i del 2. 

4.2 Syfte med fältundersökningar 

Syftet med fältundersökningar m m har huvudsakligen varit att ge underlag för en huvud-

studie (se kapitel 1.2). Dessutom har de nu utförda undersökningarna syftat till; 

 att komplettera tidigare utförda undersökningar. 

 att avgränsa kända föroreningars utbredning, både vertikalt och horisontellt, d v s 

fastställa gränser för olika delområden med olika föroreningssituation. 

4.3 Provtagning - planering och strategi 

Val av provpunkters läge, val av provtagningsteknik i respektive punkt samt av analys-

omfattning har skett i samråd med beställaren innan respektive moment genomförts.  

Provtagningsplanen har haft sin grund i att komplettera tidigare utförda undersökningar, 

samt att anpassa provtagningspunkter och analyser till kommande åtgärdsutredning. Stor 

vikt har lagts vid att säkrare identifiera de gränser, i såväl plan- som djupled, för de föro-

renade delområden som indikerats vid tidigare undersökningar.  

Särskilt har provtagningar nu genomförts enligt följande: 

 För att utreda föroreningssituationen inom det mellersta området, där nya 

uppgifter framkommit under utredningens gång om ett tjärkokeri med hantering 

av tjära m m även i omgivningen. 

 Provtagning och analys m a p pentaklorfenol och dioxin inom norra och mellersta 

delområden, utifrån vad som framkommit om tidigare verksamhet (Cuprinol-

impregnering, tjärkokerier, bränder m m). 

 Undersökning avseende förekomst av föroreningar i lera, under förorenade 

fyllnadsmassor. 

 Avgränsning mot öster av förorenade områden. 

 Provtagning av fyllnadsmassor under byggnader (begränsad omfattning). 

 En bedömning/kartering av erosion längs strandlinjen.  
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För övrigt har provpunkter placerats för att ge en så heltäckande bild som möjligt av 

föroreningssituationen. Vid denna bedömning har hänsyn tagits till var tidigare provtag-

ningspunkter varit belägna. Fältarbetenas omfattning har anpassats efter den 

bidragssumma som beviljats, vilken i sin tur satt de ekonomiska ramarna för denna 

huvudstudie. Detta har medfört att antalet provpunkter är få i förhållande till områdets 

storlek.  

4.4 Praktiska förutsättningar m m 

Provtagningsplanen har anpassats efter lokalt rådande förutsättningar, vilka redovisas 

punktvis nedan. Dessa justeringar bedöms dock inte ha påverkat utfallet av provtag-

ningen i någon beaktansvärd omfattning. 

 På grund av uppställning av arbetsbodar samt upplag av sten och sandmaterial i 

de mellersta delarna av undersökningsområdet har vissa ytor inte varit 

tillgängliga för undersökning.  

 Förekomst av ledningar och kablar i drift inom området, samt längs med lokalväg, 

har medfört begränsade möjligheter att placera provpunkter. Detta gäller särskilt i 

områdets östra och centrala delar. 

 Planerna att gräva provgropar i det norra delområdet har i flera punkter inte varit 

möjliga att genomföra p g a förekomst av betongplattor. Sannolikt kan dessa 

härröra från äldre byggnader. 

 Undersökningar av jord under byggnader har begränsats av olika skäl, t ex 

pågående verksamheter. 

4.5 Provgropsgrävning och skruvborrning vid jordprovtagning 

Totalt har 35 provpunkter genomförts fördelat på 23 skruvborrningar och 12 provgropar 

utförts inom ramen för denna huvudstudie. Fältarbetena utfördes den 5-6:e samt 11-13:e 

september 2012. Skruvborrning har genomförts med hjälp av geoteknisk borrbandvagn 

och provgropar har grävts med larvgående grävmaskin. Provpunkternas läge återfinns på 

situationsplanen i bilaga 1.  

Borrning har skett minst ner till vad som i fält bedömts vara naturliga jordlager, om inte 

stopp erhållits dessförinnan. Vid skruvborrning har jordprover tagits ut på varje strati-

grafisk enhet, alternativt på varje halvmetersnivå. Skruven har neddrivits en meter åt 

gången. Rengöring av skruven, med vatten och borste, har skett efter varje neddrivning. I 

några punkter har, efter det att skruvborrning av slutats, kolvprovtagning fortsatt i 

underliggande lera. 

Grävningarna har i ett antal fall ej nått ner genom fyllnadsmassorna p g a olika 

omständigheter, främst kraftigt inströmmande grundvatten och betongplattor under mark.  
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I samband med fältprovtagningen observerades och dokumenterades bland annat 

eventuell lukt, avvikande färg och innehåll av restprodukter. Dessa kommentarer återfinns 

i bilaga 2.  

4.6 Grundvattenprovtagning 

Provtagning av grundvatten har genomförts i nio observationsrör vid ett tillfälle, 2012-09-

19. Prov uttogs för analys av metaller, PAH, dioxiner, ftalater, pentaklorfenol samt 

alifatiska och aromatiska kolväten. Vattennivåmätning i observationsrör och vid pegel är 

utförd vid två tillfällen 2012-09-19 och 2012-10-05. 

Provtagningen föregicks av nivåmätning och omsättning/ tömning med hjälp av bailer, 

vilket kunde utföras i samtliga rör. Provtagningen genomfördes därefter med bailer, Vid 

tömning av vattenvolymen i provtagningskärlet nedfördes bailer i botten på kärlet för att 

på så sätt minimera syresättning av provet.  

Proverna transporterades kylda till laboratoriet. 

4.7 Laboratorieanalyser 

Ett större antal jordprover har analyserats på laboratorium. En sammanställning av de 

olika analyser som utförts redovisas i tabell 4.1. En sammanställning av resultaten av 

utförda analyser framgår av bilaga 3.  

Tabell 4.1 Utförda analyser på jordprover från Älvängens industriområde, Ale kommun. 
 

Analys Antal 

Metaller 26 

PAH 45 

Alifater, aromater, BTEX 26 

Dioxin 5 

Ftalater 2 

Klorfenol 5 

 

Analyser har även utförts på grundvattenprover. En sammanställning av de olika analyser 

som utförts redovisas i tabell 4.2. 
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Tabell 4.2 Utförda analyser på grundvattenprover från Älvängens industriområde, Ale 
kommun. 
 

Analys Antal 

Metaller (filtrerade och ofiltrerade) 2x9 

Alifater, aromater, BTEX 9 

PAH 9 

Ftalater 2 

Dioxin 2 

Klorfenoler 2 

 

4.8 Inmätning och avvägning 

Samtliga provpunkter har mätts in i x-, y- och z-led med hjälp av DGPS. En koordinatlista 

för samtliga inmätta punkter redovisas i bilaga 7. Redovisning har utförts i Göteborgs 

lokala system. 

Inmätning av borrpunkter och provgropar har gjorts med en noggrannhet av +/- 0,5 m i 

plan och +/- 0,1 m i höjdled.  

4.9 Mätning av vattennivåer 

Nivåmätning har utförts i de observationsrör, nio st, som installerats inom ramen för 

undersökningen samt vid peglar i älven och vid f d panncentralen som finns i det norra 

området. Grundvattenytornas nivå har i samtliga grundvattenrör uppmätts med ljuslod 

2012-10-05 och 2012-11-19, se redovisning i bilaga 5. Noggrannheten uppgår till ca +/- 1 

cm. 

5 Resultat av nu utförda undersökningar 

5.1 Norra delområdet 

Undersökningarna i det norra delområdet omfattar sammanlagt 13 provpunkter, varav sju 

utgörs av skruvborrningar. Provtagningarna är spridda över området med viss koncen-

tration till den nordvästra delen, intill den före detta panncentralen och tjärkokeriet. I 

dessa punkter har även leran under fyllnadsmassorna undersökts med hjälp av 

kolvprovtagning.  

Stora ytor inom detta område är täckta av byggnader och/eller betongplattor från före 

detta byggnader. I tre undersökningspunkter har jordlagren under befintliga betongplattor 

eller byggnader undersökts. 

I punkterna Skr 1268 och 1269 samt Pg 1204 och 1207, vilka är lokaliserade runt den 

gamla panncentralen, påträffades rikligt med avfall i form av garnrester, plåt, porslin och 
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trä. I tre av fyra punkter noterades lukt av petroleum och/eller tjära samt inslag av fri fas 

olja/tjära, se foto 5.1 och 5.2. 

 

 
 

Foto 5.1  Skr 1268, en provpunkt i anslutning till f d panncentralen. På skruven syns 

fyllnadsmassor innehållande rikligt med avfallsprodukter, främst i form av gammalt garn och tjära. 

 

I punkten Skr 1264 påträffades ett över två meter mäktigt lager med lecakulor. 

En svag oljefilm syntes på vattnet under betongplattan i Skr 1262. Ingen lukt eller annan 

synlig påverkan noterades dock på de massor som fastnat på skruvborren 

Grävningen i flera av provgroparna var tvungna att avbrytas, alternativt flyttas, på grund 

av förekomst av betongplattor under markytan, vilka inte var möjliga att gräva sig igenom. 

 



  

 
 

 

 

24 (33) 
 
RAPPORT 

2013-02-15 

 

 

 

re
p
o
0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
 

p:\1314\1311714_älvängen, huvudstudie\800_dokument\19 original\undersökningsrapport 130215\älvängen_undersökningsrapport_130215.docx 
 

 

 
p 
 

 

Foto 5.2  Pg1204, en provpunkt i anslutning till f d panncentralen. I gropen syns äldre 
betongkonstruktioner och tjärpåverkade massor med avfall i form av trä, metall och garn. 
 
 

5.2 Mellersta delområdet 

Undersökningarna i det mellersta delområdet omfattar sammanlagt 11 provpunkter, varav 

sju är skruvborrningar. Provpunkterna har särskilt koncentrerats till den centrala delen av 

området, kring det gamla tjärkokeriet. I flera av punkterna har även leran under fyllnads-

massorna undersökts. Mäktigheten på fyllnadsmassorna runt det gamla tjärkokeriet var 

störst i hela undersökningsområdet, över 3 m mäktiga. 

I delområdet påträffas fyllnadsmassor med stort inslag av div avfallsprodukter.  Detta 

främst i området runt tjärkokeriet samt närmast älven inom ”Blåtungas” område, se foto 

5.3. I Pg 1211 och 1212 har även restprodukter i form av kork påträffats. 

I punkt Skr 1255 och 1256 i anslutning till tjärkokeriet påträffades fyllnadsmassor som 

ställvis varit kraftigt påverkade av tjära/olja, se foto 5.4. 

Ingen av provpunkterna utfördes inne i byggnader. 
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Foto 5.3 Pg1219, en provpunkt i strandkanten inom ”Blåtungas” område. Mörka olje- och 
tjärpåverkade massor med stort inslag av avfallsprodukter. 
 

 

Foto 5.4 Skr 1255, en provpunkt i anslutning till f d tjärkokeriet. På skruven syns kraftig 
förorenade tjärdoftande fyllnadsmassor.  
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5.3 Södra delområdet 

Undersökningarna i det södra delområdet omfattar sammanlagt 11 provpunkter, varav nio 

är skruvborrningar. En del av fyllnadsmassorna i det södra området innehåller restpro-

dukter från korktillverkning m m.  

I Pg1210, som ligger i anslutning till området där en toluentank tidigare var placerad, 

noteras lukt av lösningsmedel samt jutesäckar och rester av kork, se foto 5.5 och 5.6. I 

de punkter som utförts precis norr om Wicanders, där ftalat tidigare hanterats, påträffades 

lite eller inget avfall i fyllnadsmassorna. 

Tre av punkterna är belägna inne i byggnader. Fyllnadsmassorna under byggnader är 

sandiga och grusiga samt innehåller ringa eller inget avfall, se foto 5.7. 

 

 
 

 

 
Foto 5.5 Skr 1251, en provpunkt i södra delen av Wicanders område. På den nedre halvan 
av skruven syns mörka finkorniga korkrester.  
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Foto 5.6 Pg1210, en provpunkt i anslutning till f d toluencistern. I gropen, markerat med röd 
ring, syns en jutesäck innehållande korkrester från produktionen 
 

 
 
Foto 5.7 Skr 1253 provpunkt under bottenplatta i befintlig byggnad. Fyllnadsmassor i form 
av sand och grus, utan innehåll av avfall, ovanpå mulljord, troligen från den f d markytan, som 
underlagras av lera. 
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5.4 Grundvattennivåer 

Grundvattnets nivå inom området har uppmätts 2012-09-19 och 2012-10-05. Vid dessa 

mättillfällen låg samtliga grundvattennivåer mellan 0,6 och 1,1 m under markytan, se 

sammanställning i bilaga 7.  

Detta innebär att vattennivåerna står väl uppe i fyllnadsmassorna, samt bedöms vara i 

nivå med eller i vissa fall även högre än älvens nivå.  

5.5 Jordlagerföljd 

De ytliga jordlagren inom hela industriområdet utgörs av fyllnadsmassor. Under fyllnads-

massorna påträffas inom hela området lera alternativt gyttjig lera. Fyllnadsmassorna 

utgörs framförallt av sand och grus, samt i viss mån lera och sten med varierande inslag 

av olika avfall såsom kork, trä, betong, glas, skrot etc, se även bilaga 2. I flera punkter 

noterades tjära/tjärdoft och i det södra och mellersta området återfinns områden där 

restprodukter i form av kork har använts för utfyllnad. 

Fyllnadsmassornas mäktighet varierar vanligen mellan 0,5 och cirka 2 m, men i 

framförallt två områden påträffas betydligt större mäktigheter. Generellt är mäktigheten 

mindre inom undersökningsområdets östra delar, där den varierar mellan 0,5 och 1,5 

meter. Allra längst i norr, i utkanten av området, är mängden tillförda fyllnadsmassor 

också små eller obefintliga.   

I området närmast älven är mäktigheten större och varierar vanligen mellan 1 och 2 

meter. Störst mäktighet, över 3 meter (3,4 m), har noterats direkt väster om det gamla 

tjärkokeriet i det mellersta området. Fyllnadsmassor med mäktigheter av mellan 2 och 3 

meter har även noterats i anslutning till den f.d. panncentralen, i norra området.  

För att underlätta och åskådliggöra olika förhållanden inom det undersökta området, har 

modellverktyget SADA (Spatial Analysis and Detection Assistance) använts, vilken är en 

fri programvara från US EPA. Med hjälp av SADA har en analys genomförts av 

fyllnadsmassors mäktighet inom området. 

En kriginganalys har utförts vad gäller fyllnadsmassors mäktighet. Fyllnadsmassorna 

mäktighet har bedömts i fält, data har hämtats från tidigare som nu utförda 

undersökningar.  

I figur 5.1 redovisas en schematisk karta med fyllnadsmassors mäktigheter inom hela 

området. Denna har tagits fram m h a samtliga uppgifter om jordlagerföljden inom 

området, det vill säga att även resultat från tidigare undersökningar har inarbetats. 
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Figur 5.1 Modellbild av fyllnadsmassors mäktighet (m) inklusive undersökningspunkter. 
Graderingen i legenden är i meter fyllnadsmassor. 
 

Den stratigrafi som noteras vid borrningar inom Älvängens industriområde stämmer 

relativt väl överens med tidigare redovisad utfyllnadshistorik. I läget för den tidigare 

hamnbassängen återfinns fyllnadsmassor med större mäktighet än inom övriga delar (se 

figur 5.1. Dessutom är det i dessa undersökningspunkter som observationer avseende 

större inslag av avfallsliknande material (kork, frigolit, ståltråd, rep etc) gjorts.  

5.6 Föroreningar i mark  

En sammanställning av de analyser som nu utförts återfinns i bilaga 3a. Uppmätta halter 

har i ett första skede jämförts med Naturvårdsverkets (NVs) generella riktvärden för 

förorenad mark (NV Rapport 4638.) Nuvarande och framtida markanvändning omfattar 

sannolikt främst industriell verksamhet, vilket jämställs med Mindre Känslig 

Markanvändning (MKM). I bilaga 3a redovisas dock även riktvärden för känslig 

markanvändning, KM samt jämförelse mot gränsvärden för farligt avfall (Avfall Sveriges 

rapport 2007:01), då dessa jämförvärden är av intresse för åtgärdsutredningen och 

bedömningen av kostnader. 

 N 
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Samtliga analysrapporter återfinns i bilaga 6. En sammanfattande beskrivning av 

föroreningssituationen, där även resultat av tidigare utförda undersökningar tagits med 

vid bedömningarna, återfinns i del 2 av huvudstudien. 

I figur 5.2 redovisas en sammanställning av uppmätta halter PAH-16. Denna omfattar 

samtliga analysdata som finns att tillgå, d v s resultat från tidigare undersökningar har 

inarbetats. 

 

 

Figur 5.2 Redovisning av halter PAH-16 (mg/kg TS)  

Utförda bestämningar av glödrest indikerar att innehållet av organiskt material varierar 

kraftigt i fyllnadsmassorna, särskilt i de delområden där kork etc förekommer i fyllnads-

massorna.  

De prover som tagits på fyllnadsmaterial under byggnader har uppvisat en låg 

föroreningsgrad, inga halter över MKM har konstaterats. Osäkerheterna bedöms dock 

vara stora eftersom stora ytor inte undersökts. 

 

 N 
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5.6.1 Norra delområdet 

I norra delområdet har 18 analyser utförts på prov från 9 punkter (metaller, alifater, 

aromater, BTEX, PAH, klorfenoler och dioxin). 

Fyllnadsmassorna i området vid det f d tjärkokeriet/impregneringsplats, d v s vid den 

gamla panncentralen, uppvisar de högsta halterna av PAH (> MKM). Därutöver påträffas 

lägre halter av PAH diffust inom i stort sett hela delområdet. Noterbart är att även de 

analyser på jordprover som tagits under befintliga betongplattor har lätt förhöjda halter m 

a p PAH. 

Prov från punkterna Skr 1263, 1269 och Pg 1204 analyserades på dioxininnehåll och i 

samtliga prov konstaterades dioxin. Uppmätta halter är något högre än NVs generella 

riktvärde för KM men betydligt lägre än MKM.  

Ovan nämnda jordprover samt ytterligare två prov (Skr 1264 och 1268) analyserades 

även m a p innehåll av klorfenoler. I två av dessa kunde låga halter konstateras. 

Metallanalyser utfördes endast i en av de ovanstående punkterna (Pg 1204), analysen 

visade dock på ett högt innehåll av koppar (>MKM).   

I övrigt påvisades lågt innehåll av tungmetaller i de analyserade proven.  

5.6.2 Mellersta delområdet 

I mellersta området har 20 analyser utförts på jordprover från 10 punkter (metaller, 

alifater, aromater, BTEX, PAH och dioxin). 

Hela delområdets fyllnadsmassor har förhöjda till kraftig förhöjda halter av PAH. I 

området närmast strandlinjen påvisades de högsta halterna, m a p PAH, i hela 

undersökningsområdet.  

Det bör nämnas att halter av PAH över FA har påträffats på flera platser nära älven inom 

delområdet; närmast stranden inom ”Blåtungas” område, i den norra delen av aktuellt 

delområde (Pg1211 och 1212) samt runt det f d tjärkokeriet. I punkten Skr 1255 påvisa-

des PAH-halter över FA, på ett djup av 3,4 meter under markytan.  

Inom ”Blåtungas område påvisades även kraftigt förhöjda halter av tyngre petroleumkol-

väten och enstaka metaller.  

Prov från punkterna Skr 1255 och Pg 1219 analyserades på dioxininnehåll och i bägge 

proverna kunde låga halter konstateras. 

5.6.3 Södra delområdet 

I södra området har 13 analyser utförts på prov från 10 punkter (metaller, alifater, 

aromater, BTEX, PAH och ftalater). Generellt visar analyserna på en låg föroreningsgrad, 

med de högsta halterna strax över KM. 

I Pg 1210 påvisas lätt förhöjda halter av alifater och bensen, vid den f d toluencisternen, 

och i Skr 1265 påvisas en förhöjd halt av PAH-H.  
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I området precis norr om Wicanders fabrik analyserades m a p ftalater, eftersom det 

enligt tidigare information förekommit cisterner med mjukgörare. Inga halter över 

laboratoriets rapporteringsgräns kunde dock påvisas. 

I analyser på prov från jordmassor under byggnader i detta delområde har inga halter 

över KM påvisats. 

5.7 Föroreningar i grundvatten 

Metallhalter i grundvatten har främst jämförts med NVs tillståndsvärden (NV 4918) och 

förslag till riktvärden för förorenade bensinstationer (NV Rapport 4889). 

Observationsrör har installerats i nio provpunkter och vattenanalyser har utförts på 

samtliga. Av dessa punkter återfinns två i norra delområdet, tre i det mellersta och fyra i 

det södra delområdet. 

I tabell 5.1 finns en sammanställning av utvalda analysresultat på grundvattenprover. 

5.7.1 Metaller i grundvatten 

Analyser av metaller har skett på såväl filtrerade som ofiltrerade (totaluppslutna) 

grundvattenprover. 

Generellt påträffas mycket låga metallhalter i de filtrerade proven. I de ofiltrerade proven 

utmärker sig resultaten i 4 prover; Skr 1250, 1264, 1265 och 1268. Analysresultaten från 

dessa indikerar ”mycket allvarligt tillstånd” m a p bly. I punkterna Skr 1255, 1266 och 

1270 indikeras också ”allvarligt tillstånd” m a p bly.  

Noterbart är att analysresultatet i det filtrerade provet från Skr 1270 påvisade ”allvarligt 

tillstånd” m a p antimon. 

Tabell 5.1 Statistiska data över utvalda analysresultat på grundvattenprover. Ofiltrerade 

prover, halter angivna i µg/l. 

  Bly Zink 
PAH 

C 
PAH 

Ö Dioxin 

Maxhalt 330 5000 2,5 17 19,6 

Minimihalt 7,4 36 0,46 1,1 7,02 

Medelhalt 112 936 0,48 2,5 13,3 

 

5.7.2 Organiska ämnen i grundvatten 

Vatten från samtliga provpunkter analyserades m a p petroleumkolväten, BTEX och PAH 

och visade på halter under detektionsgränsen, alternativt mycket låga halter. I punkterna 

Skr 1265 och 1266 analyserades m a p innehåll av ftalater och i punkterna Skr 1264 och 

1268 analyserades m a p klorfenoler. Inga halter över detektionsgränsen påvisades i 

något av proven. 
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I provpunkt Skr 1264 och 1268 analyserades vattnet (ofiltrerade prover) även på 

förekomst av dioxin. Svenska riktvärden saknas varför jämförelser har gjorts mot 

holländska riktvärden. Det riktvärde som tillämpats är det som beskriver vilken halt i 

lösning som indikerar allvarlig förorening m a p dioxin i mark (”Indicative Level for Serious 

Contamination”). Anmärkningsvärt höga halter har påvisats, i punkt 1264 nästan 20 ggr 

det aktuella riktvärdet. 

5.8 Osäkerheter 

Undersökningarna har utförts genom stickprovsprovtagning. I möjligaste mån har 

provpunkterna placerats utifrån kunskap om tidigare verksamheter inom området.  

Stora ytor är täckta av byggnader som är svåra att komma in i. Betongborrning utfördes i 

befintliga byggnader alternativt bottenplattor i 9 punkter, varav 6 var möjliga att använda 

för provtagning. I de 3 borrhål som provtagning ej kunde utföras i påträffades 

berg/sprängsten direkt under betongplattan. Eftersom provtagning av jord under 

byggnader utförts i begränsad omfattning, finns en mycket stor osäkerhet i bedömningen 

av föroreningssituationen under dessa. 

Det finns sannolikt stora skillnader i föroreningssituationen under byggnaderna beroende 

på när de uppfördes. I det norra delområdet finns byggnader nära strandkanten, vilka 

troligen är uppförda på fyllnadsmassor från tidigare verksamheter. Jorden under de 

byggnader där det varit möjligt att undersöka har dock påvisat relativt låg förorenings-

grad. 

Verksamheter av varierande karaktär har pågått under en lång tid inom Älvängens 

industriområde. Det finns kvarvarande kunskapsluckor avseende exakt var vilka 

verksamheter bedrivits samt vilka potentiellt förorenande ämnen som har använts genom 

åren. 

Vid analys på laboratorium tas små mängder material, 2-10 g, ut för analys. Med 

beaktande av detta och av att fyllnadsmassorna har en mycket heterogen 

sammansättning, skulle erhållna analysresultat sannolikt kunna variera avsevärt vid 

förnyad provtagning och analys i den enskilda punkten. Däremot, om ett stort antal prov 

på fyllnadsmassorna analyseras bedöms att erhållna resultat kan användas för att via en 

statistisk beskrivning ge en representativ bild av föroreningssituationen.  

I ett fåtal punkter har grävning ej kunnat utföras ner till naturliga jordlager. Detta innebär 

en viss osäkerhet vid bedömningen av fyllnadsmassornas mäktighet. 









Uppdrag: Älvängens industriområde, huvudstudie

Beställare: Ale kommun

Uppdragsnummer 1311714.000 Bilaga 2

Provtagare:

Provgropar (PG): Anders Fersters, Sweco. Provtagningsdatum 2012-09-05/06/11

Skruvborrpunkter (SKR): Ann-Christine Lember, Sweco. Provtagningsdatum 2012-09-11/12/13

Förklaringar

( ) kring djupangivelse innebär att borrning/grävning avbrutits på denna nivå

Med "MTOT" avses analyser map metaller, alifatiska och aromatiska kolväten samt PAH

Med "MTOT_ORG" avses analyser map alifatiska och aromatiska kolväten samt PAH

"Med tillägg" innebär att fler metaller än vad som ingår i laboratoriets standardpaket har analyserats, t ex antimon

Preliminär 

jordartsbeskrivning

SKR1250 ytskikt asfalt

0-0,04 Asfalt bitumenkaraktär

0,04-1,0 Fy sa,si,st tegel, trä, träflis, masonit, lukt från 

0,2 m

0,04-0,2 +0,2-1,0 

(+ burk)

MTOT med 

tillägg

1,0-1,2 Fy sa,gr mörkt brun, blöt, ingen lukt 1,0-1,2

1,2-(2,0) le naturlig, svarta fläckar 1,2-2,0

Övrigt

SKR1251 ytskikt asfalt

0-0,04 Asfalt bitumenkaraktär

0,04-0,5 Fy sa,gr,st brunt, ingen lukt 0,04-0,5

0,5-1,0 Fy kork? brun yta som snabbt oxiderar, 

troligen finfördelad kork, säckväv

0,5-1,0

1,0-1,2 Fy sa,gr fuktigt ingen lukt 1,0-1,2

1,2-(2,0) Le naturlig, grå, svarta fläckar 1,2-2,0

Övrigt

SKR1252 ytskikt betong

0-0,2 Betong

0,2-0,6 Luft Torpargrund

0,6-1,0 Fy sa ljusbrun, främst mellansand, ingen 

lukt

0,7-1,0

1,0-1,4 Fy sa,gr,st ljusbrun, ingen lukt 1,0-1,4 MTOT

1,0-1,4 Fy? Sa,si,mu mörkbrun, små växtdelar, ingen 

lukt, ev gammal markyta

1,0-1,4+burk

1,4-(2,0) Le lite gyttjig i toppen, naturlig, grå 1,4-2,0

Övrigt

SKR1253
ytskikt betong

0-0,15 Betong

0,15-0,6 Luft torpargrund

0,6-1,0 Fy sa,gr,st ljusbrunt, ingen lukt 0,6-1,0 MTOT inkl Hg, 

TOC

1,0-1,4 Fy sa,gr,st ljusbrunt, som ovan 1,0-1,4

1,4-1,7 Fy? sa,mu mörkbrunt, ingen lukt, bit av planka 1,4-1,7 MTOT

1,7-(2,0) Le naturlig, grå 1,7-2,0

Övrigt

Fältobservationer vid provgropsgrävning och skruvborrning

Grundvattenrör installerat, mer information finns i bilaga 5

Grundvattenrör installerat, mer information finns i bilaga 5

Punkt under södra delen av Wicanders byggnad

Punkt under norra delen av Wicanders byggnad

Provpunkt Djup i m     

(från my)
Anmärkning

Provdjup i m 

(från my)
Analyser

 2013-02-25
1(8)
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Uppdrag: Älvängens industriområde, huvudstudie

Beställare: Ale kommun

Uppdragsnummer 1311714.000 Bilaga 2

Fältobservationer vid provgropsgrävning och skruvborrning

Preliminär 

jordartsbeskrivning

SKR1254 ytskikt betong

0-0,35 Betong

0,35-0,6 Luft marken under byggnaden har satt 

sig

0,6-1,0 Fy sa,gr,si ljusbrun som övergår till rödbrunt 

finkornigare, ingen lukt

0,6-1,0 MTOT

1,0-1,4 Fy ? sa,mu,t mörkbrunt, lite murken doft, lite 

rötter och trä

1,0-1,4 MTOT inkl Hg

1,4-(2,0) Le mörkgrå- ljusgrå mjukare mot 

botten

1,4-2,0

Övrigt

SKR1255 ytskikt gräs

0-0,4 Fy mu,sa rötter,grässvål 0-0,4

0,4-1,0 Fy sa,gr svart, inslag av tegel, lite tjärdoft, 

ev slagg

0,4-1,0 PAH

1,0-2,0 Fy sa,gr svart,tegel, glas, tjärdoft (tågvirke) 1,0-1,5+1,5-2,0+ 

burk 1-2 m

PAH, 

Dioxin,TOC

2,0-2,2 Fy sa,gr blött, svart, tjärlukt 2,0-2,2

2,2-2,8 Fy sa,si,mu finfördelat trä, ev spån, vass, lite 

gyttjigt, svag lukt tjära

2,2-2,8

2,8-3,0 Fy le,st mörk grå 2,8-3,0

3,0-3,4 Fy sa,gr svart, tegel, gips, lukt av tjära 3,0-3,4 PAH

3,4-(4,0) Le mjuk grå, luktfri 3,4-4,0 PAH

Övrigt

SKR1256 ytskikt gräs

0-0,5 Fy mu(sa) rötter, frigolitkulor

0,5-1,0 Fy sa,st,le lerigare mot botten, ingen lukt, 

tegel, trä

0,04-0,5+0,5-1,0 

(+ burk)

PAH

1,0-2,0 Fy sa,gr svart, svag doft av tjära, kabel,tegel 1,0-1,5 +1,5-2,0 PAH

2,0-2,5 Fy sa,gr som ovan fast ingen lukt 2,0-2,5

2,5-2,9 Fy sa,si,gy lång ståltråd som virade sig runt 

skruven, halv nedbrutna trärester 

ev spån, ingen lukt

2,5-2,9

2,9-3,0 Fy le,sa grå, ingen llukt 2,9-3,0

3,0-3,2 Fy sa,gr mörkt, igen lukt 3,0-3,2

3,2-(4,0) Le grå, naturlig svarta fläckar 3,2-4,0

Övrigt

SKR 1257
0,15-1,0 Fy sa,gr,st ljusbrunt, frigolitbit, ingen lukt 0,15-0,5 + 0,5-1,0

1,0-1,3 Fy st,sa,gr mörkt svart/brunt, blött, stark 

petroleumdoft

1,0-1,3 + burk

1,3-(2,0) Le naturlig, grå 1,3-2,0

Övrigt

Provpunkt Djup i m     

(från my)
Anmärkning

Provdjup i m 

(från my)
Analyser

Punkt under västra delen av byggnaden

Grundvattenrör installerat, mer information finns i bilaga 5

Grundvattenrör installerat, mer information finns i bilaga 5

 2013-02-25
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Uppdrag: Älvängens industriområde, huvudstudie

Beställare: Ale kommun

Uppdragsnummer 1311714.000 Bilaga 2

Fältobservationer vid provgropsgrävning och skruvborrning

Preliminär 

jordartsbeskrivning

SKR1258 ytskikt asfalt

0-0,1 Afalt bitumenkaraktär

0,1-1,0 Fy sa,st fiberduk och frigolit i botten, ingen 

lukt

0,6-0,8

1,0-1,3 Fy sa,gr,st fält med ljus resp mörkbrunt, ingen 

lukt, tegel

1,0-1,3 MTOT

1,3-2,0 Le svart träbit ev rot, grå lera 1,3-2,0

Kolv 2-2,6 Le för löst för att följa med upp

Kolv
2,8-(3,2) Le ingen lukt i skärningarna 2,8-3,0 +3,0-3,2 

+3,2-3,4

PAH

Övrigt

SKR1259 ytskikt asfalt

0-0,08 Asfalt bitumenkaraktär

0,08-1,0 Fy sa,gr,st ljusbrunt, tegel, frigolit, ingen lukt 0,08-0,5 + 0,5-1,0 PAH

1,0-1,2 Fy sa,gr,st som ovan 1,0-1,2

1, 2-2,0 Fy le,sa tegel, trä, mörkare stråk, troligen 

återfylld, ingen lukt generellt ,lite 

petroleum vid trät

1,2-2,0 PAH

2,0-2,3 Fy? le,sa frigolit, tegel kan vara inpressat på 

väg upp

2,0-2,3

2,3-3,0 Le naturlig, grå 2,3-3,0

3,0-(4,0) Le naturlig, grå, mkt mtl som fastnar 3,5-4,0 + burk

Övrigt

SKR1260 ytskikt betong

0-0,2 Betong platta på mark

0,2-0,4 Fy st singel/bärlager

0,4-0,6 Fy st, btg ev en till btg-platta, ser ut så på 

skruven dock inget mtl med upp

0,6-1,0 Fy sa, gr ljusbrunt utom sista dec som är 

mörkare o blöt

0,6-1,0 MTOT

1,0-1,3 Fy sa, gr som ovan, ljusbrunt, lukt av källare 1,0-1,3

1,3-2,0  Fy? Le lite trä, ingen lukt, mörka band 1,3-2,0

2,0-(3,0) Le naturlig, grå 2,0-2,5 + 2,5-3,0

Övrigt

SKR1261 ytskikt betong

0-0,3 Betong platta på mark

0,3-0,5 Fy sa mellansand, ljusbrun, ingen lukt 0,3-0,5 MTOT

0,5-1,0 Fy?  le, sa troligen fylle, svårt att avgöra, ingen 

lukt

0,5-1,0 MTOT

1,0-(2,0) Le lera som gradvis blir mjukare, grå 1,0-1,5 + 1,5-2,0

Övrigt

SKR1262 ytskikt betong

0-0,6 Betong

0,6-1,0 Fy le tegel, ingen lukt, mörk grå 0,6-1,0 MTOT inkl Hg, 

klorfenol

1,0-(2,0) Le naturlig, grå, mjuk mot botten, 

ingen lukt

1,0-1,5 + 1,5-2,0 MTOT

Övrigt

Provpunkt Djup i m     

(från my)
Anmärkning

Provdjup i m 

(från my)
Analyser

Hårt, fick knacka mycket vilket gjorde att mycket material föll av skruven. Kolv användes för provtagning av lera.

Punkt under västra delen av byggnaden

Punkt under sydöstra delen av byggnaden

Punkt under nordväsra delen av plattan, vatten med oljefilm syns i hålet
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Uppdrag: Älvängens industriområde, huvudstudie

Beställare: Ale kommun

Uppdragsnummer 1311714.000 Bilaga 2

Fältobservationer vid provgropsgrävning och skruvborrning

Preliminär 

jordartsbeskrivning

SKR1263 ytskikt asfalt

0-0,05 Asfalt bitumenkaraktär,  

0,05-0,15 Fy gr,st tjärindränkt makadam/oljegrus

0,15-0,5 Fy sa,gr ljusbrunt, ingen lukt 0,15-0,5 burk

0,5-1,0 Fy sa, le, si,st mörkbrunt, lukt ev petroleum 

försvann fort

0,5-1,0 burk PAH, 

klorfenol, 

dioxin

1,0-2,0 Le troligen naturlig, ingen lukt 1,0-1,5 +1,5-2,0 

burkar

MTOT

Kolv
2,5-(3,1) Le ingen lukt i skärningarna 2,5-2,7 + 2,7-2,9 

+ 2,9-3,1

PAH

Övrigt

Skr 1264
0,4-1,0 Fy sa, gr, st svart/brunt blandat, odefinierbar 

doft

0,4-1,0 burk PAH, klorfenol

1,0-2,0 Fy sa, gr, leca lättfylle, faller av skruven, ingen 

lukt

1,0-2,0 påse

2,0-2,3 Fy sa, gr, leca som ovan 2,0-2,3 burk

2,3-(3,0) Le torrskorpa som övergår till mjuk 2,3-3,0 burk

Övrigt

SKR1265 ytskikt asfalt

0-0,05 Asfalt lite tjärdoft 0-0,05 PAH

0,05-1,0 Fy sa,gr,st brunt, lite fuktig i botten, btg-

klump,ngt mörkare parti vid 0,7 m 

med svag lukt ev lösningsmedel

0,05-0,5 + 0,5-1,0 MTOT_ORG, 

ftalater

1,0-1,1 Fy sa, gr, st som ovan

1,1-(2,0) Le naturlig, grå med svarta fläckar, 

ingen lukt

1,1-2,0

Övrigt

SKR1266 ytskikt asfalt

0-0,08 Asfalt bitumenkaraktär

0,08-1,0 Fy sa, gr, st ljusbrunt till mörkbrunt, ingen lukt 0,08-0,5 + 0,5-1,0

1,0-1,3 Fy sa, gr, st brunt, som ovan 1,0-1,3 Metaller med 

tillägg, ftalater

1,3-(2,0) Le naturlig, grå, ingen lukt 1,3-2,0

Övrigt

SKR1267 ytskikt asfalt

0-0,2 Asfalt bitumenkaraktär, dubbla lager

0,2-0,4 Fy sa, gr, st brun/rött, ingen lukt 0,2-0,4 MTOT med 

tillägg

0,4-(1,0) Le naturlig, grå 0,4-1,0

Övrigt

Provpunkt Djup i m     

(från my)
Anmärkning

Provdjup i m 

(från my)
Analyser

Grundvattenrör installerat, mer information finns i bilaga 5

0,0-0,15 påse

Grundvattenrör installerat, mer information finns i bilaga 5

Grundvattenrör installerat, mer information finns i bilaga 5

Markytan är ca 1 m under omgivande markytor

 2013-02-25
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Uppdrag: Älvängens industriområde, huvudstudie

Beställare: Ale kommun

Uppdragsnummer 1311714.000 Bilaga 2

Fältobservationer vid provgropsgrävning och skruvborrning

Preliminär 

jordartsbeskrivning

SKR1268 ytskikt gräs

0-0,1 Fy mu rötter, tunt jordlager

0,1-1,0 Fy sa, gr ljusbrunt, mest sand, svag 

odefinierbar lukt på sista 0,5 m

0,1-0,5 +0,5-1,0 

burkar

PAH, klorfenol 

1,0-1,3 Fy sa, gr, st  som ovan 1,0-1,3 burk

1,3-2,0 Fy sa, gr, st svart, blött, tågvirke som virats runt 

skruv, lukt av petroleum och tjära

1,3-2,0 burk + 

påse

PAH

2,0-2,3 Fy sa, gr, st, mu som ovan, lite org mtrl, mest 

petroleumdoft

2,0-2,3 burk

2,3-(3,0) Le mjuk, naturlig, grå 2,3-3,0 burk

Övrigt

SKR1269 ytskikt gräs

0-1,0 Fy sa,gr,st btg-klumpar, ev asfalt, ingen lukt 0-0,5 +0,5-1,0 

burkar

1,0-2,0 Fy sa, gr ,le porslin, tegel, aluminiumfolie, 

masonit, blött, ingen lukt

1,0-1,5 +1,5-2,0 

burkar

2,0-2,6 Fy sa, si le org mtl, träflis, petroleumlukt, 

brunsvart

2,0-2,6 burk PAH, 

klorfenol, 

dioxin

2,6-3,0 Le mjuk, grå, lite vass? 2,6-3,0 burk

Kolv
3,5-(4,1) Le Ingen lukt i skärningarna 3,5-3,7 +3,7-3,9 

+3,9-4,1 

PAH

Övrigt

SKR1270 ytskikt gräs

0-1,0 Fy sa,gr slagg, glas, lätt tjärdoft, 

gummipackning

0-0,5 +0,5-1,0 

påse

PAH

1,0-1,3 Fy sa, gr som ovan 1,0-1,3 burk

1,3-1,6 Fy le, si, gy mörkt, org mtl,något unken doft, 

plastpåse

1,3-1,6 MTOT

1,6-(2,0) Le vass, grå, naturlig 1,6-2,0

Övrigt

SKR1271 ytskikt asfalt

0-0,15 Asfalt bitumenkaraktär 0-0,15 PAH

0,15-0,7 Fy sa, gr, st brunt, ingen lukt, btg-bitar 0,15-0,7 PAH

0,7-1,0 Fy sa, gr, st fiberduk, frigolit, tegel, mörkbrunt, 

lerigt mot botten

0,7-1,0

1,0-1,5 Fy? le(sa) lite lukt av tjära, mörkare stråk i 

leran

1,0-1,5 + burk PAH

1,5-2,0 Le troligen naturlig, svarta inslag, 

ingen lukt

1,5-2,0

2,0-2,1 Le grå med svarta fläckar 2,0-2,1

2,1-(3,0) Le naturlig, grå 2,1-3,0

Övrigt

SKR1272 ytskikt asfalt

0-0,05 Asfalt lite mjuk och kletig, ingen tydlig doft 0-0,05

0,05-1,0 Fy sa, gr, st, le det övre ngt ljusare, trä, ingen lukt 0,05-0,5 + 0,5-1,0 MTOT

1,0-1,1 Fy sa, gr, st, le som ovan, ingen lukt

1,1-(2,0) Le naturlig, grå, svarta fläckaringen 

lukt

1,1-1,5 +1,5-2,0

Övrigt

Provpunkt Djup i m     

(från my)
Anmärkning

Provdjup i m 

(från my)
Analyser

 Lerprov troligen kontaminerat pga mkt mtl som fastnat

Kolvprovtagare användes för provtaging av lera under fyllnadsmassorna

Grundvattenrör installerat, mer information finns i bilaga 5

Grundvattenrör installerat, mer information finns i bilaga 5

Innanför staketet, vid lastbryggorna på södra sidan om Wicanders

 2013-02-25
5(8)

P:\1314\1311714_Älvängen, Huvudstudie\800_Dokument\19 Original\Undersökningsrapport 130215\Bilaga 2 fältprotokoll_130215



Uppdrag: Älvängens industriområde, huvudstudie

Beställare: Ale kommun

Uppdragsnummer 1311714.000 Bilaga 2

Fältobservationer vid provgropsgrävning och skruvborrning

Preliminär 

jordartsbeskrivning

PG 1201 ytskikt asfalt

0-0.03 Asfalt misstänkt tjärasfalt 0-0.03 PAH

0.03-0.15 Fy st bärlager

0.15-0.5 Fy sa,, gr, st rundade stenar, järnplåt, virke, 

rödfärgat

0.15-0.5

0.5-1.0 Fy le, gr,sa,st porslin, tegel, gråfärgat 0.5-1.0

1.0-2.0 Fy sa, gr, st neutralt, rödfärgat 1.0-1.5 +1.5-2.0

2.0-(2.3) Le torrskorpekaraktär 2.0-2.3

Övrigt

PG 1202 ytskikt matjord

0-0.1 Fy matjord mycket rötter(friska), kaveldun, 

tegelrester

0.1-0.4 Fy matjord, org, sa, gr,st mycket tegelrester, eldfast porslin 0.1-0.4

0.4-(1.0) Le, si torrkorpekaraktär 0.4-1.0

Övrigt

PG 1203 ytskikt grus

0-0.03 Fy makadam makadam 0-0.15 PAH

0.03-0.15 Fy bärlager

0.15-0.5 Fy sa,, gr, st rundade stenar 0.15-0.5

0.5-1.0 Fy sa, gr, st rundade stenar, plåtrester, metall 0.5-1.0

1.0-(1.5)       

avbryter

Fy le lera med sten och skrot, påträffar 

och gräver av äldre betongledning 

ca 1.2 mumy, vatten i ledningen, 

järnutfällingar, svag lukt av 

petroleum

1.0-1.5

Övrigt

PG 1204 ytskikt grus

0-0.1 Fy makadam

0.1-0.2 Fy makadam stenkolstjära 0.1-0.2 PAH

0.2-0..5 Fy sa, st, gr rundade stenar, tegel 0.2-0.5

0.5-1.0 Fy sa, st,gr tjärklumpar, lukt av trätjära 0.5-1.0(2st) MTOT, 

klorfenol, 

dioxin

1.0-2.0 Fy sa, st, gr tjärklumpar, lukt av trätjära, mycket 

vatten

1.0-2.3 (2st)

2.0-2.3 Fy ?? rester av garn, brädlappar, skrot, 

plåt, tegel, sten, rälsbalk

(2.3) Avbryter hårt, ev betongfundament avbryter

Övrigt

PG 1206 ytskikt asfalt

0-0.1 asfalt bitumen 0-0.1 PAH

0.1-(0.3) betong betongplatta, armerad, försöker 

med tjälkrok

avbryter

Övrigt

Provpunkt Djup i m     

(från my)
Anmärkning

Provdjup i m 

(från my)
Analyser

Vatten tränger in hastigt, gv-yta ca 1.1 mumy

Samlingsprov 

MTOT inkl Hg

Skördegarnsgränd

Flyttar punkten ca 3 m från planerat läge för att undvika hårdgjord yta, torr grop

 Gv-yta ca 1.2-1.4  mumy
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Uppdrag: Älvängens industriområde, huvudstudie

Beställare: Ale kommun

Uppdragsnummer 1311714.000 Bilaga 2

Fältobservationer vid provgropsgrävning och skruvborrning

Preliminär 

jordartsbeskrivning

PG 1207 ytskikt vegetation, jord

0-0,03 Fy org mossa, ??

0.05-0.4 Fy sa, gr, st blandfylle, murrester, tegel, rep, 

armeringsjärn, betong

0,05-0,4

0,4-1,0 Fy sa, st, gr rundade stenar, rödare 0,4-1,0

1,0-1,5 Fy sa, st,gr stängselhärva, garnrester 1,0-1,5

1,5-(1,7) Le (t) torrskorpekaraktär, rot/växtdelar, 

ingen avvikande lukt

1,5-1,7

Övrigt

PG 1209 ytskikt gräs

0-0,2 grässvål

0,2-0,4 Fy sa, gr, st rundade stenar, sandigt grusigt, 

stenigt, kapsyler, trä, 

0,2-0,4

0,4-1,1 Fy sa, st, gr enstaka jutesäckar med finmaterial 

(korkdamm)

0,4-1,1 + burk MTOT

1,1-(1,5) Le (t) torrskorpekaraktär, ej rötter,smuligt 

brott, ingen avvikande lukt

1,1-1,5

Övrigt

PG 1210 ytskikt asfalt

0-0,05 asfalt 0-0,05 PAH

0,05-0,2 Fy sa, gr, st, mak ca, 0,4 mm, neutral lukt 0,05-0,2

0,2-0,7 Fy sa, st, gr sanddomminerat, neutral lukt 0,2-0,7

0,7-1,0 Fy sa, gr, st mörkt främst finkornigt material, 

kork?, svag söt lukt

0,7-1,0 MTOT med 

tillägg

1,0-(1,5) Le (t) torrskorpekaraktär, rötter 1,0-1,5

Övrigt

PG 1211 ytskikt asfalt

0-0,05 asfalt bitumen? 0-0,05 PAH

0,05-0,3 Fy st, gr, sa sandigt bärlager, neutralt, bra 

intryck

0,05-0,3

0,3-1,4 Fy st, gr, sa, org mörka lätta massor, spån? 0,3-1,4 MTOT

1,4-(1,8) Le mjuk, rikligt med vass och rötter 1,4-1,8

Övrigt

PG 1212 ytskikt asfalt

0-0,05 asfalt åldre bitumenkaraktär, torrt

0,05-0,2 Fy bärlager geotextil, 0-40 mm, neutral

0,2-0,6 Fy sa, gr, st sanddomminerat, neutral 0,2-0,6

0,6-1,5 Fy sa, gr, st, org kork, lättfylle, fuktigt, mörkt, en del 

större sten, frigolit

0,6-1,5 MTOT

1,5-(1,7) Le mjuk, vassrötter, neutral 1,5-1,7

Övrigt

Provpunkt Djup i m     

(från my)
Anmärkning

Provdjup i m 

(från my)
Analyser

Avfall i ytan, skräpigt inne i ängsmiljö

Provgrop nära viken

Provgrop vid tidigare toluentank

Endast lite vatten i gropen
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Uppdrag: Älvängens industriområde, huvudstudie

Beställare: Ale kommun

Uppdragsnummer 1311714.000 Bilaga 2

Fältobservationer vid provgropsgrävning och skruvborrning

Preliminär 

jordartsbeskrivning

PG 1219 ytskikt grus

0-0,1 Fy makadam torrt flis,4-8 mm

0,1-0,3 Fy sa, gr, st gulaktig, torr, neutral lukt 0,1-0,3 +burk

0,3-0,4 Fy st, gr, sa sotigt, torrt 0,3-0,4 +burk MTOT

0,4-0,7 Fy gr, st, sa grått, fuktig, större runda 

stenar,neutral lukt

0,4-0,7 + burk

0,7-1,5 Fy sa, gr, st mörkt, mycket avfall, mursten, 

skrot, järntråd, brädlappar

0,7-1,5 MTOT inkl Hg, 

dioxin

1,5-(2,0) Le smäckig, vassrötter, neutral lukt, 

(minerogen)

1,5-2,0

Övrigt

PG 1220 ytskikt grus

0-0,1 Fy makadam flis (4-8 mm)

0,1-0,25 Fy sa, gr, st geotextil,gulbrun 0,1-0,25

0,25-1,9 Fy sa, gr, st blandfylle, mursten, beck?, tjära?, 

skrot, gummilister

0,25-1,9 MTOT

1,9-(2,1) Le mjuk, vassrötter, neutral 1,9-2,1

Övrigt

Provgrop inne på "Blåtunga", smal grussträng mellan asfaltytor, lukt av tjära troligen från det tunna lagret, svag lukt av 

petroleum, gropen vattenfylldes snabbt, gv-yta 0,8 mumy, endast enstaka tecken på oljefilm

Provpunkt Djup i m     

(från my)
Anmärkning

Provdjup i m 

(från my)
Analyser
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Bilaga 3a
Älvängens industriområde, huvudstudie

Beställare: Ale kommun

Uppdragsnr: 1311714.000

Sammanställning av analysresultat för jord och asfalt
Södra området, "Wicanders"

Provpunkt Skr1272 Pg1209 Pg1210 Skr1250 Skr1252 Skr1253 Skr1253 Skr1265 Skr1266 Skr1267 Skr1254 Skr1254

Jordart
Fy sa, gr, st, le Fy sa, st, gr Fy sa, gr, st Fy sa,si,st Fy sa,gr,st Fy sa,gr,st Fy? sa,mu Fy sa,gr,st Fy sa, gr, st Fy sa, gr, st Fy sa,gr,si Fy ? sa,mu,t

KM MKM FA
Parameter Djup (m) 0,05-0,5 0,4-1,1 0.7-1.0 0.2-1.0 1,0-1,4 0,6-1,0 1,4-1,7 0.5-1.0 1-1,3 0.2-0.4 0,6-1,0 1,0-1,4

Organiska ämnen

Alifater >C5-C8 mg/kgTS <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 e.a <5,0 <5,0 <5,0 12 80 1000
Alifater >C8-C10 mg/kgTS <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 e.a <3,0 <3,0 <3,0 20 120 1000
Alifater >C10-C12 mg/kgTS <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 e.a <5,0 <5,0 <5,0 100 500
Alifater >C12-C16 mg/kgTS <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 e.a <5,0 <5,0 <5,0 100 500
Alifater >C5-C16 mg/kgTS <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 e.a <20 <20 <20 100 500
Alifater >C16-C35 mg/kg TS <10 73 190 55 <10 <10 65 35 e.a 14 18 <10 100 1000 10000
Aromater >C8-C10 mg/kg TS <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 e.a <4,0 <4,0 <4,0 10 50 1000
Aromater >C10-C16 mg/kg TS <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 e.a <3,0 <3,0 <3,0 3 15
Aromater >C16-C35 mg/kg TS <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1.3 e.a <1,0 <1,0 <1,0 10 30 1000
Bensen mg/kg TS <0,0035 <0,0035 0.028 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 e.a <0,0035 <0,0035 <0,0035 0.012 0.04
Toluen mg/kg TS <0,10 <0,10 0.17 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 e.a <0,10 <0,10 <0,10 10 40
Etylbensen mg/kg TS <0,10 <0,10 <0.10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 e.a <0,10 <0,10 <0,10 10 50
Summa xylener mg/kg TS <0,10 <0,10 0.17 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 e.a <0,10 <0,10 <0,10 10 50
PAH L mg/kg TS <0,3 <0,3 0.41 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0.30 e.a <0,3 <0,3 <0,3 3 15
PAH M mg/kg TS <0,3 <0,3 <0.30 <0,3 <0,3 <0,3 0.36 1.4 e.a <0,3 0.66 <0,3 3 20
PAH H mg/kg TS <0,3 <0,3 <0.30 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 2.4 e.a <0.30 0.95 <0,3 1 10
Dioxin (PCDD inkl LOQ) ng/kg TS e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a 20 200
Klorfenol mg/kg TS e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a 0.5 3
Ftalater mg/kg TS e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a <0.061-<0.61<0,068-<0,68 e.a e.a e.a 60**

Metaller

Antimon mg/kg TS e.a e.a <7.1 <3.6 e.a e.a e.a e.a <2,5 <2.3 e.a e.a 12 30

Arsenik mg/kg TS <2,0 <2,7 <7.1 <3.6 <1,9 <2,0 <6,3 e.a 2.9 <2.3 <2,9 <2,0 10 25 1000
Barium mg/kg TS 30 27 28 50 29 24 40 e.a 43 28 30 24 200 300 10000
Bly mg/kg TS 3,2 2,6 4.9 3.4 4 3.2 7.3 e.a 11 4.5 4.9 3.8 50 400 2500
Bor mg/kg TS e.a e.a <18 <9.0 e.a e.a e.a e.a <6,2 <5.7 e.a e.a
Kadmium mg/kg TS <0,20 1,7 <0.71 <0.36 <0,19 <0,20 <0,63 e.a <0,25 <0.23 <0,29 <0,20 0.5 15 1000
Kobolt mg/kg TS 3,1 9,9 2.0 3.4 3.1 2.7 2.8 e.a 4.3 2.9 4.1 2.7 15 35 2500

Koppar mg/kg TS 11 4,0 13 12 13 9.9 17 e.a 14 9 15 11 80 200 2500
Krom, total mg/kg TS 6,4 2,8 <1.8 6.5 9.7 5.5 5.5 e.a 17 8 5.6 6.7 80 150 10000
Kvicksilver mg/kg TS <0,0097 e.a <0.036 <0.018 e.a <0,0096 e.a e.a 0.017 <0.012 e.a <0,0098 0.25 2.5 1000
Moybden mg/kg TS e.a e.a <7.1 <3.6 e.a e.a e.a e.a <2,5 <2.3 e.a e.a 40 100
Nickel mg/kg TS 3,8 2,8 <1.8 5.9 5.3 3.7 6.6 e.a 9.1 4.8 4 4.3 40 120 1000
Tenn mg/kg TS e.a e.a 1.3 <0.45 e.a e.a e.a e.a 0.35 <0.29 e.a e.a 500*
Vanadin mg/kg TS 10 7,9 <7.1 14 12 9.6 <6,3 e.a 20 13 8.8 11 100 200 10000
Zink mg/kg TS 19 25 8.4 18 20 16 23 e.a 42 23 20 20 250 500 2500

Övrigt

TS % 93.5 68.6 25.7 50 95.4 94.1 28.7 91.6 72.8 80.1 63.3 92.2
Glödförlust % e.a e.a e.a e.a e.a 0.6 e.a 1 e.a e.a e.a e.a
TOC ber % e.a e.a e.a e.a e.a 0.3 e.a 0.6 e.a e.a e.a e.a
pH e.a e.a e.a e.a e.a 5.8 e.a 7.2 e.a e.a e.a e.a

e.a.  - analys har ej utförts

MKM - avser Naturvårdsverkets generella riktvärden (Rapport 5976) för mindre känslig markanvändning. Halter högre än MKM har markerats med orange.

Asfalt Pg1201(N) Pg1203(N) Pg1204(N) Pg1211 (M)Skr1265(S) Skr1271(S)

Summa PAH16 mg/kg TS 2050 4800 1900 14 7 13 70 300 1000

Asfalt - jämförvärden för asfalt har hämtats från "På väg igen. Vägen tillbaka för återvunnen asfalt” Svenska kommunförbundet 2004.

FA - avser Avfall Sverige:s rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall (Rapport 2007:1, "Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor").  Halter högre än FA har markerats med rött.

* Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevannn 2010, Miljoministeriet.

KM - avser Naturvårdsverkets generella riktvärden (Rapport 5976) för känslig markanvändning. Halter högre än KM har markerats med gult.

** Svenskt riktvärde saknas, 60 mg/kg TS är en ekotox-halt från Holländska riktvärdeslistan, Soil remedation circular, 2009

Jämförvärden

Generella riktvärden

10000
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Bilaga 3a
Älvängens industriområde, huvudstudie

Beställare: Ale kommun

Uppdragsnr: 1311714.000

Sammanställning av analysresultat för jord och asfalt
Mellersta området, "Gamla korken"

Provpunkt Skr1270 Skr1270 Pg1219 Pg1219 Pg1220 Skr1255 Skr1255 Skr1255 Skr1255 Skr1256 Skr1256 Skr1258 Skr1258 Skr1259 Skr1259 Skr1271 Skr1271 Pg1211 Pg1212

Jordart
Fy sa,gr Fy le, si, gy Fy st, gr, sa Fy sa, gr, st Fy sa, gr, st Fy sa,gr Fy sa,gr Fy sa,gr Le Fy sa,st,le Fy sa,gr Fy sa,gr,st Le Fy sa,gr,st Fy le,sa Fy sa, gr, st Fy? le(sa) Fy st, gr, sa, 

org

Fy sa, gr, st, 

org KM MKM FA
Parameter Djup (m) 0-0,5 1,3-1,6 0,3-0,4 0,7-1,5 0,25-1,9 0,4-1,0 1,0-1,5 3,0-3,4 3,4-4,0 0,5-1,0 1,0-1,5 1,0-1,3 3,0-3,2 0,5-1,0 1,2-2,0 0,15-0,7 1,0-1,5 0,3-1,4 0,6-1,5

Organiska ämnen

Alifater >C5-C8 mg/kgTS e.a <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 e.a e.a e.a e.a e.a e.a <5,0 e.a e.a e.a e.a e.a <5,0 <5,0 12 80 1000
Alifater >C8-C10 mg/kgTS e.a <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 e.a e.a e.a e.a e.a e.a <3,0 e.a e.a e.a e.a e.a <3,0 <3,0 20 120 1000
Alifater >C10-C12 mg/kgTS e.a 28 <5,0 <5,0 31 e.a e.a e.a e.a e.a e.a <5,0 e.a e.a e.a e.a e.a <5,0 35 100 500
Alifater >C12-C16 mg/kgTS e.a 75 8 29 180 e.a e.a e.a e.a e.a e.a <5,0 e.a e.a e.a e.a e.a <5,0 55 100 500
Alifater >C5-C16 mg/kgTS e.a 110 <20 36 220 e.a e.a e.a e.a e.a e.a <20 e.a e.a e.a e.a e.a <20 95 100 500
Alifater >C16-C35 mg/kg TS e.a 720 1200 580 2800 e.a e.a e.a e.a e.a e.a 35 e.a e.a e.a e.a e.a 52 190 100 1000 10000
Aromater >C8-C10 mg/kg TS e.a <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 e.a e.a e.a e.a e.a e.a <4,0 e.a e.a e.a e.a e.a <4,0 <4,0 10 50 1000
Aromater >C10-C16 mg/kg TS e.a 24 12 21 320 e.a e.a e.a e.a e.a e.a 5.5 e.a e.a e.a e.a e.a 10 4.9 3 15
Aromater >C16-C35 mg/kg TS e.a 30 24 48 78 e.a e.a e.a e.a e.a e.a 20 e.a e.a e.a e.a e.a 37 12 10 30 1000
Bensen mg/kg TS e.a 0.012 <0,0035 <0,0035 <0,0035 e.a e.a e.a e.a e.a e.a 0.0035 e.a e.a e.a e.a e.a <0,0035 <0,0035 0.012 0.04
Toluen mg/kg TS e.a <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 e.a e.a e.a e.a e.a e.a <0,10 e.a e.a e.a e.a e.a <0,10 <0,10 10 40
Etylbensen mg/kg TS e.a <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 e.a e.a e.a e.a e.a e.a <0,10 e.a e.a e.a e.a e.a <0,10 <0,10 10 50
Summa xylener mg/kg TS e.a <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 e.a e.a e.a e.a e.a e.a <0,10 e.a e.a e.a e.a e.a <0,10 <0,10 10 50
PAH L mg/kg TS 150 3.6 1 2.3 10 12 42 13 <0,30 <0,30 3,7 2.2 <0,3 <0,30 0,34 <0,30 0,51 1.2 0.57 3 15
PAH M mg/kg TS 420 39 27 59 120 350 970 290 2,3 5,4 77 50 <0,3 6,3 8,4 <0,30 12 87 17 3 20
PAH H mg/kg TS 210 37 36 91 25 400 1000 290 1.0 8,0 90 53 <0,3 8,3 13 <0,30 15 100 23 1 10
Dioxin (PCDD inkl LOQ) ng/kg TS e.a e.a e.a 12,1 e.a e.a 3.88 e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a 20 200
Klorfenol mg/kg TS e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a 0.5 3
Ftalater mg/kg TS e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a 60**

Metaller

Antimon mg/kg TS e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a 12 30

Arsenik mg/kg TS e.a 5,7 2,6 4,9 6,6 e.a e.a e.a e.a e.a e.a 45 e.a e.a e.a e.a e.a <7,8 4,2 10 25 1000
Barium mg/kg TS e.a 200 84 78 76 e.a e.a e.a e.a e.a e.a 98 e.a e.a e.a e.a e.a 63 50 200 300 10000
Bly mg/kg TS e.a 31 72 25 40 e.a e.a e.a e.a e.a e.a 36 e.a e.a e.a e.a e.a 68 35 50 400 2500
Bor mg/kg TS e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a
Kadmium mg/kg TS e.a <0,39 0,59 0,33 <0,58 e.a e.a e.a e.a e.a e.a 1,5 e.a e.a e.a e.a e.a <0,78 <0,39 0.5 15 1000
Kobolt mg/kg TS e.a 2,5 4,0 3,8 5,1 e.a e.a e.a e.a e.a e.a 12 e.a e.a e.a e.a e.a 2,0 3,3 15 35 2500

Koppar mg/kg TS e.a 120 55 31 210 e.a e.a e.a e.a e.a e.a 44 e.a e.a e.a e.a e.a 29 33 80 200 2500
Krom, total mg/kg TS e.a 15 16 10 21 e.a e.a e.a e.a e.a e.a 20 e.a e.a e.a e.a e.a 4,6 8,3 80 150 10000
Kvicksilver mg/kg TS e.a e.a e.a 0,21 e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a 0.25 2.5 1000
Moybden mg/kg TS e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a 40 100
Nickel mg/kg TS e.a 10 11 10 99 e.a e.a e.a e.a e.a e.a 35 e.a e.a e.a e.a e.a 4,3 6,7 40 120 1000
Tenn mg/kg TS e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a 500*
Vanadin mg/kg TS e.a 14 24 15 12 e.a e.a e.a e.a e.a e.a 19 e.a e.a e.a e.a e.a <7,8 14 100 200 10000
Zink mg/kg TS e.a 410 240 270 890 e.a e.a e.a e.a e.a e.a 1100 e.a e.a e.a e.a e.a 110 150 250 500 2500

Övrigt

TS % 75.9 46.7 71.5 66.5 31.2 32.2 35.3 50.3 49.7 72.7 43.4 51.5 51.1 91.1 69.2 91.6 62.3 23.2 46.9
Glödförlust % e.a e.a e.a e.a e.a e.a 32.8 e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a 84.5 e.a
TOC ber % e.a e.a e.a e.a e.a e.a 18.7 e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a 48.2 e.a
pH e.a e.a e.a e.a e.a e.a 6.5 e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a 5.6 e.a

e.a.  - analys har ej utförts

MKM - avser Naturvårdsverkets generella riktvärden (Rapport 5976) för mindre känslig markanvändning. Halter högre än MKM har markerats med orange.

** Svenskt riktvärde saknas, 60 mg/kg TS är en ekotox-halt från Holländska riktvärdeslistan, Soil remedation circular, 2009

KM - avser Naturvårdsverkets generella riktvärden (Rapport 5976) för känslig markanvändning. Halter högre än KM har markerats med gult.

FA - avser Avfall Sverige:s rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall (Rapport 2007:1, "Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor") . Halter högre än FA har markerats med rött.

* Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevannn 2010, Miljoministeriet.

Generella riktvärden

10000
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Bilaga 3a
Älvängens industriområde, huvudstudie

Beställare: Ale kommun

Uppdragsnr: 1311714.000

Norra området, "Carlmarks"

Provpunkt Skr1260 Skr1261 Skr1261 Skr1268 Skr1268 Skr1269 Skr1269 skr1263 Skr1263 Skr1263 skr1264 Pg1204 Skr1262 Skr1262 Pg1201

Jordart
Fy sa, gr Fy sa Fy?  le, sa Fy sa, gr Fy sa, gr, st Fy sa, si le Le Fy sa, le, si,st Le Le Fy sa, gr, st Fy sa, st,gr Fy le Le Fy le, gr,sa,st

KM MKM FA
Parameter Djup (m) 0,6-1,0 0,3-0,5 0,5-1,0 0,5-1,0 1,3-2,0 2.0-2.6 3,5-3,7 0,5-1,0 1,0-1,5 2,5-2,7 0,4-1,0 0.5-1.0 0,6-1,0 1,0-1,5 samling

Organiska ämnen

Alifater >C5-C8 mg/kgTS <5,0 <5,0 <5,0 e.a e.a e.a e.a e.a <5,0 e.a e.a <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 12 80 1000
Alifater >C8-C10 mg/kgTS <3,0 <3,0 <3,0 e.a e.a e.a e.a e.a <3,0 e.a e.a <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 20 120 1000
Alifater >C10-C12 mg/kgTS <5,0 <5,0 <5,0 e.a e.a e.a e.a e.a <5,0 e.a e.a 7.1 <5,0 <5,0 <5,0 100 500
Alifater >C12-C16 mg/kgTS <5,0 <5,0 <5,0 e.a e.a e.a e.a e.a <5,0 e.a e.a 7.8 <5,0 <5,0 <5,0 100 500
Alifater >C5-C16 mg/kgTS <20 <20 <20 e.a e.a e.a e.a e.a <20 e.a e.a ? <20 <20 <20 100 500
Alifater >C16-C35 mg/kg TS <10 <10 <10 e.a e.a e.a e.a e.a <10 e.a e.a 560 16 <10 <10 100 1000 10000
Aromater >C8-C10 mg/kg TS <4,0 <4,0 <4,0 e.a e.a e.a e.a e.a <4,0 e.a e.a <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 10 50 1000
Aromater >C10-C16 mg/kg TS <3,0 <3,0 <3,0 e.a e.a e.a e.a e.a <3,0 e.a e.a 5.7 <3,0 <3,0 <3,0 3 15
Aromater >C16-C35 mg/kg TS 1.3 <1,0 <1,0 e.a e.a e.a e.a e.a <1,0 e.a e.a 4.7 <1,0 <1,0 <1,0 10 30 1000
Bensen mg/kg TS <0,0035 <0,0035 <0,0035 e.a e.a e.a e.a e.a <0,0035 e.a e.a <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 0.012 0.04
Toluen mg/kg TS <0,10 <0,10 <0,10 e.a e.a e.a e.a e.a <0,10 e.a e.a <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 10 40
Etylbensen mg/kg TS <0,10 <0,10 <0,10 e.a e.a e.a e.a e.a <0,10 e.a e.a <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 10 50
Summa xylener mg/kg TS <0,10 <0,10 <0,10 e.a e.a e.a e.a e.a <0,10 e.a e.a <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 10 50
PAH L mg/kg TS <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 1,4 3.0 <0,30 <0,3 <0,3 <0,30 7,9 1.6 <0,3 <0,3 <0,3 3 15
PAH M mg/kg TS 3.6 <0,3 <0,3 4.7 19 33 <0,30 1,6 <0,3 <0,30 64 7.3 2 <0,3 0.93 3 20
PAH H mg/kg TS 3.6 <0,3 <0,3 3.8 7,4 16 <0,30 1,6 <0,3 <0,30 90 11 2.2 <0,3 1.3 1 10
Dioxin (PCDD inkl LOQ) ng/kg TS e.a e.a e.a e.a e.a 12.7 e.a 18,6 e.a e.a e.a 55,9 e.a e.a e.a 20 200
Klorfenoler mg/kg TS e.a e.a e.a <0,005 e.a 0.0613 e.a <0,005 e.a e.a <0,005 0.025 e.a e.a e.a 0.5 3
Ftalater mg/kg TS e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a 60**

Metaller

Antimon mg/kg TS e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a 12 30

Arsenik mg/kg TS <2,0 <1,9 5,5 e.a e.a e.a e.a e.a 6,4 e.a e.a 13 7,1 3,0 3,5 10 25 1000
Barium mg/kg TS 20 23 83 e.a e.a e.a e.a e.a 78 e.a e.a 840 69 50 54 200 300 10000
Bly mg/kg TS 2,3 3,4 14 e.a e.a e.a e.a e.a 13 e.a e.a 230 85 7,4 36 50 400 2500
Bor mg/kg TS e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a
Kadmium mg/kg TS <0,2 <0,19 <0,25 e.a e.a e.a e.a e.a <0,25 e.a e.a 2.7 <0,24 <0,23 <0,22 0.5 15 1000
Kobolt mg/kg TS 2,6 2,8 8,7 e.a e.a e.a e.a e.a 9,9 e.a e.a 7.2 8,4 6,6 4,4 15 35 2500

Koppar mg/kg TS 10 7,8 12 e.a e.a e.a e.a e.a 14 e.a e.a 630 21 7,5 20 80 200 2500
Krom, total mg/kg TS 4,5 5,7 23 e.a e.a e.a e.a e.a 27 e.a e.a 60 19 14 12 80 150 10000
Kvicksilver mg/kg TS e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a 0,097 e.a 0,0092 0.25 2.5 1000
Moybden mg/kg TS e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a 40 100
Nickel mg/kg TS 3,2 4,0 15 e.a e.a e.a e.a e.a 16 e.a e.a 31 14 10 8,0 40 120 1000
Tenn mg/kg TS e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a 500*
Vanadin mg/kg TS 9,4 9,7 46 e.a e.a e.a e.a e.a 55 e.a e.a 20 37 28 21 100 200 10000
Zink mg/kg TS 15 18 75 e.a e.a e.a e.a e.a 94 e.a e.a 1100 190 49 100 250 500 2500

Övrigt

TS % 90.2 96.1 74.7 90.2 76.3 45.4 52.1 95.1 72 53.8 92.6 6.3 75.2 78.4 89
Glödförlust % e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a 0.7 e.a e.a e.a 15.1 e.a e.a 1.3
TOC ber % e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a 0.4 e.a e.a e.a 8.6 e.a e.a 0.7
pH e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a 6.5 e.a e.a e.a 8 e.a e.a 6.8

e.a.  - analys har ej utförts

MKM - avser Naturvårdsverkets generella riktvärden (Rapport 5976) för mindre känslig markanvändning. Halter högre än MKM har markerats med orange.

Generella riktvärden

10000

KM - avser Naturvårdsverkets generella riktvärden (Rapport 5976) för känslig markanvändning. Halter högre än KM har markerats med gult.

FA - avser Avfall Sverige:s rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall (Rapport 2007:1, "Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor").  Halter högre än FA har markerats med rött.

* Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevannn 2010, Miljoministeriet.

** Svenskt riktvärde saknas, 60 mg/kg TS är en ekotox-halt från Holländska riktvärdeslistan, Soil remedation circular, 2009

Sammanställning av analysresultat för jord och asfalt

 2013-02-15
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Bilaga 3b
Älvängens industriområde, huvudstudie

Beställare: Ale kommun

Uppdragsnr: 1311714.000

Sammanställning av analysresultat för grundvatten
Provtagningsdatum 19/9-2012

Provpunkt Enhet

Skr1250 Skr1251 Skr1265 Skr1266 Skr1270 Skr1255 Skr1256 Skr1264 Skr1268 mindre måttligt allvarligt mycket

Parametrar ofiltrerat filtrerat ofiltrerat filtrerat ofiltrerat filtrerat ofiltrerat filtrerat ofiltrerat filtrerat ofiltrerat filtrerat ofiltrerat filtrerat ofiltrerat filtrerat ofiltrerat filtrerat allvarligt allvarligt allvarligt

Metaller

Antimon µg/l <4.0 <1.0 <1.0 <1.0 5.3 3.1 1.2 <1,0 0.1 56 2.1 <1.0 <1.0 <1.0 0.1 <1,0 5.4 1.2 <10 10-30 30-100 >100

Arsenik µg/l 16.0 1.2 5.3 0.8 7.3 <0.2 9.8 0.6 6.2 0.4 16.0 <0.5 4.8 0.5 33.0 1.3 37.0 1.9 <50 50-150 150-500 >500

Barium µg/l 510 100 170 83 840 140 440 57 360 200 560 210 280 180 980 51 1200 110

Bly µg/l 130 <0.05 16 1.00 110 <0.05 74 <0,05 55 <0,05 52 0.05 7.40 <0.05 230 <0,05 330 0.30 <10 10-30 30-100 >100

Bor µg/l 170.00 130.00 63.00 80.00 92.00 100.00 51.00 63.00 74.00 67.00 140.00 150.00 87.00 74.00 100.00 51.00 340.00 480.00

Kadmium µg/l 0.95 <0.02 0.16 0.05 0.94 0.04 0.71 0.03 0.43 0.05 0.02 0.78 <0.1 <0.020 2.30 0.06 3.70 <0,02 <5 5-15 15-50 >50

Kobolt µg/l 27.0 3.8 7.8 4.1 23.0 5.2 16.0 2.9 25.0 21.0 5.7 2.3 5.2 4.5 56.0 25.0 37.0 1.4

Koppar µg/l 32.0 1.4 17.0 3.0 150.0 6.0 81.0 5.0 430.0 25.0 42.0 0.3 4.6 1.1 200.0 1.5 280.0 1.5 <2000 2000-6000 6000-20000 >20000

Krom µg/l 39.00 <0.4 12.00 0.42 24.00 0.21 27.00 0.27 18.00 <0,2 13.00 0.20 1.20 0.20 130 <0,2 95 0.22 <50 50-150 150-500 >500

Kvicksilver µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 1-3 3-10 >10

Nickel µg/l 36.0 2.0 7.4 2.1 20.0 2.6 21.0 2.3 60.0 43.0 8.4 1.7 10.0 1.9 84 1.9 120 3.2 <50 50-150 150-500 >500

Tenn µg/l 2.0 <0.1 1.0 <0.1 <0.5 <0.1 0.6 <0,1 7.6 <0,1 5.2 <0.1 <0.5 <0.1 6.2 <0,1 14.0 <0,1

Vanadin µg/l 150.0 <0.4 24.0 0.6 76.0 <0.2 100.0 0.3 8.0 <0,2 16.0 <0.2 1.8 <0.2 290.0 0.4 160.0 0.6

Zink µg/l 280.0 3.3 94.0 16.0 240.0 10.0 160.0 6.1 910 350.0 500.0 32.0 36.0 10.0 1200 3.6 5000 15.0 <700* 700-3500* 3500-17500* >17500*

Organiska föreningar Riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer

Miljörisker ytvatten Ångor till byggnader

alifater >C5-C8 µg/l <0,02 e.a <0,02 e.a <0,02 e.a <0,02 e.a <0,02 e.a <0,02 e.a <0,02 e.a <0,02 e.a <0,02 e.a 3000 2000

alifater >C8-C10 µg/l <0,02 e.a <0,02 e.a <0,02 e.a <0,02 e.a <0,02 e.a <0,02 e.a <0,02 e.a <0,02 e.a <0,02 e.a 3000 100

alifater >C10-C12 µg/l <0,02 e.a <0,02 e.a <0,02 e.a <0,02 e.a <0,02 e.a <0,02 e.a <0,02 e.a <0,02 e.a 0,020 e.a 5000 100

alifater >C12-C16 µg/l <0,02 e.a <0,02 e.a <0,02 e.a <0,02 e.a <0,02 e.a <0,02 e.a <0,02 e.a <0,02 e.a 0,030 e.a 5000 -

alifater >C16-C35 µg/l <0,05 e.a <0,05 e.a <0,05 e.a <0,05 e.a <0,05 e.a <0,05 e.a <0,05 e.a <0,05 e.a 0,36 e.a 1000 -

aromater >C8-C10 µg/l <0,07 e.a <0,07 e.a <0,07 e.a <0,07 e.a <0,07 e.a <0,07 e.a <0,07 e.a <0,07 e.a <0,07 e.a 3000 1600

aromater >C10-C16 µg/l <0,01 e.a <0,01 e.a <0,01 e.a <0,01 e.a <0,01 e.a <0,01 e.a <0,01 e.a <0,01 e.a 0,062 e.a 1000 6000

aromater >C16-C35 µg/l <0,005 e.a <0,005 e.a <0,005 e.a <0,005 e.a <0,005 e.a <0,005 e.a <0,005 e.a <0,005 e.a <0,005 e.a

bensen µg/l <1.0 e.a <1.0 e.a <1.0 e.a <1.0 e.a <1.0 e.a <1.0 e.a <1.0 e.a <1.0 e.a <1.0 e.a 1000 40

toluen µg/l <1.0 e.a <1.0 e.a <1.0 e.a <1.0 e.a <1.0 e.a <1.0 e.a <1.0 e.a <1.0 e.a <1.0 e.a 1000 7000

etylbensen µg/l <1.0 e.a <1.0 e.a <1.0 e.a <1.0 e.a <1.0 e.a <1.0 e.a <1.0 e.a <1.0 e.a <1.0 e.a 1000 20000

summa xylener µg/l <1.0 e.a <1.0 e.a <1.0 e.a <1.0 e.a <1.0 e.a <1.0 e.a <1.0 e.a <1.0 e.a <1.0 e.a 1000 25000

^PAH cancerogena µg/l <0.2 e.a <0.2 e.a <0.2 e.a <0.2 e.a <0.2 e.a <0.2 e.a <0.2 e.a 1,1 e.a 2.5 e.a 5 200

PAH övriga µg/l <0.3 e.a <0.3 e.a <0.3 e.a <0.3 e.a 0.81 e.a <0.3 e.a 0.46 e.a 3.9 e.a 17 e.a 100 1500

Ftalater µg/l e.a e.a e.a e.a <0,1-<1,0 e.a <0,1-<1,0 e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a

Pentaklorfenol µg/l e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a <0,01 e.a <0,01 e.a 4,5**

Dioxin inkl LOQ Pg/l e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a 19,6 e.a 7.02 e.a 1,0 pg /l***

NV, 1999: Metodik för inventering av förorenade områden. Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Naturvårdsverkets rapport 4918. 

Kemakta Konsult AB, 2005: Riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer, Kemakta AR 2005-31.

* Jämförelsevärden för indelning av avvikelse. För zink finns ej angivet halter för indelning av tillstånd.  

**Haltkriterier för skydd av grundvatten från NV`s rapport 5976, 2009 (för klorfenoler avses summa )

***Holländska riktvärdeslistan, soil remedation circular, 2009. Aktuellt jämförvärdet beskrivs som "indicative level for serious contamination" (0.001 ng/l in solution)

NV, 1999
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PM

2012-10-05

Älvängens industriområde, strandlinje- och erosionskartering

Område 1:

- Erosionsskydd bestående av stenblock, även i viken. Vassbälte.

- Inga synliga skador på stranden.

- Möjligent sedimentprov i viken och vassbältet.

Område 2:

- Erosionsskydd bestående av makadam och enstaka stenblock. Vassbälte.

- Brygga i den östra delen.

Område 3:

- Påldäckskaj i betong med tillhörande, trasig dykdalb. Vassbälte på insidan.

- Ej erosionsskydd i den östra delen, utsvallat stenfällt, troligen naturgrus. Träd som fällts

på grund av erosion.

- Grumligt vatten, 0,1 meters siktdjup. Sannolikt högt vattenstånd.

- GPS 1: N: 57.95967 E: 12.11560

Område 4:

- Vissa erosionstecken. Lokal vall.

- Fyllnadsmassor bestående av skrot, sten, tegel, betong, block etc.

Område 5:

- Delar av gräsmattan har eroderat i västra delen.

- Strandlinjen består av sprängstensblock och makadam. Fyllnadsmaterial i den västra

delen.

- Farledsskylt 507A. 3 meter ned till botten vid bryggan och 6,3 meter ned till botten ute

vid farledsskylten som sitter ca 10 meter från bryggan.

- Sten hela vägen på botten ut till mitten av farledskant (?).

- Vattenståndet 0,4 meter högre än normalt.

- Drabbas ibland av översvämningar.
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Område 6:

- Synlig erosionskant.

- Fyllnadsmassor bestående av tegel, pimpsten, asfalt, betong, sand och grus.

- Två GPS-punkter, GPS 2 N: 57.96091 E: 12.11832 och GPS 3 N: 57.96118 E:

12.11889

Område 7:

- Dagvattenrör i betong.

- Sättningar i marken. Utsvallat makadam och grus.

- Påldäckskaj i betong.

Område 8:

- Strandlinjen består av sprängsten och block.

- Lägre nivå på insidan av erosionsskyddet.

Område 9:

- Utfyllnadsmassor bestående av tegel, betong, lera.

- Betongkajen är underminerad och närliggande markyta har satt sig.

Område 10:

- Strandlinjen består av betongbalkar och sprängsten.

Område 11:

- Ingen sten utan enbart viss vegetation.

Område 12:

- Strandlinjen består av sprängsten.

Erik Cardell Johan Persson
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Område 1 Erosionsskydd/stenblock Område 1 Lagunen

Område 1 Erosionsskydd/stenblock Område 2 Ursvallat grus och sten

Område 3 Vy uppströms Område 3
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Område 3 Ursvallat grus och sten Område 3 Vy mot område 4

Område 4 Div utfyllnadsmassor Område 4 Div utfyllnadsmassor

Område 5 Erosion i grässlänt Område 5 Erosionsskydd, stenblock
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Område 6 Eroderat i släntkrön Område 6 Eroderat i släntkrön

Område 7 Ledning Område 7 Erosions-/sättningsskador

Område 7 Erosionsskydd under kaj Område 8
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Område 8 Erosionsskydd Område 9 Utfyllnad

Område 9 Område 9 Erosions-/sättningskador

Område 9 Erosions-/sättningskador Område 10
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Område 11 Grönåns utlopp Område 12 Grönån





Bilaga 5Älvängens industriområde, huvudstudie

Beställare: Ale kommun

Uppdragsnr: 1311714.000

Sammanställning av grundvattennivåmätningar

Grundvattenprovtagning Älvängen 19/9

Samtliga grundvattenrör är PEH-rör Ø 63mm, vilka omges av filtersand och har tätats med bentonit.

Höjderna är angivna i Göteborgs lokala system (GH 88) 

Mätning innan omsättning Mätning efter omsättning

Grundvattenrör Dexel

filterplacering,     

m u rök Rörets längd Plushöjd rök Plushöjd my Tid Gv. Rök Gv-pelare Tid Gv.Rök

Kommentar

överkant - botten

19/9 vid installation vid installation

Skr 1250 ja 0.5-1.5 1.47 1.5052 1.5884 12:00 0.59 0.88 13:40 0.62 Grågrumsig, svavellukt, ej oljefilm

Skr 1251 ja 0.5-1.5 1.47 1.4605 1.5583 12:11 0.47 1.00 13:50 0.51 Grågrumsig, svavellukt, ej oljefilm

Skr 1255 ja 1-3.0 3.02 1.4867 1.5431 12:50 0.82 2.20 14:40 0.83 Mörkbrun, grumligt, gummilukt, ej oljefilm

Skr 1256 ja 1-3.0 3.04 1.4392 1.4866 13:00 0.82 2.24 14:40 0.82 Mörkbrun, grumligt, gummilukt, ej oljefilm

Skr 1264 nej 1-2.0 2.04 1.5234 1.4088 13:30 0.90 1.14 15:15 0.95 Gråbrun, grunligt, lätt oljefilm och lukt av petroleum

Skr 1265 ja 0.5-1.5 1.53 1.3105 1.3855 12:26 0.72 0.81 14:20 0.73 Gråbrun, neutral, ej oljefilm

Skr 1266 ja 0.5-1.5 1.53 1.3604 1.4515 12:20 0.81 0.72 14:10 0.87 Gråbrun, neutral, ej oljefilm

Skr 1268 nej 1-3.0 3.05 1.9397 1.465 13:20 1.47 1.58 15:05 1.36 Gråsvart, oljefilm och lukt av petroleum

Skr 1270 nej 1-2.0 2.04 1.5252 1.2812 12:40 0.93 1.11 14:30 0.93 Gråbrun, neutral, ej oljefilm

Pegel 13:20 0.88

Grundvattennivåmätningar 19/9 och 5/10 2012

Grundvattenrör

Gv. M. u.Rök Gv plushöjd Gv mumy Gv. M u.Rök Gv plushöjd Gv mumy

Skr 1250 0.6 0.99 0.68 0.59 1.00 0.67

Skr 1251 0.65 0.91 0.75 0.47 1.09 0.57

Skr 1255 0.78 0.76 0.84 0.82 0.72 0.88

Skr 1256 0.77 0.72 0.82 0.82 0.67 0.87

Skr 1264 0.81 0.60 0.70 0.9 0.51 0.79

Skr 1265 0.8 0.59 0.88 0.72 0.67 0.80

Skr 1266 0.69 0.76 0.78 0.81 0.64 0.90

Skr 1268 1.53 -0.06 1.06 1.47 0.00 1.00

Skr 1270 1.02 0.26 0.78 0.93 0.35 0.67

Pegel 0.81 0.88

5/10/201219/9-2012

2013-02-25
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BILAGA 6a 

Analysrapporter, jord och asfalt 

(122 sidor) 





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

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

AR-12-SL-093715-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:x]Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210397Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,5-2,0
ACL
2012-09-11

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Pg 1201 samlingsprov

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.6Torrsubstans 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)*

mg/kg Ts0.20Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.20Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.36Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.22Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.15Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.032Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.2Summa 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%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:x]Î

AR-12-SL-093715-01

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

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

mg/kg Ts0.13Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.057Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.39Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.34Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.14Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

mg/kg Ts0.93Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts1.3Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts54Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts36Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.22Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.4Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts20Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.092Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts8.0Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts21Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts100Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-097605-01

EUSELI2-00068181Í%R%^ÂÂ3hG{Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09250053Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,5-2,0
ACLE
2012-09-13

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-10-04

Provmärkning: Pg 1201 samlingsprov (tidigare 177-2012-09210397)

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.0Torrsubstans a)SS EN 1288010%

% Ts1.3Glödförlust a)SS EN 1287910%

6.8pH a)EN 121760.2

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Mari Johansson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29





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

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

AR-12-SL-098727-01

EUSELI2-00067969Í%R%^ÂÂ3x/#Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300 Älvängen huvudstudie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09240049Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,5-1,0
ACLE
2012-09-13

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-10-08

Provmärkning: Pg 1204

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%60.3Torrsubstans b)SS EN 1288010%

% Ts15.1Glödförlust b)SS EN 1287910%

8.0pH b)EN 121760.2

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts7.1Alifater >C10-C12 b)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts7.8Alifater >C12-C16 b)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts560Alifater >C16-C35 b)LidMiljö.0A.01.1520%

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

mg/kg Ts5.7Aromater >C10-C16 b)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts1.6Metylkrysener/benzo(a)antracener b)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts3.1Metylpyren/fluorantener b)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts4.7Aromater >C16-C35 b)LidMiljö.0A.01.15

MotoroljaOljetyp b)*

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

mg/kg Ts1.3Krysen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.3Benso(b,k)fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.5Benso(a)pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.2Indeno(1,2,3-cd)pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.39Dibenso(a,h)antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts8.9Summa cancerogena PAH b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.17Naftalen b)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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 3

Förklaringar

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

AR-003v29



EUSELI2-00067969
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AR-12-SL-098727-01

mg/kg Ts1.4Acenaftylen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.086Acenaften b)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts1.4Fenantren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.2Antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.3Fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.1Pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.2Benzo(g,h,i)perylen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts11Summa övriga PAH b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts1.6Summa PAH med låg molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts7.3Summa PAH med medelhög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts11Summa PAH med hög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts840Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts230Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.7Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.2Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts630Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts60Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts31Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts20Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts1100Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

ng/kg Ts5.332,3,7,8-TetraCDD a)Internal method

ng/kg Ts135Summa TetraCDD a)Internal method

ng/kg Ts12.11,2,3,7,8-PentaCDD a)Internal method

ng/kg Ts187Summa PentaCDD a)Internal method

ng/kg Ts7.351,2,3,4,7,8-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts46.61,2,3,6,7,8-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts20.21,2,3,7,8,9-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts402Summa HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts8321,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)Internal method

ng/kg Ts1880Summa HeptaCDD a)Internal method

ng/kg Ts6480OktaCDD a)Internal method

ng/kg Ts9080Summa Tetra- tom OktaCDD a)Internal method

ng/kg Ts31.72,3,7,8-TetraCDF a)Internal method

ng/kg Ts528Summa TetraCDF a)Internal method

ng/kg Ts15.81,2,3,7,8-PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts23.12,3,4,7,8-PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts341Summa PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts26.61,2,3,4,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts18.31,2,3,6,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<2.981,2,3,7,8,9-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts13.82,3,4,6,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts410Summa HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts3761,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts14.51,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)Internal method

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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 3

Förklaringar

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

AR-003v29
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AR-12-SL-098727-01

ng/kg Ts958Summa HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts613OktaCDF a)Internal method

ng/kg Ts2850Summa Tetra- tom OktaCDF a)Internal method

ng/kg Ts11900Summa Tetra- tom OktaCDD/F a)Internal method

ng/kg Ts59.2WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts59.4WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts59.5I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts59.8I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts55.6WHO(2005)-PCDD/F TEQ excl. LOQ a)Internal method

ng/kg Ts55.9WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)Internal method

mg/kg Ts< 0.00502-Klorfenol b)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00503-Klorfenol b)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00504-Klorfenol b)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00502,6-Diklorfenol b)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00502,4/2,5-Diklorfenol b)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00503,5-Diklorfenol b)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00502,3-Diklorfenol b)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00503,4-Diklorfenol b)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00502,4,6-Triklorfenol b)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00502,3,6-Triklorfenol b)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00502,3,5-Triklorfenol b)ISO 1415430%

mg/kg Ts< 0.00502,4,5-Triklorfenol b)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00502,3,4-Triklorfenol b)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00503,4,5-Triklorfenol b)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00502,3,5,6-Tetraklorfenol b)ISO 1415430%

mg/kg Ts< 0.00502,3,4,6-Tetraklorfenol b)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00502,3,4,5-Tetraklorfenol b)ISO 1415420%

mg/kg Ts0.025Pentaklorfenol b)ISO 1415420%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), GERMANY
b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Ingrid Westman-Lernstål, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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 3

Förklaringar

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

AR-003v29





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

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

AR-12-SL-093710-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:s0Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210390Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,4-1,1
ACL
2012-09-11

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Pg 1209

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%68.6Torrsubstans 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 Ts73Alifater >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

Ospec. motoroljaOljetyp a)*

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

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

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:s0Î

AR-12-SL-093710-01

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

mg/kg Ts< 2.7Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts2.6Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.27Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.9Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.0Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.8Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.9Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts25Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-098724-01

EUSELI2-00067969Í%R%^ÂÂ3x,oÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300 Älvängen huvudstudie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210467Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,7-1,0
ACLE
2012-09-12

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-10-08

Provmärkning: Pg 1210

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%25.7Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts0.028Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts0.17Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

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

mg/kg Ts0.17M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts0.39Summa 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 Ts190Alifater >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

Ospec. bensinOljetyp a)*

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

mg/kg Ts0.38Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067969
Í%R%^ÂÂ3x,oÎ

AR-12-SL-098724-01

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.50Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.41Summa 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

mg/kg Ts< 7.1Antimon Sb (Kungsv.) a)ISO 11466/EN13346 mod. / 
ICP-MS

15%

mg/kg Ts< 7.1Molybden Mo (Kungsv.) a)ISO 11466/EN13346 mod. / 
ICP-MS

15%

mg/kg Ts< 18Bor B a)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts< 7.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts4.9Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.71Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 1.8Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.036Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts< 1.8Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.3Tenn Sn a)*SS028311 / ICP-MS20%

mg/kg Ts< 7.1Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts8.4Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Ingrid Westman-Lernstål, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-093714-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:wTÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210396Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,3-1,4
ACL
2012-09-11

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Pg 1211

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%23.2Torrsubstans 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 Ts52Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1520%

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

mg/kg Ts10Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts11Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts27Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts37Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.15

OspecOljetyp a)*

mg/kg Ts19Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts18Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts28Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts19Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts10Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.1Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts96Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:wTÎ

AR-12-SL-093714-01

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

mg/kg Ts0.85Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts14Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts4.3Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts38Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts31Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts8.4Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts97Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts87Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts100Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 7.8Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts63Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts68Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.78Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts29Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.6Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.3Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 7.8Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

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

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-097604-01

EUSELI2-00068181Í%R%^ÂÂ3hFrÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09250052Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,3-1,4
ACLE
2012-09-13

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-10-04

Provmärkning: Pg 1211 (tidigare 177-2012-09210396)

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%22.0Torrsubstans a)SS EN 1288010%

% Ts84.5Glödförlust a)SS EN 1287910%

5.6pH a)EN 121760.2

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Mari Johansson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29





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

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

AR-12-SL-093713-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:vKÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210395Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,6-1,5
ACL
2012-09-11

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Pg 1212

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%46.9Torrsubstans 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 Ts35Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts55Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts95Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts190Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1520%

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

mg/kg Ts4.9Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts5.1Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts7.1Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts12Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.15

Motorolja. ospecOljetyp a)*

mg/kg Ts3.9Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts4.7Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts5.7Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.5Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.4Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.74Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts21Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.057Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.057Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:vKÎ

AR-12-SL-093713-01

mg/kg Ts0.46Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.57Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts4.2Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.92Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts6.2Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts5.1Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.1Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts20Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.57Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts17Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts23Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts4.2Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts50Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts35Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.39Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

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

mg/kg Ts8.3Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.7Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts150Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-093748-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3;6}Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210392Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,3-0,4
ACL
2012-09-11

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Pg 1219

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%71.5Torrsubstans 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 Ts8.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

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

mg/kg Ts1200Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1520%

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

mg/kg Ts12Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts11Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts12Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts24Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.15

MotoroljaOljetyp a)*

mg/kg Ts5.9Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts7.7Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts8.5Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts4.8Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.3Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.6Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts32Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.43Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.14Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3;6}Î

AR-12-SL-093748-01

mg/kg Ts0.43Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.4Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts5.6Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.6Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts9.6Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts8.5Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.5Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts31Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts27Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts36Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts2.6Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts84Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts72Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.59Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts55Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts24Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts240Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-093712-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:uBÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210393Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,7-1,5
ACL
2012-09-11

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Pg 1219

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%66.5Torrsubstans 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 Ts29Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts36Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts580Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1520%

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

mg/kg Ts21Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts21Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts27Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts48Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.15

Motorolja. ospecOljetyp a)*

mg/kg Ts14Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts16Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts23Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts15Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts10Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.0Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts82Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.73Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:uBÎ

AR-12-SL-093712-01

mg/kg Ts1.4Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.8Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts14Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.7Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts21Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts18Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts9.3Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts71Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts2.3Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts59Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts91Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts4.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts78Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts25Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.33Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.8Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts31Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts10Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.21Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

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

mg/kg Ts15Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts270Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-116017-01

EUSELI2-00075961Í%R%^ÂÂ5ÅÆ,Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300 Älvängen

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-11070334Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,7-1,5
ACLE
2012-09-13

Provet ankom:

JordMatris:

2012-11-05

Utskriftsdatum: 2012-11-19

Provmärkning: PG 1219 (tidigare 177-2012-09210392)

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

ng/kg Ts1.012,3,7,8-TetraCDD a)Internal method

ng/kg Ts209Summa TetraCDD a)Internal method

ng/kg Ts3.021,2,3,7,8-PentaCDD a)Internal method

ng/kg Ts174Summa PentaCDD a)Internal method

ng/kg Ts2.081,2,3,4,7,8-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts6.611,2,3,6,7,8-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts3.701,2,3,7,8,9-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts233Summa HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts1061,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)Internal method

ng/kg Ts231Summa HeptaCDD a)Internal method

ng/kg Ts784OktaCDD a)Internal method

ng/kg Ts1630Summa Tetra- tom OktaCDD a)Internal method

ng/kg Ts13.22,3,7,8-TetraCDF a)Internal method

ng/kg Ts243Summa TetraCDF a)Internal method

ng/kg Ts5.441,2,3,7,8-PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts6.372,3,4,7,8-PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts88.7Summa PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts8.281,2,3,4,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts3.681,2,3,6,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8001,2,3,7,8,9-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts3.002,3,4,6,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts74.9Summa HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts52.31,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts1.841,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts117Summa HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts99.9OktaCDF a)Internal method

ng/kg Ts623Summa Tetra- tom OktaCDF a)Internal method

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v30



EUSELI2-00075961
Í%R%^ÂÂ5ÅÆ,Î

AR-12-SL-116017-01

ng/kg Ts2250Summa Tetra- tom OktaCDD/F a)Internal method

ng/kg Ts13.2WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts13.3WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts12.5I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts12.6I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts12.0WHO(2005)-PCDD/F TEQ excl. LOQ a)Internal method

ng/kg Ts12.1WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)Internal method

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), GERMANY

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Bo Olsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v30



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

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

AR-12-SL-093749-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3;7ÊÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210394Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,25-1,9
ACL
2012-09-11

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Pg 1220

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%31.2Torrsubstans 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 Ts31Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts180Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts220Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts2800Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1520%

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

mg/kg Ts320Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts21Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts58Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts78Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.15

OspecOljetyp a)*

mg/kg Ts6.4Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts7.4Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.7Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.9Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.5Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.85Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts23Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts4.2Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.9Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3;7ÊÎ

AR-12-SL-093749-01

mg/kg Ts4.1Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts24Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts51Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts16Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts13Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts20Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.0Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts140Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts10Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts120Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts25Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts6.6Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts76Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts40Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.58Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.1Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts210Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts21Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts99Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts890Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-098723-01

EUSELI2-00067969Í%R%^ÂÂ3x+fÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300 Älvängen huvudstudie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210466Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,2-1,0
ACLE
2012-09-12

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-10-08

Provmärkning: Skr 1250

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%50.0Torrsubstans 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 Ts55Alifater >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)*

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

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

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067969
Í%R%^ÂÂ3x+fÎ

AR-12-SL-098723-01

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

mg/kg Ts< 3.6Antimon Sb (Kungsv.) a)ISO 11466/EN13346 mod. / 
ICP-MS

15%

mg/kg Ts< 3.6Molybden Mo (Kungsv.) a)ISO 11466/EN13346 mod. / 
ICP-MS

15%

mg/kg Ts< 9.0Bor B a)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts< 3.6Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts50Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts3.4Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.36Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.4Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.5Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.018Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts5.9Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.45Tenn Sn a)*SS028311 / ICP-MS20%

mg/kg Ts14Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts18Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Ingrid Westman-Lernstål, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-093685-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:ZÈÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210364Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

1,0-1,4
ACL
2012-09-11

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Skr 1252

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.4Torrsubstans 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)*

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

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

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:ZÈÎ

AR-12-SL-093685-01

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts29Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts4.0Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.19Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.1Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.7Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.3Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts20Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-093684-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:Y{Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210363Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,6-1,0
ACL
2012-09-11

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: SKr 1253

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.1Torrsubstans 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)*

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

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

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:Y{Î

AR-12-SL-093684-01

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

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

mg/kg Ts24Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts3.2Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts2.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.9Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.5Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts3.7Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.6Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts16Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-097602-01

EUSELI2-00068181Í%R%^ÂÂ3hD`Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09250050Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,6-1,0
ACLE
2012-09-13

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-10-04

Provmärkning: Skr 1253 (tidigare 177-2012-09210363)

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.8Torrsubstans a)SS EN 1288010%

% Ts0.6Glödförlust a)SS EN 1287910%

5.8pH a)EN 121760.2

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Mari Johansson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29





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

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

AR-12-SL-093683-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:XrÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210362Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

1,4-1,7
ACL
2012-09-11

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Skr 1253

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%28.7Torrsubstans 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 Ts65Alifater >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)*

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

mg/kg Ts0.068Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:XrÎ

AR-12-SL-093683-01

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

mg/kg Ts0.034Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

mg/kg Ts0.068Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.068Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.47Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts0.36Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts< 6.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts40Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts7.3Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.63Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.8Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts17Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.4Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.6Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 6.3Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts23Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-093686-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:[&Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210365Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,6-1,0
ACL
2012-09-11

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Skr 1254

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%63.3Torrsubstans 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 Ts18Alifater >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

restoljaOljetyp a)*

mg/kg Ts0.20Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.20Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.28Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.14Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.057Indeno(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 Ts0.89Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts0.041Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:[&Î

AR-12-SL-093686-01

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

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

mg/kg Ts0.065Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.065Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.28Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.24Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.057Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.79Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts0.66Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.95Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 2.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts30Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts4.9Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.29Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.1Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.6Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.0Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.8Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts20Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-093687-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:\/Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210366Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

1,0-1,4
ACL
2012-09-11

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Skr 1254

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.2Torrsubstans 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)*

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

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

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:\/Î

AR-12-SL-093687-01

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

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

mg/kg Ts24Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts3.8Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts2.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.7Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.0098Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts4.3Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts20Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-093693-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:beÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210372Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,4-1,0
ACL
2012-09-12

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Skr 1255

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%32.2Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts74Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts67Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts110Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts69Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts37Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts10Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts370Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts2.6Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.3Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts8.0Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts10Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts91Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts22Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts130Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts97Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts28Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts390Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts12Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts350Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts400Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:beÎ

AR-12-SL-093693-01

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-093694-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:cnÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210373Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

1,0-1,5
ACL
2012-09-12

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Skr 1255

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%35.3Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts190Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts180Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts290Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts160Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts100Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts20Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts920Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts16Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.3Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts25Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts22Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts250Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts68Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts370Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts270Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts80Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1100Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts42Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts970Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts1000Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:cnÎ

AR-12-SL-093694-01

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-116018-01

EUSELI2-00075961Í%R%^ÂÂ5ÅÇ5Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300 Älvängen

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-11070335Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

1,0-1,5
ACLE
2012-09-13

Provet ankom:

JordMatris:

2012-11-05

Utskriftsdatum: 2012-11-19

Provmärkning: SKR 1255 (tidigare 177-2012-09250052)

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

ng/kg Ts<0.3802,3,7,8-TetraCDD a)Internal method

ng/kg Ts11.2Summa TetraCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.5061,2,3,7,8-PentaCDD a)Internal method

ng/kg Ts8.48Summa PentaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<1.011,2,3,4,7,8-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<1.011,2,3,6,7,8-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<1.011,2,3,7,8,9-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts7.64Summa HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts4.251,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)Internal method

ng/kg Ts8.42Summa HeptaCDD a)Internal method

ng/kg Ts21.5OktaCDD a)Internal method

ng/kg Ts57.3Summa Tetra- tom OktaCDD a)Internal method

ng/kg Ts2.312,3,7,8-TetraCDF a)Internal method

ng/kg Ts33.9Summa TetraCDF a)Internal method

ng/kg Ts1.361,2,3,7,8-PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts1.272,3,4,7,8-PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts21.6Summa PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts1.481,2,3,4,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts9.001,2,3,6,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8441,2,3,7,8,9-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts1.302,3,4,6,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts62.0Summa HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts64.81,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts2.431,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts155Summa HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts173OktaCDF a)Internal method

ng/kg Ts446Summa Tetra- tom OktaCDF a)Internal method

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v30



EUSELI2-00075961
Í%R%^ÂÂ5ÅÇ5Î

AR-12-SL-116018-01

ng/kg Ts504Summa Tetra- tom OktaCDD/F a)Internal method

ng/kg Ts2.84WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts4.12WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts3.02I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts4.04I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts2.60WHO(2005)-PCDD/F TEQ excl. LOQ a)Internal method

ng/kg Ts3.88WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)Internal method

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), GERMANY

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Bo Olsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v30



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

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

AR-12-SL-097603-01

EUSELI2-00068181Í%R%^ÂÂ3hEiÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09250051Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

1,0-1,5
ACLE
2012-09-13

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-10-04

Provmärkning: Skr 1255 (tidigare 177-2012-09210373)

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%37.5Torrsubstans a)SS EN 1288010%

% Ts32.8Glödförlust a)SS EN 1287910%

6.5pH a)EN 121760.2

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Mari Johansson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29





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

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

AR-12-SL-093747-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3;5tÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210374Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

3,0-3,4
ACL
2012-09-12

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Skr 1255

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%50.3Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts51Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts49Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts78Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts45Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts29Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts8.0Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts260Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts3.5Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts7.6Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts9.6Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts76Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts19Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts110Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts78Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts24Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts330Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts13Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts290Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts290Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3;5tÎ

AR-12-SL-093747-01

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-093695-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:dwÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210375Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

3,4-4,0
ACL
2012-09-12

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Skr 1225

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%49.7Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts0.26Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.23Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.21Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.16Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.068Indeno(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 Ts0.94Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.068Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

mg/kg Ts0.28Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.48Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.56Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.059Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.5Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts2.3Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

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

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:dwÎ

AR-12-SL-093695-01

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-093696-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:eÄÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210376Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,5-1,0
ACL
2012-09-12

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Skr 1256

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%72.7Torrsubstans a)SS EN 128805%

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

mg/kg Ts1.1Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.2Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.4Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.99Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.26Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts7.2Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.065Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.15Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts1.3Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.43Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts1.5Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.79Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts6.5Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts5.4Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts8.0Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:eÄÎ

AR-12-SL-093696-01

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-093697-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:f"Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210377Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

1,0-1,5
ACL
2012-09-12

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Skr 1256

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%43.4Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts15Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts14Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts25Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts16Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts9.7Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.7Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts82Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts1.1Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.37Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.2Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts4.7Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts21Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts6.2Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts25Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts20Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts7.2Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts88Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts3.7Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts77Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts90Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:f"Î

AR-12-SL-093697-01

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-093698-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:g+Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210378Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

1,0-1,3
ACL
2012-09-12

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Skr 1258

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%51.5Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts0.0035Bensen 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 Ts35Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

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

mg/kg Ts5.5Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts5.9Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts15Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts20Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.15

OspecOljetyp a)*

mg/kg Ts8.9Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts9.8Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts14Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts8.5Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts5.6Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.3Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts48Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.071Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.55Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:g+Î

AR-12-SL-093698-01

mg/kg Ts1.6Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.3Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts13Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.8Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts19Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts14Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts4.7Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts57Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts2.2Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts50Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts53Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts45Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts98Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts36Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.5Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts44Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts20Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts35Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts1100Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-093699-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:h4Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210379Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

3,0-3,2
ACL
2012-09-12

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Skr 1258

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%51.1Torrsubstans 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 Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:h4Î

AR-12-SL-093699-01

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-093702-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:kOÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210382Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,5-1,0
ACL
2012-09-12

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Skr 1259

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.1Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts1.4Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.4Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.2Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.3Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.89Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.23Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts7.6Summa 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 Ts0.17Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.14Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.5Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.40Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.4Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.9Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.75Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts7.2Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts6.3Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts8.3Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:kOÎ

AR-12-SL-093702-01

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-093703-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:lXÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210383Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

1,2-2,0
ACL
2012-09-12

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Skr 1259

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%69.2Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts2.0Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts3.5Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.1Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.5Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.40Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts12Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts0.15Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

mg/kg Ts1.5Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.47Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.6Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.7Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.3Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts10Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.34Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts8.4Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts13Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:lXÎ

AR-12-SL-093703-01

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-093688-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:]8Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210367Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,6-1,0
ACL
2012-09-11

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Skr 1260

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.2Torrsubstans 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 Ts1.0Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts1.3Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.15

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts0.66Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.62Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.94Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.60Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.34Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.074Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.3Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts0.080Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:]8Î

AR-12-SL-093688-01

mg/kg Ts0.057Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.063Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.56Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.27Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.5Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.2Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.30Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts4.1Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts3.6Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts3.6Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts20Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts2.3Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts2.6Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.5Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.2Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.4Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts15Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-093689-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:^AÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210368Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,3-0,5
ACL
2012-09-11

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Skr 1261

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.1Torrsubstans 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)*

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

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

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:^AÎ

AR-12-SL-093689-01

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts23Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts3.4Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.19Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.8Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts7.8Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.7Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.0Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.7Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts18Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-093690-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:_JÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210369Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,5-1,0
ACL
2012-09-11

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Skr 1261

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%74.7Torrsubstans 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)*

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

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

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:_JÎ

AR-12-SL-093690-01

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

mg/kg Ts5.5Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts83Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts14Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.25Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts23Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts15Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts46Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts75Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-093691-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:`SÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210370Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,6-1,0
ACL
2012-09-11

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Skr 1262

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.2Torrsubstans 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 Ts16Alifater >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

MotoroljaOljetyp a)*

mg/kg Ts0.33Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.38Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.62Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.32Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.22Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.051Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

mg/kg Ts0.043Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
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AR-12-SL-093691-01

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

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

mg/kg Ts0.38Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.97Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.66Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.22Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.3Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts2.0Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts2.2Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts7.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts69Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts85Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.24Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.4Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts21Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts19Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.097Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts190Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-093692-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:a\Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210371Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

1,0-1,5
ACL
2012-09-11

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Skr 1262

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78.4Torrsubstans 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)*

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

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

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
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AR-12-SL-093692-01

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

mg/kg Ts3.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts50Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts7.4Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.23Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.6Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts7.5Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts28Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts49Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-097486-01

EUSELI2-00067969Í%R%^ÂÂ3g)3Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300 Älvängen huvudstudie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210463Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,5-1,0
ACLE
2012-09-13

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-10-04

Provmärkning: Skr 1263

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.1Torrsubstans b)SS EN 1288010%

% Ts0.7Glödförlust b)SS EN 1287910%

6.5pH b)EN 121760.2

mg/kg Ts0.34Benso(a)antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.41Benso(b,k)fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.23Benso(a)pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.15Indeno(1,2,3-cd)pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.043Dibenso(a,h)antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.5Summa cancerogena PAH b)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts0.080Acenaftylen b)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.043Fluoren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.31Fenantren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.15Antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.62Fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.47Pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.12Benzo(g,h,i)perylen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.8Summa övriga PAH b)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts1.6Summa PAH med medelhög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts1.6Summa PAH med hög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

ng/kg Ts<0.3642,3,7,8-TetraCDD a)Internal method

ng/kg Ts0.421Summa TetraCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.4851,2,3,7,8-PentaCDD a)Internal method

ng/kg Ts0.573Summa PentaCDD a)Internal method

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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 3

Förklaringar

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

AR-003v29



EUSELI2-00067969
Í%R%^ÂÂ3g)3Î
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ng/kg Ts<0.9701,2,3,4,7,8-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.9701,2,3,6,7,8-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.9701,2,3,7,8,9-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts2.42Summa HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts1.361,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)Internal method

ng/kg Ts2.71Summa HeptaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<14.6OktaCDD a)Internal method

ng/kg Ts6.12Summa Tetra- tom OktaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.6472,3,7,8-TetraCDF a)Internal method

ng/kg Ts1.57Summa TetraCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8891,2,3,7,8-PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8892,3,4,7,8-PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts1.37Summa PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8091,2,3,4,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8091,2,3,6,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8091,2,3,7,8,9-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8092,3,4,6,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts1.32Summa HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts1.411,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.7681,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts1.41Summa HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<2.83OktaCDF a)Internal method

ng/kg Ts5.66Summa Tetra- tom OktaCDF a)Internal method

ng/kg Ts11.8Summa Tetra- tom OktaCDD/F a)Internal method

ng/kg Ts0.0277WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts2.05WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts0.0277I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts1.83I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts0.0277WHO(2005)-PCDD/F TEQ excl. LOQ a)Internal method

ng/kg Ts1.86WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)Internal method

mg/kg Ts< 0.00502-Klorfenol b)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00503-Klorfenol b)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00504-Klorfenol b)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00502,6-Diklorfenol b)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00502,4/2,5-Diklorfenol b)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00503,5-Diklorfenol b)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00502,3-Diklorfenol b)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00503,4-Diklorfenol b)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00502,4,6-Triklorfenol b)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00502,3,6-Triklorfenol b)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00502,3,5-Triklorfenol b)ISO 1415430%

mg/kg Ts< 0.00502,4,5-Triklorfenol b)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00502,3,4-Triklorfenol b)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00503,4,5-Triklorfenol b)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00502,3,5,6-Tetraklorfenol b)ISO 1415430%

mg/kg Ts< 0.00502,3,4,6-Tetraklorfenol b)ISO 1415425%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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 3

Förklaringar

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

AR-003v29



EUSELI2-00067969
Í%R%^ÂÂ3g)3Î

AR-12-SL-097486-01

mg/kg Ts< 0.00502,3,4,5-Tetraklorfenol b)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.0050Pentaklorfenol b)ISO 1415420%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), GERMANY
b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Mari Johansson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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 3

Förklaringar

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

AR-003v29





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

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

AR-12-SL-093706-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:osÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210386Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

1,0-1,5
ACL
2012-09-13

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Skr 1263

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%72.0Torrsubstans 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 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)*

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

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

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:osÎ

AR-12-SL-093706-01

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

mg/kg Ts6.4Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts78Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts13Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.25Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

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

mg/kg Ts27Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts55Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts94Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-093707-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:p|Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210387Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

2,5-2,7
ACL
2012-09-13

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Skr 1263

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%53.8Torrsubstans 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 Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:p|Î

AR-12-SL-093707-01

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-097485-01

EUSELI2-00067969Í%R%^ÂÂ3g(*Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300 Älvängen huvudstudie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210462Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,4-1,0
ACLE
2012-09-13

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-10-04

Provmärkning: Skr 1264

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.6Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts14Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts14Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts27Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts15Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts9.4Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.2Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts82Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.64Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts6.3Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts1.5Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.3Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts8.8Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts26Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts25Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts8.0Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts81Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts7.9Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts64Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts90Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.00502-Klorfenol a)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00503-Klorfenol a)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00504-Klorfenol a)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00502,6-Diklorfenol a)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00502,4/2,5-Diklorfenol a)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00503,5-Diklorfenol a)ISO 1415425%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067969
Í%R%^ÂÂ3g(*Î

AR-12-SL-097485-01

mg/kg Ts< 0.00502,3-Diklorfenol a)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00503,4-Diklorfenol a)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00502,4,6-Triklorfenol a)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00502,3,6-Triklorfenol a)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00502,3,5-Triklorfenol a)ISO 1415430%

mg/kg Ts< 0.00502,4,5-Triklorfenol a)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00502,3,4-Triklorfenol a)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00503,4,5-Triklorfenol a)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00502,3,5,6-Tetraklorfenol a)ISO 1415430%

mg/kg Ts< 0.00502,3,4,6-Tetraklorfenol a)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00502,3,4,5-Tetraklorfenol a)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.0050Pentaklorfenol a)ISO 1415420%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Mari Johansson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-098725-01

EUSELI2-00067969Í%R%^ÂÂ3x-xÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300 Älvängen huvudstudie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210468Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,5-1,0
ACLE
2012-09-12

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-10-08

Provmärkning: Skr 1265

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.6Torrsubstans a)SS EN 1288010%

% Ts1.0Glödförlust a)SS EN 1287910%

7.2pH a)EN 121760.2

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 Ts35Alifater >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 Ts0.57Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts0.69Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts1.3Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.15

OspecOljetyp a)*

mg/kg Ts0.30Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.39Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.60Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.39Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.27Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.091Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.1Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067969
Í%R%^ÂÂ3x-xÎ

AR-12-SL-098725-01

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

mg/kg Ts0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.27Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.060Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.51Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.48Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.30Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.7Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts1.4Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts2.4Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts<0.061Dimetylftalat a)*LidMiljö.0A.01.0820%

mg/kg Ts<0.061Dietylftalat a)*LidMiljö.0A.01.0820%

mg/kg Ts<0.061Di-n-butylftalat a)*LidMiljö.0A.01.0820%

mg/kg Ts<0.061Butylbensylftalat a)*LidMiljö.0A.01.0820%

mg/kg Ts<0.61Di-(2-etylhexyl)ftalat a)*LidMiljö.0A.01.0820%

mg/kg Ts<0.061Di-n-oktylftalat a)*LidMiljö.0A.01.0820%

mg/kg Ts<0.61Di-iso-nonylftalat a)*LidMiljö.0A.01.08

mg/kg Ts<0.61Di-iso-decylftalat a)*LidMiljö.0A.01.0820%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Ingrid Westman-Lernstål, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-097488-01

EUSELI2-00067969Í%R%^ÂÂ3g+EÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300 Älvängen huvudstudie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210469Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

1,0-1,3
ACLE
2012-09-12

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-10-04

Provmärkning: Skr 1266

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%72.8Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 2.5Antimon Sb (Kungsv.) a)ISO 11466/EN13346 mod. / 
ICP-MS

15%

mg/kg Ts< 2.5Molybden Mo (Kungsv.) a)ISO 11466/EN13346 mod. / 
ICP-MS

15%

mg/kg Ts< 6.2Bor B a)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts2.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts43Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts11Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.25Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

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

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

mg/kg Ts0.017Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.1Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.35Tenn Sn a)*SS028311 / ICP-MS20%

mg/kg Ts20Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts42Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts<0.068Dimetylftalat a)*LidMiljö.0A.01.0820%

mg/kg Ts<0.068Dietylftalat a)*LidMiljö.0A.01.0820%

mg/kg Ts<0.068Di-n-butylftalat a)*LidMiljö.0A.01.0820%

mg/kg Ts<0.068Butylbensylftalat a)*LidMiljö.0A.01.0820%

mg/kg Ts<0.68Di-(2-etylhexyl)ftalat a)*LidMiljö.0A.01.0820%

mg/kg Ts<0.068Di-n-oktylftalat a)*LidMiljö.0A.01.0820%

mg/kg Ts<0.68Di-iso-nonylftalat a)*LidMiljö.0A.01.08

mg/kg Ts<0.68Di-iso-decylftalat a)*LidMiljö.0A.01.0820%

Utförande laboratorium/underleverantör:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067969
Í%R%^ÂÂ3g+EÎ

AR-12-SL-097488-01

Utförande laboratorium/underleverantör:a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Mari Johansson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-098726-01

EUSELI2-00067969Í%R%^ÂÂ3x.ÅÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300 Älvängen huvudstudie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210470Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,2-0,4
ACLE
2012-09-12

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-10-08

Provmärkning: Skr 1267

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.1Torrsubstans 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 Ts14Alifater >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

OspecOljetyp a)*

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

mg/kg Ts0.055Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.062Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.037Benso(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%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067969
Í%R%^ÂÂ3x.ÅÎ

AR-12-SL-098726-01

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

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

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

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

mg/kg Ts0.049Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.049Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.031Benzo(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

mg/kg Ts< 2.3Antimon Sb (Kungsv.) a)ISO 11466/EN13346 mod. / 
ICP-MS

15%

mg/kg Ts< 2.3Molybden Mo (Kungsv.) a)ISO 11466/EN13346 mod. / 
ICP-MS

15%

mg/kg Ts< 5.7Bor B a)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts< 2.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts4.5Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.23Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.0Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.0Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts4.8Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.29Tenn Sn a)*SS028311 / ICP-MS20%

mg/kg Ts13Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts23Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Ingrid Westman-Lernstål, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-097487-01

EUSELI2-00067969Í%R%^ÂÂ3g*<Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300 Älvängen huvudstudie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210465Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,5-1,0
ACLE
2012-09-13

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-10-04

Provmärkning: Skr 1268

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.2Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts0.82Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.70Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.93Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.57Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.36Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.083Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.5Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts0.11Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.056Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.094Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.88Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.42Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.9Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.4Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.28Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts5.1Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts4.7Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts3.8Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.00502-Klorfenol a)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00503-Klorfenol a)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00504-Klorfenol a)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00502,6-Diklorfenol a)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00502,4/2,5-Diklorfenol a)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00503,5-Diklorfenol a)ISO 1415425%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067969
Í%R%^ÂÂ3g*<Î

AR-12-SL-097487-01

mg/kg Ts< 0.00502,3-Diklorfenol a)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00503,4-Diklorfenol a)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00502,4,6-Triklorfenol a)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00502,3,6-Triklorfenol a)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00502,3,5-Triklorfenol a)ISO 1415430%

mg/kg Ts< 0.00502,4,5-Triklorfenol a)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00502,3,4-Triklorfenol a)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00503,4,5-Triklorfenol a)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00502,3,5,6-Tetraklorfenol a)ISO 1415430%

mg/kg Ts< 0.00502,3,4,6-Tetraklorfenol a)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00502,3,4,5-Tetraklorfenol a)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.0050Pentaklorfenol a)ISO 1415420%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Mari Johansson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-093709-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:r'Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210389Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

1,3-2,0
ACL
2012-09-13

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Skr 1268

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%76.3Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts1.8Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.8Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.8Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.99Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.50Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.11Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts7.0Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.24Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.35Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.83Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.2Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts6.3Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.6Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts5.3Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.9Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.42Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts21Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts1.4Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts19Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

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

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:r'Î

AR-12-SL-093709-01

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-099110-01

EUSELI2-00067969Í%R%^ÂÂ3|dÈÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300 Älvängen huvudstudie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210464Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

2,0-2,6
ACLE
2012-09-13

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-10-09

Provmärkning: Skr 1269

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%45.4Torrsubstans b)SS EN 128805%

mg/kg Ts3.3Benso(a)antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.3Krysen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.8Benso(b,k)fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.3Benso(a)pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.5Indeno(1,2,3-cd)pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.36Dibenso(a,h)antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts15Summa cancerogena PAH b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.89Naftalen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.1Acenaftylen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.1Acenaften b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.3Fluoren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts12Fenantren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.4Antracen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts8.4Fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts6.6Pyren b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.2Benzo(g,h,i)perylen b)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts37Summa övriga PAH b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts3.0Summa PAH med låg molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts33Summa PAH med medelhög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts16Summa PAH med hög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.10

ng/kg Ts1.432,3,7,8-TetraCDD a)Internal method

ng/kg Ts42.9Summa TetraCDD a)Internal method

ng/kg Ts3.541,2,3,7,8-PentaCDD a)Internal method

ng/kg Ts73.2Summa PentaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<1.001,2,3,4,7,8-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts21.31,2,3,6,7,8-HexaCDD a)Internal method

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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 3

Förklaringar

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

AR-003v29



EUSELI2-00067969
Í%R%^ÂÂ3|dÈÎ

AR-12-SL-099110-01

ng/kg Ts10.31,2,3,7,8,9-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts144Summa HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts21.51,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)Internal method

ng/kg Ts41.2Summa HeptaCDD a)Internal method

ng/kg Ts85.4OktaCDD a)Internal method

ng/kg Ts387Summa Tetra- tom OktaCDD a)Internal method

ng/kg Ts8.992,3,7,8-TetraCDF a)Internal method

ng/kg Ts86.0Summa TetraCDF a)Internal method

ng/kg Ts3.621,2,3,7,8-PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts4.242,3,4,7,8-PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts55.9Summa PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts5.121,2,3,4,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts3.631,2,3,6,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8361,2,3,7,8,9-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts4.022,3,4,6,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts60.8Summa HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts56.01,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts1.491,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts107Summa HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts96.9OktaCDF a)Internal method

ng/kg Ts407Summa Tetra- tom OktaCDF a)Internal method

ng/kg Ts794Summa Tetra- tom OktaCDD/F a)Internal method

ng/kg Ts13.4WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts13.6WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts11.8I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts12.0I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts12.5WHO(2005)-PCDD/F TEQ excl. LOQ a)Internal method

ng/kg Ts12.7WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)Internal method

mg/kg Ts< 0.00502-Klorfenol b)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00503-Klorfenol b)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00504-Klorfenol b)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00502,6-Diklorfenol b)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00502,4/2,5-Diklorfenol b)ISO 1415420%

mg/kg Ts0.00533,5-Diklorfenol b)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00502,3-Diklorfenol b)ISO 1415420%

mg/kg Ts0.0373,4-Diklorfenol b)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00502,4,6-Triklorfenol b)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00502,3,6-Triklorfenol b)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00502,3,5-Triklorfenol b)ISO 1415430%

mg/kg Ts0.0192,4,5-Triklorfenol b)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00502,3,4-Triklorfenol b)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.00503,4,5-Triklorfenol b)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00502,3,5,6-Tetraklorfenol b)ISO 1415430%

mg/kg Ts< 0.00502,3,4,6-Tetraklorfenol b)ISO 1415425%

mg/kg Ts< 0.00502,3,4,5-Tetraklorfenol b)ISO 1415420%

mg/kg Ts< 0.0050Pentaklorfenol b)ISO 1415420%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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 3

Förklaringar

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

AR-003v29



EUSELI2-00067969
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AR-12-SL-099110-01

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), GERMANY
b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Ingrid Westman-Lernstål, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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 3

Förklaringar

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

AR-003v29





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

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

AR-12-SL-093708-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:qÉÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210388Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

3,5-3,7
ACL
2012-09-13

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Skr 1269

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%52.1Torrsubstans 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 Ts0.031Benso(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 Ts0.042Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:qÉÎ

AR-12-SL-093708-01

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-093700-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:i=Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210380Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0-0,5
ACL
2012-09-12

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Skr 1270

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%76.9Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts28Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts53Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts42Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts28Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts17Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts11Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts180Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts31Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts110Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts13Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts47Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts150Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts39Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts87Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts93Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts27Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts600Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts150Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts420Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts210Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:i=Î

AR-12-SL-093700-01

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-093701-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:jFÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210381Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

1,3-1,6
ACL
2012-09-12

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Skr 1270

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%46.7Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts0.012Bensen 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 Ts28Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts75Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts110Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts720Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1520%

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

mg/kg Ts24Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts15Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts15Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts30Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.15

Motorolja. ospecOljetyp a)*

mg/kg Ts6.3Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts8.4Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts8.9Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts5.6Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.4Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.0Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts34Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts0.35Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:jFÎ

AR-12-SL-093701-01

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

mg/kg Ts2.4Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts11Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.6Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts12Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts11Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.1Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts46Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts3.6Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts39Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts37Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts5.7Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts200Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts31Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.39Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts120Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts15Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts14Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts410Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-093704-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:maÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210384Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,15-0,7
ACL
2012-09-12

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Skr 1271

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.6Torrsubstans 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 Ts0.042Benso(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 Ts0.042Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:maÎ

AR-12-SL-093704-01

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-093705-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:njÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210385Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

1,0-1,5
ACL
2012-09-12

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Skr 1271

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%62.3Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts2.5Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.5Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts4.0Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.4Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.6Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.43Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts14Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts0.079Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.32Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.39Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.8Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.83Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts4.1Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.4Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.5Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts14Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.51Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts12Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts15Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:njÎ

AR-12-SL-093705-01

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-093711-01

EUSELI2-00067944Í%R%^ÂÂ3:t9Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300. Älvängen huvudstidie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210391Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,05-0,5
ACL
2012-09-11

Provet ankom:

JordMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-09-25

Provmärkning: Pg 1272

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.5Torrsubstans 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)*

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

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

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067944
Í%R%^ÂÂ3:t9Î

AR-12-SL-093711-01

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

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

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

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

mg/kg Ts30Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts3.2Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts3.1Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.4Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.0097Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts3.8Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts10Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts19Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-098073-01

EUSELI2-00067965Í%R%^ÂÂ3m~(Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300 Älvängen huvudstudie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210452Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0-0,3
ACLE
2012-09-06

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-10-05

Provmärkning: Skr 1201

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%98.3Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts130Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts120Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts160Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts110Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts59Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts13Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts600Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts12Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts8.4Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts86Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts82Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts410Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts140Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts390Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts310Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts50Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1500Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts100Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts1300Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts650Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067965
Í%R%^ÂÂ3m~(Î

AR-12-SL-098073-01

Marcus Nordgren, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-097714-01

EUSELI2-00067965Í%R%^ÂÂ3ioOÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300 Älvängen huvudstudie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210453Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0-0,3
ACLE
2012-09-06

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-10-04

Provmärkning: Skr 1203

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%98.8Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts330Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts270Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts370Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts190Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts95Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts28Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1300Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts270Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts36Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts87Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts340Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1100Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts220Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts800Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts510Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts82Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3500Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts400Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts3000Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts1400Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067965
Í%R%^ÂÂ3ioOÎ

AR-12-SL-097714-01

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-097715-01

EUSELI2-00067965Í%R%^ÂÂ3ipXÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300 Älvängen huvudstudie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210454Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,1-0,2
ACLE
2012-09-06

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-10-04

Provmärkning: Skr 1204

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%99.1Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts140Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts110Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts160Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts99Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts53Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts13Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts580Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts5.6Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts9.8Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts53Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts65Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts380Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts120Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts390Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts280Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts46Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1300Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts71Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts1200Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts630Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067965
Í%R%^ÂÂ3ipXÎ

AR-12-SL-097715-01

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-097528-01

EUSELI2-00067965Í%R%^ÂÂ3g^tÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300 Älvängen huvudstudie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210451Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,05-0,3
ACLE
2012-09-06

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-10-04

Provmärkning: Skr 1211

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%100.0Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts0.99Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.4Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.2Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.69Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.40Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.20Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts4.9Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.40Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.20Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.20Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.69Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.7Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.69Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts1.6Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.40Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts9.1Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.79Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts7.9Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts5.3Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067965
Í%R%^ÂÂ3g^tÎ

AR-12-SL-097528-01

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-097526-01

EUSELI2-00067965Í%R%^ÂÂ3g\bÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300 Älvängen huvudstudie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210449Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0-0,05
ACLE
2012-09-06

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-10-04

Provmärkning: Skr 1265

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%99.3Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts0.46Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.61Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.71Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.46Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.25Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts2.6Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.051Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.051Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.15Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.15Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.87Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts1.2Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.97Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts4.0Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts3.5Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts2.9Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067965
Í%R%^ÂÂ3g\bÎ

AR-12-SL-097526-01

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



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

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

AR-12-SL-097527-01

EUSELI2-00067965Í%R%^ÂÂ3g]kÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300 Älvängen huvudstudie.

Sweco Environment AB
Ingela Forssman
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09210450Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0-0,15
ACLE
2012-09-06

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2012-09-21

Utskriftsdatum: 2012-10-04

Provmärkning: Skr 1271

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%97.9Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts0.82Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts1.3Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.82Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.41Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.20Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts5.3Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.20Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.20Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.41Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.9Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.61Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.9Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.5Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.61Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts7.6Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.51Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts6.4Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts5.9Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Christine Lember  (annchristine.lember@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29



EUSELI2-00067965
Í%R%^ÂÂ3g]kÎ

AR-12-SL-097527-01

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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-003v29
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BILAGA 6b 

Analysrapporter, grundvatten 

(36 sidor) 





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

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

AR-12-SL-096890-02

EUSELI2-00067541Í%R%^ÂÂ4T--Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300

Sweco Environment AB
Ann-Christine Lember
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09200001Provnummer: Ankomsttemp °C
Provtagare

8
Anders Fersters

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2012-09-20

Utskriftsdatum: 2012-10-19

Provmärkning: Älvängen Skr1250

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.0010Bensen 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<0.02Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.21/34

mg/l<0.02Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.21/34

mg/l<0.02Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/34

mg/l<0.02Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.34

mg/l<0.05Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.34

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/l0.034Naftalen 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%

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

µg/l< 0.020Antracen 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 kan 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 3

Förklaringar

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

AR-003v30



EUSELI2-00067541
Í%R%^ÂÂ4T--Î

AR-12-SL-096890-02

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/l0.0012Arsenik As (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.016Arsenik As (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS30%

mg/l< 0.0010Antimon, Sb (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l< 0.0040Antimon, Sb (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.10Barium Ba (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/l0.51Barium Ba (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

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

mg/l0.13Bly Pb (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/l0.17Bor, B (uppsluten) a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/l< 0.000020Kadmium Cd (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS2%

mg/l0.00095Kadmium Cd (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS30%

mg/l0.0038Kobolt Co (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.027Kobolt Co (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.0014Koppar Cu (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.032Koppar Cu (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l< 0.00040Krom Cr (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.039Krom Cr (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

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

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

mg/l0.0020Nickel Ni (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.036Nickel Ni (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l< 0.00010Tenn Sn (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l< 0.0020Tenn Sn (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l< 0.00040Vanadin V (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l0.15Vanadin V (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS30%

mg/l0.0033Zink Zn (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.28Zink Zn (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/l0.13Bor, B, filtrerat a)SS 028150-2 / ICP-AES25%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för metaller på grund av svår matris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Rapportkommentar:

Ersätter tidigare skickad rapport med samma provnummer pga ändring av fraktionering av alifater.

Kopia till:

Anders Fersters  (anders.fersters@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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 3

Förklaringar

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

AR-003v30
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AR-12-SL-096890-02

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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 3

Förklaringar

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

AR-003v30





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

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

AR-12-SL-096891-02

EUSELI2-00067541Í%R%^ÂÂ4T.6Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300

Sweco Environment AB
Ann-Christine Lember
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09200002Provnummer: Ankomsttemp °C
Provtagare

8
Anders Fersters

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2012-09-20

Utskriftsdatum: 2012-10-19

Provmärkning: Älvängen Skr1251

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.0010Bensen 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<0.02Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.21/34

mg/l<0.02Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.21/34

mg/l<0.02Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/34

mg/l<0.02Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.34

mg/l<0.05Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.34

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/l0.020Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.020Krysen 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/l0.044Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

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

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

µg/l0.022Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.062Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l< 0.020Antracen 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 kan 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 3

Förklaringar

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

AR-003v30



EUSELI2-00067541
Í%R%^ÂÂ4T.6Î

AR-12-SL-096891-02

µg/l0.046Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.038Pyren 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/l0.00084Arsenik As (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.0053Arsenik As (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS30%

mg/l< 0.0010Antimon, Sb (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l< 0.0010Antimon, Sb (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.083Barium Ba (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/l0.17Barium Ba (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/l0.0010Bly Pb (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.016Bly Pb (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.063Bor, B (uppsluten) a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/l0.000050Kadmium Cd (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.00016Kadmium Cd (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS50%

mg/l0.0041Kobolt Co (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.0078Kobolt Co (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.0030Koppar Cu (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.017Koppar Cu (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.00042Krom Cr (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.012Krom Cr (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

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

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

mg/l0.0021Nickel Ni (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.0074Nickel Ni (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l< 0.00010Tenn Sn (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.00096Tenn Sn (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS30%

mg/l0.00061Vanadin V (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l0.024Vanadin V (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS30%

mg/l0.016Zink Zn (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.094Zink Zn (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/l0.080Bor, B, filtrerat a)SS 028150-2 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Rapportkommentar:

Ersätter tidigare skickad rapport med samma provnummer pga ändring av fraktionering av alifater.

Kopia till:

Anders Fersters  (anders.fersters@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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 3

Förklaringar

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

AR-003v30
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AR-12-SL-096891-02

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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 3

Förklaringar

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

AR-003v30





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

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

AR-12-SL-096895-02

EUSELI2-00067541Í%R%^ÂÂ4T2ZÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300

Sweco Environment AB
Ann-Christine Lember
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09200006Provnummer: Ankomsttemp °C
Provtagare

8
Anders Fersters

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2012-09-20

Utskriftsdatum: 2012-10-19

Provmärkning: Älvängen Skr1255

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.0010Bensen 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<0.02Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.21/34

mg/l<0.02Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.21/34

mg/l<0.02Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/34

mg/l<0.02Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.34

mg/l<0.05Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.34

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/l0.038Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.042Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.042Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.026Benso(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/l0.42Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.022Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.21Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.16Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.43Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.090Antracen 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 kan 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 3

Förklaringar

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

AR-003v30



EUSELI2-00067541
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AR-12-SL-096895-02

µg/l0.17Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.13Pyren a)LidMiljö.0A.01.3515%

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

µg/l1.6Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.65Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.97Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

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

mg/l<0.00050Arsenik As (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.016Arsenik As (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS30%

mg/l< 0.0010Antimon, Sb (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l0.0021Antimon, Sb (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.21Barium Ba (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/l0.56Barium Ba (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

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

mg/l0.052Bly Pb (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.14Bor, B (uppsluten) a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/l< 0.000020Kadmium Cd (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS2%

mg/l0.00078Kadmium Cd (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS30%

mg/l0.0023Kobolt Co (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.0057Kobolt Co (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.00030Koppar Cu (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS35%

mg/l0.042Koppar Cu (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

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

mg/l0.013Krom Cr (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

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

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

mg/l0.0017Nickel Ni (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.0084Nickel Ni (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l< 0.00010Tenn Sn (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.0052Tenn Sn (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l< 0.00020Vanadin V (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l0.016Vanadin V (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS30%

mg/l0.032Zink Zn (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.50Zink Zn (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/l0.15Bor, B, filtrerat a)SS 028150-2 / ICP-AES25%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för metaller på grund av svår matris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Rapportkommentar:

Ersätter tidigare skickad rapport med samma provnummer pga ändring av fraktionering av alifater.

Kopia till:

Anders Fersters  (anders.fersters@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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 3

Förklaringar

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

AR-003v30
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AR-12-SL-096895-02

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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 3

Förklaringar

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

AR-003v30





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

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

AR-12-SL-096896-02

EUSELI2-00067541Í%R%^ÂÂ4T3cÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300

Sweco Environment AB
Ann-Christine Lember
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09200007Provnummer: Ankomsttemp °C
Provtagare

8
Anders Fersters

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2012-09-20

Utskriftsdatum: 2012-10-19

Provmärkning: Älvängen Skr1256

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.0010Bensen 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<0.02Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.21/34

mg/l<0.02Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.21/34

mg/l<0.02Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/34

mg/l<0.02Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.34

mg/l<0.05Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.34

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/l0.050Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.020Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.064Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.078Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.13Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.024Antracen 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 kan 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 3

Förklaringar

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

AR-003v30



EUSELI2-00067541
Í%R%^ÂÂ4T3cÎ

AR-12-SL-096896-02

µg/l0.048Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.038Pyren a)LidMiljö.0A.01.3515%

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

µg/l0.46Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

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

µg/l0.31Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

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

mg/l0.00048Arsenik As (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.0048Arsenik As (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS30%

mg/l< 0.0010Antimon, Sb (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l< 0.0010Antimon, Sb (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.18Barium Ba (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/l0.28Barium Ba (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

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

mg/l0.0074Bly Pb (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.087Bor, B (uppsluten) a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/l< 0.000020Kadmium Cd (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS2%

mg/l< 0.00010Kadmium Cd (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS50%

mg/l0.0045Kobolt Co (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.0052Kobolt Co (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.0011Koppar Cu (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.0046Koppar Cu (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

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

mg/l0.0012Krom Cr (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

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

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

mg/l0.0019Nickel Ni (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.010Nickel Ni (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l< 0.00010Tenn Sn (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l< 0.00050Tenn Sn (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS30%

mg/l< 0.00020Vanadin V (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l0.0018Vanadin V (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS30%

mg/l0.0100Zink Zn (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.036Zink Zn (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.074Bor, B, filtrerat a)SS 028150-2 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Rapportkommentar:

Ersätter tidigare skickad rapport med samma provnummer pga ändring av fraktionering av alifater.

Kopia till:

Anders Fersters  (anders.fersters@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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 3

Förklaringar

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

AR-003v30



EUSELI2-00067541
Í%R%^ÂÂ4T3cÎ

AR-12-SL-096896-02

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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 3

Förklaringar

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

AR-003v30





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

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

AR-12-SL-096897-02

EUSELI2-00067541Í%R%^ÂÂ4T4lÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300

Sweco Environment AB
Ann-Christine Lember
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09200008Provnummer: Ankomsttemp °C
Provtagare

8
Anders Fersters

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2012-09-20

Utskriftsdatum: 2012-10-19

Provmärkning: Älvängen Skr1264

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.0010Bensen b)LidMiljö.0A.01.2130%

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

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

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

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

mg/l<0.02Alifater >C5-C8 b)LidMiljö.0A.01.21/34

mg/l<0.02Alifater >C8-C10 b)LidMiljö.0A.01.21/34

mg/l<0.02Alifater >C10-C12 b)LidMiljö.0A.01.21/34

mg/l<0.02Alifater >C12-C16 b)LidMiljö.0A.01.34

mg/l<0.05Alifater >C16-C35 b)LidMiljö.0A.01.34

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

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

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

Ej påvisadOljetyp b)*

µg/l0.19Benso(a)antracen b)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.20Krysen b)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.31Benso(b,k)fluoranten b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.18Benso(a)pyren b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.13Indeno(1,2,3-cd)pyren b)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.034Dibenso(a,h)antracen b)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l1.1Summa cancerogena PAH b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.49Naftalen b)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.066Acenaftylen b)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.30Acenaften b)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.52Fluoren b)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.99Fenantren b)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.24Antracen b)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 kan 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 4

Förklaringar

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

AR-003v30
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µg/l0.65Fluoranten b)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.49Pyren b)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.16Benso(g,h,i)perylen b)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l3.9Summa övriga PAH b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.86Summa PAH med låg molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l2.9Summa PAH med medelhög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l1.2Summa PAH med hög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.35

mg/l0.0013Arsenik As (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.033Arsenik As (uppslutet) b)SS 028150-2 / ICP-MS30%

mg/l< 0.0010Antimon, Sb (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l< 0.0040Antimon, Sb (uppslutet) b)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.051Barium Ba (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/l0.98Barium Ba (uppslutet) b)SS 028150-2 / ICP-AES20%

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

mg/l0.23Bly Pb (uppslutet) b)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/l0.051Bor B (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.10Bor, B (uppsluten) b)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/l0.000057Kadmium Cd (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.0023Kadmium Cd (uppslutet) b)SS 028150-2 / ICP-MS30%

mg/l0.00025Kobolt Co (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.056Kobolt Co (uppslutet) b)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/l0.0015Koppar Cu (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.20Koppar Cu (uppslutet) b)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/l< 0.00020Krom Cr (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.13Krom Cr (uppslutet) b)SS 028150-2 / ICP-AES20%

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

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) b)SS EN 148320%

mg/l0.0019Nickel Ni (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.084Nickel Ni (uppslutet) b)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/l< 0.00010Tenn Sn (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.0062Tenn Sn (uppslutet) b)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l0.00038Vanadin V (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l0.29Vanadin V (uppslutet) b)SS 028150-2 / ICP-MS30%

mg/l0.0036Zink Zn (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l1.2Zink Zn (uppslutet) b)SS 028150-2 / ICP-AES20%

pg/l<0.7202,3,7,8-TetraCDD a)Internal method

pg/l44.0Summa TetraCDD a)Internal method

pg/l3.211,2,3,7,8-PentaCDD a)Internal method

pg/l53.0Summa PentaCDD a)Internal method

pg/l2.521,2,3,4,7,8-HexaCDD a)Internal method

pg/l10.31,2,3,6,7,8-HexaCDD a)Internal method

pg/l5.591,2,3,7,8,9-HexaCDD a)Internal method

pg/l117Summa HexaCDD a)Internal method

pg/l1041,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)Internal method

pg/l215Summa HeptaCDD a)Internal method

pg/l710OktaCDD a)Internal method

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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 4

Förklaringar

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

AR-003v30
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pg/l1140Summa Tetra- tom OktaCDD a)Internal method

pg/l6.202,3,7,8-TetraCDF a)Internal method

pg/l97.0Summa TetraCDF a)Internal method

pg/l4.461,2,3,7,8-PentaCDF a)Internal method

pg/l9.272,3,4,7,8-PentaCDF a)Internal method

pg/l211Summa PentaCDF a)Internal method

pg/l24.71,2,3,4,7,8-HexaCDF a)Internal method

pg/l15.91,2,3,6,7,8-HexaCDF a)Internal method

pg/l<2.341,2,3,7,8,9-HexaCDF a)Internal method

pg/l10.92,3,4,6,7,8-HexaCDF a)Internal method

pg/l248Summa HexaCDF a)Internal method

pg/l3481,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)Internal method

pg/l10.21,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)Internal method

pg/l602Summa HeptaCDF a)Internal method

pg/l202OktaCDF a)Internal method

pg/l1360Summa Tetra- tom OktaCDF a)Internal method

pg/l2500Summa Tetra- tom OktaCDD/F a)Internal method

pg/l20.4WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ a)Internal method

pg/l21.4WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ a)Internal method

pg/l19.6I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)Internal method

pg/l20.6I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)Internal method

pg/l18.6WHO(2005)-PCDD/F TEQ excl. LOQ a)Internal method

pg/l19.6WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)Internal method

µg/l0.0302-Klorfenol b)SS-EN 12673 mod30%

µg/l< 0.0103-Klorfenol b)SS-EN 12673 mod25%

µg/l< 0.0104-Klorfenol b)SS-EN 12673 mod25%

µg/l< 0.0102,6-Diklorfenol b)SS-EN 12673 mod20%

µg/l< 0.0102,4/2,5-Diklorfenol b)SS-EN 12673 mod15%

µg/l< 0.0103,5-Diklorfenol b)SS-EN 12673 mod15%

µg/l< 0.0102,3-Diklorfenol b)SS-EN 12673 mod15%

µg/l< 0.0103,4-Diklorfenol b)SS-EN 12673 mod20%

µg/l< 0.0102,4,6-Triklorfenol b)SS-EN 12673 mod15%

µg/l< 0.0102,3,6-Triklorfenol b)SS-EN 12673 mod20%

µg/l< 0.0102,3,5-Triklorfenol b)SS-EN 12673 mod20%

µg/l< 0.0102,4,5-Triklorfenol b)SS-EN 12673 mod10%

µg/l< 0.0102,3,4-Triklorfenol b)SS-EN 12673 mod20%

µg/l< 0.0103,4,5-Triklorfenol b)SS-EN 12673 mod20%

µg/l< 0.0102,3,5,6-Tetraklorfenol b)SS-EN 12673 mod20%

µg/l< 0.0102,3,4,6-Tetraklorfenol b)SS-EN 12673 mod15%

µg/l< 0.0102,3,4,5-Tetraklorfenol b)SS-EN 12673 mod15%

µg/l< 0.010Pentaklorfenol b)SS-EN 12673 mod20%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), GERMANY
b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Rapportkommentar:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Ersätter tidigare skickad rapport med samma provnummer pga ändring av fraktionering av alifater.

Kopia till:

Anders Fersters  (anders.fersters@sweco.se)

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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 4

Förklaringar

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

AR-003v30



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

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

AR-12-SL-096892-02

EUSELI2-00067541Í%R%^ÂÂ4T/?Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300

Sweco Environment AB
Ann-Christine Lember
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09200003Provnummer: Ankomsttemp °C
Provtagare

8
Anders Fersters

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2012-09-20

Utskriftsdatum: 2012-10-19

Provmärkning: Älvängen Skr1265

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.0010Bensen 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<0.02Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.21/34

mg/l<0.02Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.21/34

mg/l<0.02Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/34

mg/l<0.02Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.34

mg/l<0.05Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.34

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/l0.028Naftalen 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%

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

µg/l< 0.020Antracen 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 kan 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 3

Förklaringar

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

AR-003v30



EUSELI2-00067541
Í%R%^ÂÂ4T/?Î

AR-12-SL-096892-02

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/l< 0.00020Arsenik As (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.0073Arsenik As (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS30%

mg/l0.0031Antimon, Sb (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l0.0053Antimon, Sb (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.14Barium Ba (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/l0.84Barium Ba (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

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

mg/l0.11Bly Pb (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/l0.092Bor, B (uppsluten) a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/l0.000040Kadmium Cd (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.00094Kadmium Cd (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS30%

mg/l0.0052Kobolt Co (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.023Kobolt Co (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.0060Koppar Cu (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.15Koppar Cu (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/l0.00021Krom Cr (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.024Krom Cr (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

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

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

mg/l0.0026Nickel Ni (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.020Nickel Ni (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l< 0.00010Tenn Sn (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l< 0.00050Tenn Sn (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS30%

mg/l< 0.00020Vanadin V (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l0.076Vanadin V (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS30%

mg/l0.010Zink Zn (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.24Zink Zn (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

µg/l< 0.10Dimetylftalat a)*LidMiljö.0A.01.0820%

µg/l< 0.10Dietylftalat a)*LidMiljö.0A.01.0820%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat a)*LidMiljö.0A.01.0820%

µg/l< 0.10Butylbensylftalat a)*LidMiljö.0A.01.0820%

µg/l< 1.0Di-(2-etylhexyl)ftalat a)*LidMiljö.0A.01.0820%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat a)*LidMiljö.0A.01.0820%

mg/l0.10Bor, B, filtrerat a)SS 028150-2 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Rapportkommentar:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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 3

Förklaringar

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

AR-003v30



EUSELI2-00067541
Í%R%^ÂÂ4T/?Î

AR-12-SL-096892-02

Ersätter tidigare skickad rapport med samma provnummer pga ändring av fraktionering av alifater.

Kopia till:

Anders Fersters  (anders.fersters@sweco.se)

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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 3

Förklaringar

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

AR-003v30





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

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

AR-12-SL-096893-02

EUSELI2-00067541Í%R%^ÂÂ4T0HÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300

Sweco Environment AB
Ann-Christine Lember
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09200004Provnummer: Ankomsttemp °C
Provtagare

8
Anders Fersters

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2012-09-20

Utskriftsdatum: 2012-10-19

Provmärkning: Älvängen Skr1266

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.0010Bensen 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<0.02Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.21/34

mg/l<0.02Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.21/34

mg/l<0.02Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/34

mg/l<0.02Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.34

mg/l<0.05Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.34

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%

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

µg/l< 0.020Antracen 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 kan 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 3

Förklaringar

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

AR-003v30



EUSELI2-00067541
Í%R%^ÂÂ4T0HÎ

AR-12-SL-096893-02

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/l0.00064Arsenik As (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.0098Arsenik As (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS30%

mg/l< 0.0010Antimon, Sb (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l0.0012Antimon, Sb (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.057Barium Ba (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/l0.44Barium Ba (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

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

mg/l0.074Bly Pb (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.051Bor, B (uppsluten) a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/l0.000030Kadmium Cd (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS2%

mg/l0.00071Kadmium Cd (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS30%

mg/l0.0029Kobolt Co (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.016Kobolt Co (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.0050Koppar Cu (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.081Koppar Cu (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/l0.00027Krom Cr (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.027Krom Cr (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

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

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

mg/l0.0023Nickel Ni (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.021Nickel Ni (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l< 0.00010Tenn Sn (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.00058Tenn Sn (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS30%

mg/l0.00031Vanadin V (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l0.100Vanadin V (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS30%

mg/l0.0061Zink Zn (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.16Zink Zn (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

µg/l< 0.10Dimetylftalat a)*LidMiljö.0A.01.0820%

µg/l< 0.10Dietylftalat a)*LidMiljö.0A.01.0820%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat a)*LidMiljö.0A.01.0820%

µg/l< 0.10Butylbensylftalat a)*LidMiljö.0A.01.0820%

µg/l< 1.0Di-(2-etylhexyl)ftalat a)*LidMiljö.0A.01.0820%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat a)*LidMiljö.0A.01.0820%

mg/l0.063Bor, B, filtrerat a)SS 028150-2 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Rapportkommentar:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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 3

Förklaringar

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

AR-003v30



EUSELI2-00067541
Í%R%^ÂÂ4T0HÎ

AR-12-SL-096893-02

Ersätter tidigare skickad rapport med samma provnummer pga ändring av fraktionering av alifater.

Kopia till:

Anders Fersters  (anders.fersters@sweco.se)

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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 3

Förklaringar

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

AR-003v30





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

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

AR-12-SL-097140-02

EUSELI2-00067541Í%R%^ÂÂ4T5uÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300

Sweco Environment AB
Ann-Christine Lember
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09200009Provnummer: Ankomsttemp °C
Provtagare

8
Anders Fersters

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2012-09-20

Utskriftsdatum: 2012-10-19

Provmärkning: Älvängen Skr1268

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.0010Bensen b)LidMiljö.0A.01.2130%

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

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

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

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

mg/l<0.02Alifater >C5-C8 b)LidMiljö.0A.01.21/34

mg/l<0.02Alifater >C8-C10 b)LidMiljö.0A.01.21/34

mg/l0.020Alifater >C10-C12 b)LidMiljö.0A.01.21/34

mg/l0.030Alifater >C12-C16 b)LidMiljö.0A.01.34

mg/l0.36Alifater >C16-C35 b)LidMiljö.0A.01.34

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

mg/l0.062Aromater >C10-C16 b)LidMiljö.0A.01.3420%

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

OspecOljetyp b)*

µg/l0.66Benso(a)antracen b)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.70Krysen b)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.65Benso(b,k)fluoranten b)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.33Benso(a)pyren b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.17Indeno(1,2,3-cd)pyren b)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.034Dibenso(a,h)antracen b)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l2.5Summa cancerogena PAH b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.92Naftalen b)LidMiljö.0A.01.3515%

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

µg/l2.1Acenaften b)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l2.4Fluoren b)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l5.7Fenantren b)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l1.0Antracen b)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 kan 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 4

Förklaringar

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

AR-003v30
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AR-12-SL-097140-02

µg/l2.6Fluoranten b)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l1.9Pyren b)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l0.15Benso(g,h,i)perylen b)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l17Summa övriga PAH b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l3.1Summa PAH med låg molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l14Summa PAH med medelhög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l2.7Summa PAH med hög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.35

mg/l0.0019Arsenik As (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.037Arsenik As (uppslutet) b)SS 028150-2 / ICP-MS30%

mg/l0.0012Antimon, Sb (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l0.0054Antimon, Sb (uppslutet) b)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.11Barium Ba (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/l1.2Barium Ba (uppslutet) b)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/l0.00030Bly Pb (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.33Bly Pb (uppslutet) b)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/l0.34Bor, B (uppsluten) b)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/l< 0.000020Kadmium Cd (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS2%

mg/l0.0037Kadmium Cd (uppslutet) b)SS 028150-2 / ICP-MS30%

mg/l0.0014Kobolt Co (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.037Kobolt Co (uppslutet) b)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.0015Koppar Cu (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.28Koppar Cu (uppslutet) b)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/l0.00022Krom Cr (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.095Krom Cr (uppslutet) b)SS 028150-2 / ICP-AES20%

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

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) b)SS EN 148320%

mg/l0.0032Nickel Ni (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.12Nickel Ni (uppslutet) b)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/l< 0.00010Tenn Sn (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.014Tenn Sn (uppslutet) b)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l0.00062Vanadin V (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l0.16Vanadin V (uppslutet) b)SS 028150-2 / ICP-MS30%

mg/l0.015Zink Zn (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l5.0Zink Zn (uppslutet) b)SS 028150-2 / ICP-AES20%

pg/l<0.7202,3,7,8-TetraCDD a)Internal method

pg/l19.9Summa TetraCDD a)Internal method

pg/l<0.9601,2,3,7,8-PentaCDD a)Internal method

pg/l24.0Summa PentaCDD a)Internal method

pg/l<1.921,2,3,4,7,8-HexaCDD a)Internal method

pg/l3.281,2,3,6,7,8-HexaCDD a)Internal method

pg/l<1.921,2,3,7,8,9-HexaCDD a)Internal method

pg/l50.0Summa HexaCDD a)Internal method

pg/l22.11,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)Internal method

pg/l44.3Summa HeptaCDD a)Internal method

pg/l94.2OktaCDD a)Internal method

pg/l232Summa Tetra- tom OktaCDD a)Internal method

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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pg/l19.42,3,7,8-TetraCDF a)Internal method

pg/l68.6Summa TetraCDF a)Internal method

pg/l3.631,2,3,7,8-PentaCDF a)Internal method

pg/l3.802,3,4,7,8-PentaCDF a)Internal method

pg/l48.6Summa PentaCDF a)Internal method

pg/l3.841,2,3,4,7,8-HexaCDF a)Internal method

pg/l2.411,2,3,6,7,8-HexaCDF a)Internal method

pg/l<1.601,2,3,7,8,9-HexaCDF a)Internal method

pg/l2.372,3,4,6,7,8-HexaCDF a)Internal method

pg/l26.0Summa HexaCDF a)Internal method

pg/l15.01,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)Internal method

pg/l<1.521,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)Internal method

pg/l26.9Summa HeptaCDF a)Internal method

pg/l22.1OktaCDF a)Internal method

pg/l192Summa Tetra- tom OktaCDF a)Internal method

pg/l424Summa Tetra- tom OktaCDD/F a)Internal method

pg/l5.59WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ a)Internal method

pg/l7.83WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ a)Internal method

pg/l5.70I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)Internal method

pg/l7.46I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)Internal method

pg/l4.78WHO(2005)-PCDD/F TEQ excl. LOQ a)Internal method

pg/l7.02WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)Internal method

µg/l< 0.0102-Klorfenol b)SS-EN 12673 mod30%

µg/l< 0.0103-Klorfenol b)SS-EN 12673 mod25%

µg/l< 0.0104-Klorfenol b)SS-EN 12673 mod25%

µg/l< 0.0102,6-Diklorfenol b)SS-EN 12673 mod20%

µg/l< 0.0102,4/2,5-Diklorfenol b)SS-EN 12673 mod15%

µg/l< 0.0103,5-Diklorfenol b)SS-EN 12673 mod15%

µg/l< 0.0102,3-Diklorfenol b)SS-EN 12673 mod15%

µg/l< 0.0103,4-Diklorfenol b)SS-EN 12673 mod20%

µg/l< 0.0102,4,6-Triklorfenol b)SS-EN 12673 mod15%

µg/l< 0.0102,3,6-Triklorfenol b)SS-EN 12673 mod20%

µg/l< 0.0102,3,5-Triklorfenol b)SS-EN 12673 mod20%

µg/l0.0102,4,5-Triklorfenol b)SS-EN 12673 mod10%

µg/l< 0.0102,3,4-Triklorfenol b)SS-EN 12673 mod20%

µg/l< 0.0103,4,5-Triklorfenol b)SS-EN 12673 mod20%

µg/l< 0.0102,3,5,6-Tetraklorfenol b)SS-EN 12673 mod20%

µg/l< 0.0102,3,4,6-Tetraklorfenol b)SS-EN 12673 mod15%

µg/l< 0.0102,3,4,5-Tetraklorfenol b)SS-EN 12673 mod15%

µg/l< 0.010Pentaklorfenol b)SS-EN 12673 mod20%

mg/l0.48Bor, B, filtrerat b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), GERMANY
b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Rapportkommentar:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Ersätter tidigare skickad rapport med samma provnummer pga ändring av fraktionering av alifater.

Kopia till:

Anders Fersters  (anders.fersters@sweco.se)

Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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 4

Förklaringar

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

AR-003v30



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

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

AR-12-SL-096894-02

EUSELI2-00067541Í%R%^ÂÂ4T1QÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1311714.300

Sweco Environment AB
Ann-Christine Lember
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2012-09200005Provnummer: Ankomsttemp °C
Provtagare

8
Anders Fersters

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2012-09-20

Utskriftsdatum: 2012-10-19

Provmärkning: Älvängen Skr1270

Provtagningsplats: Älvängen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.0010Bensen 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<0.02Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.21/34

mg/l<0.02Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.21/34

mg/l<0.02Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/34

mg/l<0.02Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.34

mg/l<0.05Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.34

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/l0.040Krysen 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/l0.22Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.24Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.036Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.054Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.11Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.028Antracen 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 kan 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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l0.048Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.052Pyren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.024Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.81Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.50Summa 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/l0.00039Arsenik As (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.0062Arsenik As (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS30%

mg/l0.056Antimon, Sb (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l0.41Antimon, Sb (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-AES30%

mg/l0.20Barium Ba (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/l0.36Barium Ba (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

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

mg/l0.055Bly Pb (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.074Bor B (uppsluten) a)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l0.000045Kadmium Cd (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.00043Kadmium Cd (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS30%

mg/l0.021Kobolt Co (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.025Kobolt Co (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.025Koppar Cu (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-AES10%

mg/l0.43Koppar Cu (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

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

mg/l0.018Krom Cr (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

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

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

mg/l0.043Nickel Ni (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.060Nickel Ni (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/l< 0.00010Tenn Sn (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.0076Tenn Sn (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l< 0.00020Vanadin V (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l0.0080Vanadin V (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-MS30%

mg/l0.35Zink Zn (filtrerat) a)SS 028150-2 / ICP-AES30%

mg/l0.91Zink Zn (uppslutet) a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/l0.067Bor, B, filtrerat a)SS 028150-2 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Rapportkommentar:

Ersätter tidigare skickad rapport med samma provnummer pga ändring av fraktionering av alifater.

Kopia till:

Anders Fersters  (anders.fersters@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Paola Nilsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan 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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Beställare: Ale kommun

Huvudstudie, Älvängens industriområde

Unr 1311714.000 Bilaga 7

Punkt X-koordinat Y-koordinat

Pg 1201 6427189.009 157303.363

Pg 1202 6427166.426 157339.5215

Pg 1203 6427078.631 157317.9933

Pg 1204 6427114.77 157235.3111

Pg 1206 6427035.679 157200.8078

Pg 1207 6427029.28 157145.5292

Pg 1209 6426609.892 156649.3504

Pg 1210 6426547.97 156689.8754

Pg 1211 6426945.945 157048.4759

Pg 1212 6426921.401 157022.2156

Pg 1219 6426831.294 156909.1276

Pg 1220 6426842.68 156899.5662

Skr 1250 6426584.635 156682.7381

Skr 1251 6426576.166 156674.3179

Skr 1252 6426623.568 156757.9406

Skr 1253 6426657.188 156783.7364

Skr 1254 6426758.414 156856.6125

Skr 1255 6426874.049 156959.9483

Skr 1256 6426879.548 156970.6635

Skr 1257 6426844.554 156967.077

Skr 1258 6426860.297 156958.4853

Skr 1259 6426877.579 156987.8405

Skr 1260 6427000.973 157150.241

Skr 1261 6427035.564 157222.7231

Skr 1262 6427152.33 157280.1906

Skr 1263 6427124.069 157270.6505

Skr 1264 6427140.513 157242.0834

Skr 1265 6426697.805 156831.561

Skr 1266 6426688.471 156824.4947

Skr 1267 6426674.03 156840.3253

Skr 1268 6427098.909 157235.3223

Skr 1269 6427132.126 157223.7944

Skr 1270 6426847.878 156904.8665

Skr 1271 6426873.019 156991.9941

Skr 1272 6426576.838 156733.9809

Koordinatlista, provtagningspunkter
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