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Bakgrund, uppdrag och syfte 

Vatten och Samhällsteknik AB har fått i uppdrag av Södra Munksjö Utvecklings AB att 
genomföra en översiktlig miljöteknisk markundersökning vid den f.d. avfallsdeponin i 
Moliden. 
 
Behovet av en undersökning av deponin har aktualiserats i samband med framtagandet av 
en detaljplan för ett nytt verksamhetsområde vid Hyltena. Syftet med den översiktliga 
undersökningen är att bedöma deponins utbredning i plan och profil samt att provta och 
analysera föroreningsinnehållet i deponimassorna. Redovisningen av uppdraget ska även 
omfatta en bedömning av eventuell spridning av föroreningar från deponin samt en 
förnyad bedömning av deponigasbildningen. 
 
Utförda undersökningar och föreliggande rapport utgår ifrån upprättad provtagningsplan1 
och erhållet bakgrundsmaterial. 
 

 
Figur 1. Översiktskarta över Moliden/Hyltena med det aktuella objektet markerat (Källa eniro.se). 
 
 
 

                                                 
1 Provtagningsplan, Översiktlig miljöteknisk undersökning vid fd avfallsdeponi Moliden,  
Vatten och Samhällsteknik AB, 2017-05-08. 
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Läge och omgivning 

Lokalisering 

Den f.d. avfallsdeponin ligger på nuvarande fastigheten Hyltena 1:21 mellan Lovsjö och 
trafikplats Hyltena ca 10 km söder om Jönköping. Det aktuella undersökningsområdet 
ligger centralt placerat inom det område där detaljplanearbete pågår. Undersöknings-
området är markerat på översiktskartan i figur 1, samt på plankarta i figur 2. Det finns 
inga skyddsvärda områden, skyddsvärda vattendrag, vattentäkter eller enskilda brunnar i 
närområdet. 
 

 
Figur 2. Plankarta över Hyltena med det aktuella undersökningsområdet markerat. 
 

Geologi, topografi och hydrologi 

Området är kuperat och den sydöstra delen av deponin angränsar mot en våtmark. 
Undersökningsområdet ligger inom ett delavrinningsområde (Kråkeboån/Lillån) till 
Motala ströms avrinningsområde, se figur 3. Lillån mynnar i Vättern via Munksjön ca 18 
km nedströms undersökningsområdet. Grundvattenströmningens riktning på platsen är 
okänd men deponin avvattnas sannolikt mot kärret. Vidare avvattning sker via 
grundvattnet mot Lovsjön eftersom kärret inte bedöms ha någon ytavrinning. 
Vegetationen på deponin består av gles skog med inslag av buskar och sly i framförallt de 
östra och södra delarna. 
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Figur 3. Aktuellt delavrinningsområde till Motala ströms avrinningsområde.  
Undersökningsområdet markerat med rött. 
 
Enligt SGU:s jordartskarta2 består de naturliga jordlagren i undersökningsområdet av 
genomsläppligt isälvsmaterial men till viss del även av kärrtorv, se även figur 4 nedan. Det 
naturliga jorddjupet i området är 10-20 m enligt SGU:s jorddjupskarta3. Underliggande 
berggrund består enligt SGU:s berggrundskarta4 huvudsakligen av granit och granodiorit. 
Från den f.d. infartsvägen i norra delen av deponin och ner mot de centrala delarna är 
marken relativt plan. Ner mot kärret finns tydliga deponislänter och i södra delen är 
deponiytan ojämn. 

Verksamhetshistorik och tidigare utredningar 

Deponin var i drift under en period på 10-15 år från 1950-talet fram till 1964-1965 och 
fungerade då som en allmän kommunal avfallsdeponi med deponering av hushållsavfall 
och industriavfall. Enligt uppgift tog deponin emot sopor från ca 100 personer under 
början av 60-talet. Detaljerade uppgifter om det deponerade avfallet och dess ursprung 
saknas. Avfallseldning har inte förekommit men däremot kan avfall på deponin ha 
självantänt. För mer detaljer kring historiken hänvisas till den MIFO fas 1-inventering 
som Vatten och Samhällsteknik genomförde på uppdrag av Jönköpings kommun hösten 
2015. I den samlade riskbedömningen till inventeringen tilldelades deponin riskklass 3, 
d.v.s. måttlig risk för människors hälsa och miljön. Riskklassen motiveras främst av den 
låga till måttliga känsligheten, den måttliga föroreningsnivån och de måttliga 
spridningsförutsättningarna till ytvatten. Några miljötekniska undersökningar har tidigare 
inte genomförts vid den aktuella deponin. 
 

                                                 
2 SGU Jordartskarta skala 1:50 000, SGU Kartvisare, www.sgu.se 
3 SGU Jorddjupskarta skala 1:50 000, SGU Geokartan, https://apps.sgu.se/geokartan/ 
4 SGU Berggrundskarta skala 1:1 000 000, SGU Kartvisare, www.sgu.se 

http://www.sgu.se/
https://apps.sgu.se/geokartan/
http://www.sgu.se/
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Figur 4. Jordartskarta från SGUs karttjänst (www.sgu.se) med det aktuella objektet inringat.  
 

Fältundersökningar 

Provtagningspunkter 

Fältundersökningarna enligt provtagningsplan utfördes den 15 maj 2017, omfattande sex 
punkter för jordprovtagning (pkt 1701-1706) och en punkt för grundvattenprovtagning 
(pkt 1706). Punkterna har valts för att få en spridning i både nord-sydlig och öst-västlig 
riktning vilket är avgörande för att få en god uppfattning om den totala volymen och 
deponins mäktighet i olika delar. På grund av framkomlighet och terräng justerades 
provpunkterna något i förhållande till föreslagna placeringar enligt provtagningsplanen.  
Utsättning och inmätning av provpunkterna gjordes i koordinatsystemet SWEREF 99 13 
30 och höjdsystemet RH 2000.  
 
Kompletterande fältundersökningar i två provgropar samt i tidigare installerat 
grundvattenrör utfördes den 29 augusti och den 18 september. Provgroparna grävdes i 
direkt anslutning till tidigare borrpunkter 1704 och 1706. 

 
Närmaste potentiellt förorenade område från deponin ligger drygt 400 m åt NV. 
Eventuell föroreningsspridning därifrån bedöms inte kunna påverka valda provpunkter 
vid deponin. 
 
Provpunkternas placering redovisas på bifogad ritning, plansch 1. Undersökningarna har 
utförts enligt riktlinjer i SGF:s fälthandbok för undersökningar av förorenade områden, 
rapport 2:2013. 

http://www.sgu.se/
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Utförande 

Jordprovtagning har utförts med hjälp av skruvborr vid den första fältundersökningen 
och genom provgropsgrävning vid den kompletterande fältundersökningen.  
 
Borrningen utfördes ner till naturliga jordlager i varje provpunkt vilket medförde att 
borrdjupet varierade mellan 1-5 meter under markytan (m.u.m.y.). Jordprover har uttagits 
som samlingsprover för varje halvmeter. Prover har skrapats med kniv från borrkärnorna 
direkt till diffusionstät påse efter bortskrapande av yttersta jordlagret. 
 
Sammanlagt uttogs 20 jordprover i de sex borrpunkterna. Beroende på deponins 
mäktighet i respektive provpunkt har ett eller två samlingsprover per provpunkt 
analyserats på ackrediterat laboratorium. De analyserade prover som representerar en 
meter av jordprofilen har beretts på laboratorium som en blandning av två närliggande 
halvmetersprover. Uttagna jordprover som inte lämnats till laboratorium för analys sparas 
i tre månader för eventuell ytterligare analys. 
 
Syftet med den kompletterande jordprovtagningen var att ta ut mer material för förnyad 
analys av TOC. Av besparingsskäl valdes manuell provgropsgrävning vilket också, jämfört 
med skruvborrning, skulle ge en bättre visuell bild av deponimassorna. Målet var att gräva 
groparna ner till ca 1,5 m.u.m.y. I provgrop 1 påträffades hårt packade tegelrester på ca 
1,1 m djup vilket omöjliggjorde fortsatt grävning. Ett samlingsprov togs ut längs hela 
schaktväggen. I provgrop 2 togs två samlingsprover på nivåerna 0-0,6 m.u.m.y respektive 
1,1-1,5 m.u.m.y. 
 
Grundvattenrör (50 mm PEH-rör) har installerats genom skruvborrning i provpunkt 
1706. Röret är installerat ner till ca en meter under grundvattenytan och med filter de två 
nedersta metrarna. Den övre delen av röret närmast markytan tätades med bentonitlera 
för att förhindra inläckage av smält- och regnvatten längs röret. 
Renspumpning/omsättning och nivåmätning av grundvattnet har utförts tre gånger före 
varje provtagning. Omsättning och provtagning av grundvatten har utförts med hjälp av 
en elektrisk peristaltisk pump. Grundvattnet har överförts direkt till provkärl för att 
undvika förlust av flyktiga ämnen och grundvattenprov har lämnats in till ackrediterat 
laboratorium samma dag. Vid första fältundersökningen gjordes analys på ofiltrerade 
prover enligt provtagningsplanen. Det prov som togs vid den kompletterande 
provtagningen den 29 augusti var avsett för analys på både filtrerat och ofiltrerat vatten 
men på grund av felaktig hantering på laboratoriet utfördes ytterligare en 
grundvattenprovtagning den 18 september. 

Analyser  

Sammantaget har tolv jordprover och tre grundvattenprov lämnats till ackrediterat 
laboratorium för analys.  
 
Sju av de inskickade jordproverna från skruvborrningen har analyserats med avseende på 
BTEX, alifater, aromater, tungmetaller, PAH16. De övriga två jordproverna, 1703 (djupt) 
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och 1706 (ytligt), har analyserats med en screeninganalys (Enviscreen5) samt för dioxiner.  
Screeninganalys valdes för att deponins exakta innehåll är okänt och det finns därför en 
potentiell risk att många olika föroreningstyper finns i avfallet. När analyssvaren från 
första undersökningen hade kommit in gjordes en efterbeställning av TOC-analys för de 
jordprover som visade på förhöjda föroreningshalter. I detta fall ett djupare prov från 
provpunkt 1704 respektive 1706. 
 
De tre inskickade jordproven från provgropsgrävningen har alla analyserats för TOC. Det 
ytliga samlingsprovet från provgrop 2 har även analyserats med avseende på alifater, 
aromater, PAH och tungmetaller. 

Grundvattenprovet från första fältundersökningen analyserades med screeninganalys 
(Enviscreen) eftersom det var oklart vilka ämnen som eventuellt lakar ut från 
deponimassorna. Kompletterande grundvattenprover har enbart analyserats med 
avseende på dioxiner. 

Bedömningsgrunder 

För att bedöma föroreningsgrad och risker för människors hälsa och miljön har 
analysresultaten för jord jämförts med NV:s generella riktvärden för förorenade områden. 
Riktvärden är utarbetade för två typer av markanvändning; känslig markanvändning (KM) 
och mindre känslig markanvändning (MKM), och är främst avsedda att användas i 
samband med förenklad riskbedömning av förorenade områden. Värdena anger en nivå 
vid vilken risker för negativ påverkan på människors hälsa eller miljön vid angiven 
markanvändning inte bedöms föreligga. 
 
Känslig markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av mark-
användning. Marken ska t.ex. kunna utnyttjas för bostäder, omsorg, odling etc. De 
exponerade antas vara barn, vuxna och äldre som vistas inom området permanent under 
en livstid. De flesta markekosystem samt grund- och ytvatten skyddas. 
 
Mindre känslig markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av 
markanvändning till exempelvis kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna 
antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och 
äldre som vistas på området tillfälligt. Vissa typer av mark-ekosystem skyddas. 
Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas liksom grundvatten på ett avstånd av 200 
meter från området. 
 
Både pågående och planerad markanvändning inom det aktuella området utgör mindre 
känslig markanvändning och analysresultaten ska i första hand jämföras mot dessa 
riktvärden. 
 
Analysresultaten för grundvatten har i första hand jämförts med Naturvårdsverkets (NV) 
bedömningsgrunder för förorenade områden, indelning av tillstånd för förorenat 
grundvatten. För vissa ämnen saknas jämförvärden i NV:s bedömningsgrunder för 
förorenade områden, bl.a. för flertalet klorerade alifater och för dioxiner. Grundvatten-

                                                 
5 En analys som täcker in ett stort antal (166 st.) parametrar. De parametrar som analyseras är VOC, 
PAH, PCB, pesticider, klorfenoler, kväve och klorinnehållande SVOC, alifater, aromater och metaller + 
Hg (eurofins.se). 
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halterna har därför även jämförts med Holländska riktvärden; intervention values (nedan 
kallade aktionsvärden) och Indicative levels for severe contamination (nedan kallade 
indikationsvärden). Ett indikationsvärde är förknippat med större osäkerhet än ett 
aktionsvärde och det anger till skillnad från ett aktionsvärde inte att en sanering krävs 
utan är istället en indikation på att grundvattnet är allvarligt förorenat. Indikationsvärde 
används i rapporten för bedömning enbart gällande dioxin. 

Resultat 

Fältobservationer och deponiutbredning 

Jordlagerföljd och eventuell grundvattennivå för respektive borrhål och provgrop 
antecknades i fält och redovisas i fältprotokoll, bilaga 1a och 1b. Inga särskilda 
luktintryck noterades vid fältundersökningarna. 

 
Fyllnadsmassor bestående av främst sand, silt och i viss mån grus påträffades i samtliga 
borrpunkter. I flertalet provpunkter, och framförallt i 1703, 1704 och 1706, har 
fyllnadsmassorna även haft inslag av trä, asfalt, tegel, glas, plast, och metall, se exempel i 
figur 5. Fyllnadsdjupet varierar från ca 0,5 m u my till ca 3 m u my. De naturliga 
jordarterna under deponin utgörs av isälvsmaterial i form av (siltig) finsand. I 
provpunkterna närmast våtmarken, 1704 och 1706, påträffades ett 0,5-0,6 m tjock lager av 
mörkbrun torv mellan deponimassorna och isälvsmaterialet. 
 
I figur 6 visas schaktväggen i provgrop 2 som är grävd ca 1,5 m från provpunkt 1704. 
Man kan se att fyllnadsvolymen är mer tydligt skiktad än vad som framgick vid tidigare 
skruvborrningar. De översta 6 dm utgörs volymmässigt av en relativt hög andel synligt 
avfall (tegel, plast, metall, betong, frigolit etc.). Därunder finns ett ca 5 dm tjockt lager ren 
utjämningssand. Från 1,1 m.u.my och neråt finns ett nytt lager med jord med avfall 
inblandat. 

 
Grundvatten påträffades endast i provpunkt 1705 och 1706 på ett djup av 1,8 respektive 
3,6 meter under markytan (m.u.my). 
 
På deponiytan finns synligt avfall i form av tegelrester, asfalt, järnskrot, plast etc. i 
deponislänten mot våtmarken. Särskilt påtagligt av detta avfall kring provpunkt 1704. 

 
Deponins mäktighet är relativt liten och uppskattas till i genomsnitt ca 2,5 meter. 
Deponins yta uppskattas till drygt 900 m2 vilket är samma uppskattning som gjordes i 
MIFO fas 1. Då den genomsnittliga mäktigheten bedöms var något större än tidigare 
uppskattning så bör deponimassornas totala volym vara 2 000-2 500 m3.  
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Figur 5. Jord från provpunkt 1703 (2-3 m.u.m.y). Inslag av tegel och asfalt noteras.  
  

Deponigasbildning 

I MIFO fas 1 för den aktuella deponin gjordes en förenklad teoretisk bedömning av 
gaspotentialen. Den bedömdes vara liten trots att hälften av deponivolymen antogs vara 
hushållsavfall.  I den nu genomförde översiktliga undersökningen ingick att göra en ny 
teoretisk bedömning av gasbildningspotentialen baserat på i första hand fältobservationer 
i de olika provpunkterna. Fältprotokollet från borrningarna visar att den största delen av 
deponivolymen består av mineraljord i form av sand, silt och grus med mindre inslag av 
mull, tegel och asfalt. Andelen nedbrytbart organiskt material i detta avfall bedöms vara 
liten. De enda jordlagerföljder från borrpunkterna som inte huvudsakligen utgörs av 
mineraljord är den nedersta 0,5-1 m i provpunkt 1704 och 1706. De avfallsrester som 
påträffas här är uppblandade med mull och torv.  
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Figur 6. Schaktvägg i provgrop 2 (0-1,5 m.u.m.y). Tydligt inslag av avfall i ytligt och djupare skikt.  
 
 
Eftersom deponin i dessa punkter underlagras av naturlig torv är det rimligt att anta att 
avfallet deponerats direkt på torven och sedan sjunkit ner och blandats med torven på 
grund av tyngden från överlagrade massor. Sammantaget bedöms innehållet att deponerat 
nedbrytbart organiskt avfall vara så litet att det inte är meningsfullt att göra en mer 
detaljerad teoretisk bedömning av gaspotentialen. 
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Analysresultat och diskussion 

En sammanställning av analysresultaten från jord- och grundvattenproverna, jämfört med 
bedömningsgrunder, redovisas i tabellform i bilaga 2a-b. För fullständiga analysrapporter 
se bilaga 3. 
 
Resultaten från de analyserade samlingsproverna visar att ett eller några ämnen inom 
ämnesgrupperna PAH, aromater och tungmetaller har påvisats i halter över generella 
riktvärden i tre av de åtta undersökta provpunkterna. I två av punkterna (och i två prover) 
har föroreningshalter överskridande generella riktvärden för MKM påvisats i 
fyllnadsmassorna: 

• i punkt 1704 på nivån 1,5-2,3 m u my m.a.p. aromater C10-C16, aromater C16-
C35, PAH-M och PAH-H. 

• i punkt 1706 på nivån 1,5-2,0 m u my m.a.p. barium, krom, zink, PAH-M och 
PAH-H. 

 
Halterna av PAH-H i provpunkt 1704 kan särskilt noteras då den uppmätts till drygt 10 
ggr riktvärdet under 1,5 meters djup. Övriga parametrar som överskrider MKM är 2-4 ggr 
riktvärdet. I de två samlingsprover som analyserats med anseende på dioxin och med 
screeninganalys och har dioxin detekterats men endast i låg halt och klart under det 
generella riktvärdet för KM. Inga ämnen har detekterats för övriga ämnesgrupper vid 
screeninganalyserna. Det finns dock en risk att halter av flyktiga ämnen underskattas vid 
analys av samlingsprover p.g.a. avdunstning i samband med provberedningen. 
 
Utifrån analysresultaten görs bedömningen att endast djupare liggande fyllnadsmassor i 
den södra deponislänten innehåller PAH-, olje- och tungmetallhalter över de generella 
riktvärdena för förorenad mark, se markering i plansch 1. Dessa utgör uppskattningsvis 
en knapp 1/3 av deponins yta men bara ca 1/10 av den totala fyllnadsvolymen. Både 
fältobservationer och analysresultat tyder på att den klart övervägande delen av 
fyllnadsmassorna i deponin utgörs av rena schaktmassor. 
 
TOC-analyserna från första fältundersökning visade på stor variation i andel organiskt 
material i de två analyserade proverna. De analyserade proverna från den kompletterande 
provtagningen visar att andelen organiskt material är under tillåten gräns (5%) för 
mottagning vid ex. MilJöns avfallsanläggning. 

 
I det ofiltrerade grundvattenprovet i provpunkt 1706, uttaget i maj 2017, visar 
analysresultaten för samtliga parametrar i screeninganalysen på icke detekterbara eller låga 
föroreningshalter (metaller och enstaka PAHer har detekterats). Undantaget är dioxin 
som uppmättes i halter över det holländska indikationsvärdet. I bilaga 2b redovisas 
summan av detekterade dioxiner både som lowerbound (exkl. LOQ) och upperbound 
(inkl. LOQ). Lowerbound summerar bara de dioxinhalter som faktiskt har detekterats och 
motsvarar därför den dioxinhalt som man har kunnat konstatera finns. Upperbound 
däremot räknar, förutom de detekterade halterna, även in detektionsgränserna och utgör 
alltså en övre gräns för hur mycket dioxin som skulle kunna finnas. I grundvattenprovet 
från maj månad var dessa värden nära varandra och de översteg riktvärdet ca 20 ggr.  
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Dioxin kan bildas vid bränder och det är därför inte ovanligt att det påträffas i och på 
deponier. Dioxiner binder normalt hårt till markpartiklar, särskilt organiskt material, ytligt 
i jordprofilen. Erfarenheter från undersökningar av andra deponier har dock visat att 
dioxin även kan påträffas djupare i markprofilen och i grundvattnet. Det kan bero på att 
det som var deponiyta vid en brand senare har fyllts över med nya deponimassor eller att 
det skett omschaktningar. Det kan också orsakats av spridning om föroreningen varit 
bunden till mycket små partiklar (kolloider) som kan transporteras med grundvattnet eller 
till kolpartiklar lösta i vatten (DOC). 
 
Av kostnadsskäl utfördes analys enbart på ofiltrerat grundvattenprov vid första 
fältundersökningen för att se om det totalt sett fanns dioxin i provet. I den 
kompletterande undersökningen syftade grundvattenprovtagningen till att analysera även 
filtrerade prover för att se om det sker någon faktisk spridning av dioxin i grundvattnet. 
Resultaten från de kompletterande proverna har dock inte kunnat verifiera tidigare 
resultat varken i ofiltrerade eller filtrerade prover. Som framgår av tabellen i bilaga 2b har 
ingen enskild dioxinparameter rapporterats över detektionsgränsen. Det redovisade värdet 
för upperbound utgör i detta fall alltså enbart en summering av detektionsgränserna och 
saknar därför relevans i bedömningen. Vad som orsakat den halt av dioxin som 
konstaterades i det första ofiltrerade grundvattenprovet är oklart. Det kan röra sig om ex. 
kontaminering eller analysfel. Eftersom inget av de kompletterande proverna innehåller 
dioxin bedöms dock grundvattnet vara rent. 

 

Fortsatt undersökningar och översiktligt åtgärdsbehov 

Det bedöms med analysresultaten som grund finnas ett behov av att vidta 
efterbehandlingsåtgärder med avseende på deponimassor under 1,5 m.u.m.y vid och 
omkring provpunkterna 1704 och 1706. För att inte sprida avfall inom det blivande 
exploateringsområdet bedömer vi även att de skikt längre upp i markprofilen som är rena 
i analyshänseende men som innehåller hög andel synligt avfall bör schaktas till MilJön. 
Baserat på fältobservationer vid undersökningarna är det främst i området kring 
provpunkt 1704 som sådana massor finns, dels ytligt men även i skiktet mellan 1-1,5 
m.u.m.y. Massorna med synligt avfall är inte avgränsade och det går inte att utesluta att 
andra delar av deponin bör schaktas bort av samma anledning. Den rena sanden i 
utjämningsskiktet bör kunna schaktas åt sidan och lämnas på platsen. 
 
Med tanke på den begränsade volymen massor för efterbehandlingsåtgärd och behovet av 
att relativt snabbt kunna disponera området för fortsatt exploatering så bedöms 
schaktsanering vara den självklara åtgärdsmetoden i detta fall. Kompletterande 
provtagning rekommenderas för att avgränsa de förorenade deponimassorna men 
provtagningen bör kunna ske som förtätad miljökontroll i samband med övriga 
schaktarbeten och nivåjusteringar på det blivande verksamhetsområdet. 
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Kostnadsuppskattning för föreslagen schaktsanering 

En grov bedömning är att ca 400 m3 (teoretisk volym) fyllnadsmassor behöver schaktas ur 
och omhändertas separat. Av den volymen utgörs uppskattningsvis ca 250 m3 av 
förorenade massor och resten av massor med synligt avfall. Härvid görs antaganden:  

• att jordsschakt utförs med normala schaktslänter, dvs. att spontning inte är 
aktuellt. 

• att schaktning av deponimassor utförs ovanför grundvattenytan. 
En preliminär bedömning är att kostnaden för schaktning, transport och mottagning är ca 
350 000 kronor.  
 
Tillkommer gör kostnader för en rekommenderad avgränsande geotextil, miljökontroll, 
utsortering av deponiskikt med synligt avfall samt eventuella kompletterande laktester 
motsvarande ca 100 000 kronor. Eventuellt behov av återfyllnadsmassor antas kunna 
täckas genom omdisponering av jungfruliga schaktmassor i närområdet i samband med 
nivåjustering av området. 
 
 
 
 
Jönköping den 30 oktober 2017 
VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB 
 

    
    
Peter Sandström, granskare   Martin Palm, handläggare 
 





  



sida 1

Gunnar Karlsson

 Bygg- och Geokonstruktioner AB bilaga 1

JORDARTSBESTÄMNING

Okulärt bedömt i fält

Plats: Hyltena 1:21, Jönköping

arb nr

Miljöteknisk undersökning

Skruvborr 17-05-16  Utförd av: Sten Lundberg

Borrp. D
ju

p
 m

.u
.m

y

1701 0,0-0,45

0,45-1,0

1702 0,0-0,6

0,6-1,0

1703 0,0-0,6

0,6-0,8

0,8-1,0

1,0-1,8

1,8-2,0

2,0-2,7

2,7-3,0

3,0-3,1

3,1-4,0

17099

Benämning

mörkbrun Fyllning: sand, grus, något mull, lite asfaltrester

brun finSand 

mörkbrun Fyllning: sand, något mull, något grus

grå Fyllning: silt, finsand

brun Fyllning: sand, tegelrester

mörkbrun Fyllning: sand, något mull, något grus

mörkbrun Fyllning: sand, något mull, trärester

ljusbrun något siltig mellan- finSand 

mörkbrun Fyllning: asfaltrester

mörkbrun Fyllning: sand, något mull

mörkbrun Fyllning: asfaltrester, lite tegelrester

mörkbrun Fyllning: mull, sand

brun finSand 

Fyllning kan i vissa fall vara svår att urskilja. 
Klassificeringen avseende gräns för fyllning och 
naturlig mark kan därför vara något osäker.

17099-Hyltena-1_21-Fält-Prot.xlsx



sida 2

Borrp. D
ju

p
 m

.u
.m

y
1704 0,0-0,2

0,2-1,3

1,3-1,6

1,6-2,0

2,0-2,25

2,25-2,6

2,6-2,8

2,8-3,0

1705 0,0-1,6

1,6-2,1

1706 0,0-0,1

0,1-0,35

0,35-1,0

1,0-1,5

1,5-2,0

2,0-2,3

2,3-2,6

2,6-3,0

3,0-4,0

4,0-5,0

mörkbrun Torv högförmultnad

mörkbrun siltig finSand 

brun något siltig finSand, vatten vid 3,6 m u my

gråbrun mellan- finSand 

Benämning

gråbrun Fyllning: sand, något mull

brun Fyllning: sand

mörkbrun Fyllning: sand, mull

gråbrun Fyllning: sand, något mull, något grus

mörkbrun Torv lågförmultnad

mörkbrun finSand 

mörkbrun Fyllning: mull, torv, trärester, något grus, lite asfaltrester, plast, 

porslin, metall

mörkbrun Torv lågförmultnad

mörkbrun Torv högförmultnad

mörkbrun Fyllning: sand, mull

brun Fyllning: sand, något silt, lite tegelrester

mörkbrun Fyllning: mull, sand, glasbitar

mörkbrun Fyllning: trärester, vajer

mörkbrun Fyllning: mull, trärester, glas, plast

mörkgrå Fyllning: sand, något mull, tegelrester

brun/ rostfläckig något siltig finSand, vatten 1,8 m u my

17099-Hyltena-1_21-Fält-Prot.xlsx
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2017‐10‐26

PROVTAGNINGSPROTOKOLL: JORD

Uppdrag: 
Plats: 
Datum:
Provtagare: 
Metod:

Provpunkt Nivå Jordart/material Anmärkning

(m u my) bedömt i fält

Provgrop 1 ca 1,5 m väster om provpunkt 1706

0-1,1 F: sand, mull, grus gråbrun

1,1- F: sand, grus (stort inslag 

av tegel)

Provgrop 2 ca 1,5 m öster om provpunkt 1704

0-0,6 F: sand, mull (stort inslag 

av tegel, plast, metall, 

betong, frigolit etc)

mörkbrun

0,6-1,1 F: sand utjämningssand, brun

1,1-1,5 F: sand, mull, silt (stort 

inslag av plast, metall, 

betong etc)

gråbrun

Moliden, översiktlig miljöteknisk undersökning

Hyltena 1:21

2017-08-29

Martin Palm

Manuell provgropsgrävning

Fyllning kan i vissa fall vara svår att 

urskilja. Klassificeringen avseende gräns 

för fyllning och naturlig mark kan därför 

vara något osäker.

Bilaga 1:1
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Översiktlig miljöteknisk markundersökning

fd Avfallsdeponi Moliden
2017‐10‐26

Jordanalyser jfrt m generella riktvärden för förorenad mark

Provpunkt:
1701 1702 1705 Provgrop 1

Djup: 0‐0,45 m 0‐0,6 m 0,6‐1,5 m 2‐3 m 0,5‐1,5 m 1,5‐2,3 m 0,5‐1,5 m 0,5‐1,5 m 1,5‐2 m 0‐1,1 m 0‐0,6 m 1,1‐1,5 m KM  MKM 

Provtagningsdatum: 17‐05‐16 17‐05‐16 17‐05‐16 17‐05‐16 17‐05‐16 17‐05‐16 17‐05‐16 17‐05‐16 17‐05‐16 17‐08‐29 17‐08‐29 17‐08‐29

Torrsubstans % 85,4 90,9 90,5 90,4 93,5 78,2 89,8 86,9 27 90,8

TOC % TS 2,2 23 1,5 1,3 0,9

Aluminum Al mg/kg Ts ‐ ‐ ‐ 6200 ‐ ‐ ‐ 4400 ‐ ‐ ‐ ‐

Arsenik As mg/kg Ts 16 ‐ ‐ 10 25

Barium mg/kg Ts 48 48 34 36 27 63 71 26 670 ‐ 88 ‐ 200 300

Bly Pb mg/kg Ts 11 12 7,3 3,8 28 60 7,7 11 140 ‐ 27 ‐ 50 400

Kadmium Cd mg/kg Ts 0,21 0,29 2 ‐ ‐ 0,8 12

Kobolt Co mg/kg Ts 3,7 2,4 3 3,4 1,9 2,2 3,6 1,3 8,9 ‐ 1,9 ‐ 15 35

Koppar Cu mg/kg Ts 4,4 4,1 7 3,9 11 32 7 4,7 170 ‐ 8,1 ‐ 80 200

Krom Cr mg/kg Ts 4,3 4 4,5 3,1 3,2 9,8 3,5 2,7 240 ‐ 4,7 ‐ 80 150

Kvicksilver Hg mg/kg Ts 0,02 0,021 0,017 0,022 0,055 0,024 0,031 0,29 ‐ 0,036 ‐ 0,25 2,5

Nickel Ni mg/kg Ts 5,3 4,6 5,3 5,4 3,9 9,2 6,7 3,3 36 ‐ 4,4 ‐ 40 120

Silver Ag mg/kg Ts ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Tenn Sn mg/kg Ts ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,43 ‐ ‐ ‐ ‐

Vanadin V mg/kg Ts 43 17 20 43 6,5 7,3 35 5,9 28 ‐ 8,4 ‐ 100 200

Zink Zn mg/kg Ts 25 62 59 25 24 340 54 51 1300 ‐ 110 ‐ 250 500

Bensen mg/kg Ts ‐ ‐ ‐ 0,012 0,04

Toluen mg/kg Ts ‐ ‐ ‐ 10 40

Etylbensen mg/kg Ts ‐ ‐ ‐ 10 50

m/p‐Xylen mg/kg Ts ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

o‐Xylen mg/kg Ts ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

m/p/o‐Xylen mg/kg Ts ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 10 50

Summa TEX mg/kg Ts ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Alifater >C5‐C8 mg/kg Ts ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 25 150

Alifater >C8‐C10 mg/kg Ts ‐ ‐ 25 120

Alifater >C10‐C12 mg/kg Ts ‐ ‐ 100 500

Alifater >C12‐C16 mg/kg Ts ‐ ‐ 100 500

Alifater >C5‐C16 mg/kg Ts ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 100 500

Alifater >C16‐C35 mg/kg Ts 13 89 ‐ ‐ 100 1000

Aromater >C8‐C10 mg/kg Ts ‐ ‐ 10 50

Aromater >C10‐C16 mg/kg Ts 1,6 20 5,3 ‐ ‐ 3 15

Metylkrysener/benzo(a)antracener mg/kg Ts 28 5,2 ‐ ‐

Metylpyren/fluorantener mg/kg Ts 0,9 0,64 68 15 ‐ ‐

Aromater >C16‐C35 mg/kg Ts 1,3 0,89 96 20 ‐ ‐ 10 30

1,2,4‐Trimetylbensen mg/kg Ts ‐ ‐ ‐

p‐Isopropyltoluen mg/kg Ts ‐ ‐ ‐

Oljetyp mg/kg Ts Utgår Utgår Utgår Utgår Ospec Utgår Ospec ‐ Utgår ‐

Benso(a)antracen mg/kg Ts 0,44 0,39 28 0,035 7,4 ‐ ‐

Krysen mg/kg Ts 0,034 0,33 0,34 21 0,037 6,7 ‐ ‐

Benso(b,k)fluoranten mg/kg Ts 0,21 0,056 0,65 0,62 36 0,091 0,032 14 ‐ ‐

Benso(a)pyren mg/kg Ts 0,19 0,37 0,24 17 0,048 7,5 ‐ ‐

Indeno(1,2,3‐cd)pyren mg/kg Ts 0,24 0,21 0,19 9,5 0,057 4,3 ‐ ‐

Dibenso(a,h)antracen mg/kg Ts 0,053 0,052 0,055 3,8 1,3 ‐ ‐

Summa cancerogena PAH mg/kg Ts 0,72 0,15 2,1 1,8 120 0,28 0,11 41 ‐ ‐

Naftalen mg/kg Ts 0,21 0,087 0,49 ‐ ‐

Acenaftylen mg/kg Ts 0,074 0,19 0,074 3,7 1,2 ‐ ‐

Acenaften mg/kg Ts 0,096 0,15 0,47 ‐ ‐

Fluoren mg/kg Ts 0,32 0,49 1,2 ‐ ‐

Fenantren mg/kg Ts 0,11 1,2 0,12 5 0,084 3,6 ‐ ‐

Antracen mg/kg Ts 0,034 0,36 0,055 4,8 2 ‐ ‐

Fluoranten mg/kg Ts 0,045 1,1 0,69 40 0,079 13 ‐ ‐

Pyren mg/kg Ts 0,037 0,042 0,79 0,51 32 0,072 9,6 ‐ ‐

Benso(g,h,i)perylen mg/kg Ts 0,23 0,2 0,16 8 0,052 3,7 ‐ ‐

Summa övriga PAH mg/kg Ts 0,45 0,29 4,5 1,7 94 0,36 35 ‐ ‐

S:a PAH låg molekylvikt (PAH‐L) mg/kg Ts 0,1 0,5 0,1 3,9 2,2 ‐ ‐ 3 15

S:a PAH medelhög molekylvikt PAH‐M) mg/kg Ts 0,12 0,23 3,8 1,4 82 0,27 29 ‐ ‐ 3,5 20

S:a PAH hög molekylvikt (PAH‐H) mg/kg Ts 0,95 0,17 2,3 2 120 0,34 0,12 45 ‐ ‐ 1 10

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

DIOXINER OCH FURANER INKL.  DIOXINLIKNANDE PCB

1,2,3,6,7,8‐HexaCDD ng/kg Ts ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

1,2,3,4,6,7,8‐HeptaCDD ng/kg Ts ‐ ‐ ‐ 4,15 ‐ ‐ ‐ 2,53 ‐ ‐ ‐ ‐

OktaCDD ng/kg Ts ‐ ‐ ‐ 29,4 ‐ ‐ ‐ 12,3 ‐ ‐ ‐ ‐

2,3,4,7,8‐PentaCDF ng/kg Ts ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

1,2,3,4,7,8‐HexaCDF ng/kg Ts ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

1,2,3,6,7,8‐HexaCDF ng/kg Ts ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

1,2,3,4,6,7,8‐HeptaCDF ng/kg Ts ‐ ‐ ‐ 2,79 ‐ ‐ ‐ 4,52 ‐ ‐ ‐ ‐

1,2,3,4,7,8,9‐HeptaCDF ng/kg Ts ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

OktaCDF ng/kg Ts ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6,47 ‐ ‐ ‐ ‐

WHO(2005)‐PCDD/F TEQ exkl. LOQ ng/kg Ts ‐ ‐ ‐ 0,0782 ‐ ‐ ‐ 0,0762 ‐ ‐ ‐ ‐

WHO(2005)‐PCDD/F TEQ inkl. LOQ ng/kg Ts ‐ ‐ ‐ 1,76 ‐ ‐ ‐ 1,88 ‐ ‐ ‐ ‐

S:a TCDD‐ekv WHO‐TEQ (WHO(2005)‐

PCDD/F TEQ inkl. LOQ ) ng/kg Ts ‐ ‐ ‐ 1,76 ‐ ‐ ‐ 1,88 ‐ ‐ ‐ ‐ 20 200

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

FTALATER ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Endast detekterade ämnen/halter är ifyllda. Tom ruta innebär att ämnet ej har detekterats i aktuellt prov.

 ‐  innebär att ämnet ej har analyserats i aktuellt prov
1) Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, 2016‐07‐07. KM=känslig markanvändning,  MKM= mindre känslig markanvändning.

Generella riktvärden117061703 1704 Provgrop 2

KLORFENOLER

PCB

KLORERADE MINDRE FLYKTIGA ORG. ÄMNEN 

KVÄVEINNEHÅLLANDE MINDRE FLYKTIGA ORG. 

METALLER

ALIFATER OCH AROMATER

POLYCYKLISKA AROMATISKA KOLVÄTEN (PAH)

KLORERADE OCH AROMATISKA FLYKTIGA ORG. 

ÄMNEN (VOC)

BEKÄMPNINGSMEDEL



  



Bilaga  2 b
Översiktlig miljöteknisk markundersökning
fd Avfallsdeponi Moliden

2017-10-26

1706 
grundvatten

1706 
grundvatten

1706 
vattenfasen

1706 
partikelfasen 

(pg/g)

Parameter Enhet 2017‐05‐16 2017‐08‐29 2017‐09‐18 2017‐09‐18 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt
Target value (målvärde)    

jmf ej mot detta

Intervention value (förorenad 

halt)

Indicative levels for severe 

contamination

TOC mg/l ‐ 40 ‐ ‐

DOC mg/l ‐ 36 ‐ ‐

Aluminium, Al mg/l 1,5 ‐ ‐ ‐

Antimon, Sb mg/l ‐ ‐ ‐ 0,02

Arsenik, As mg/l 0,0007 ‐ ‐ ‐ <0,05 0,05 0,15 0,5 0,01 0,06

Barium, Ba mg/l 0,021 ‐ ‐ ‐ 0,05 0,625

Bly, Pb mg/l 0,0033 ‐ ‐ ‐ <0,01 0,01 0,03 0,1 0,015 0,075

Järn, Fe mg/l ‐ ‐ ‐

Kadmium, Cd mg/l 0,000028 ‐ ‐ ‐ <0,005 0,0 0,015 0,05 0,0004 0,006

Kalcium, Ca mg/l ‐ ‐ ‐

Kalium, K mg/l ‐ ‐ ‐ 0,00005 0,0005

Kobolt, Co mg/l 0,00038 ‐ ‐ ‐ 0,02 0,1

Koppar, Cu mg/l 0,0093 ‐ ‐ ‐ <2 2 6 20 0,015 0,075

Krom, Cr mg/l 0,0017 ‐ ‐ ‐ <0,05 0,05 0,15 0,5 0,001 0,03

Kvicksilver, Hg mg/l ‐ ‐ ‐ <0,001 0,001 0,003 0,01 0,00005 0,0003

Magnesium, Mg mg/l ‐ ‐ ‐

Mangan, Mn mg/l ‐ ‐ ‐

Molybden, Mo mg/l ‐ ‐ ‐ 0,005 0,3

Natrium, Na mg/l ‐ ‐ ‐

Nickel, Ni mg/l 0,0013 ‐ ‐ ‐ <0,05 0,05 0,15 0,5 0,015 0,075

Selen, Se mg/l ‐ ‐ ‐ <0,01 0,01 0,03 0,1

Silver, Ag mg/l ‐ ‐ ‐ <0,01 0,01 0,03 0,1

Tenn, Sn mg/l 0,00011 ‐ ‐ ‐

Uran, U mg/l ‐ ‐ ‐

Vanadin, V mg/l 0,0063 ‐ ‐ ‐

Zink, Zn mg/l 0,027 ‐ ‐ ‐ 0,065 0,8

‐ ‐ ‐

Benso(a)antracen µg/l ‐ ‐ ‐ <0,2 0,2 0,6 2,0 0,0001 0,5

Krysen µg/l ‐ ‐ ‐ <0,2 0,2 0,6 2,0 0,003 0,2

Benso(b,k)flouranten µg/l ‐ ‐ ‐ <0,2 0,2 0,6 2,0 0,0004 0,05

Benso(a)pyren µg/l ‐ ‐ ‐ <0,2 0,2 0,6 2,0 0,0005 0,05

Indeno(1,2,3‐cd)pyren µg/l ‐ ‐ ‐ <0,2 0,2 0,6 2,0 0,0004 0,05

Dibenso(a,h)antracen µg/l ‐ ‐ ‐ <0,2 0,2 0,6 2,0

Σ PAH, cancerogena µg/l ‐ ‐ ‐ <0,2 0,2 0,6 2,0

Naftalen µg/l ‐ ‐ ‐ <10 10 30 100 0,01 70

Acenaftylen µg/l ‐ ‐ ‐ <10 10 30 100

Acenaften µg/l ‐ ‐ ‐ <10 10 30 100

Flouoren µg/l ‐ ‐ ‐ <10 10 30 100

Fenantren µg/l 0,12 ‐ ‐ ‐ <10 10 30 100 0,003 5

Antracen µg/l ‐ ‐ ‐ <10 10 30 100 0,0007 5

Fluranten µg/l 0,12 ‐ ‐ ‐ <10 10 30 100 0,003 1

Pyren µg/l ‐ ‐ ‐ <10 10 30 100

Benso(g,h,i)perylen µg/l ‐ ‐ ‐ <10 10 30 100 0,0003 0,05

Σ PAH övriga µg/l ‐ ‐ ‐ <10 10 30 100

Σ PAH‐L µg/l ‐ ‐ ‐

Σ PAH‐M µg/l ‐ ‐ ‐

Σ PAH‐H µg/l ‐ ‐ ‐

Summa PAH 4 st µg/l ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

DIOXINER OCH FURANER INKL.  DIOXINLIKNANDE PCB

2,3,7,8‐TetraCDD pg/l

1,2,3,7,8‐PentaCDD pg/l

1,2,3,4,7,8‐HexaCDD pg/l

1,2,3,6,7,8‐HexaCDD pg/l 25,4

1,2,3,7,8,9‐HexaCDD pg/l 5,32

1,2,3,4,6,7,8‐HeptaCDD pg/l 321

OktaCDD pg/l 1450

2,3,7,8‐TetraCDF pg/l 13

1,2,3,7,8‐PentaCDF pg/l 6,62

2,3,4,7,8‐PentaCDF pg/l 4,29

1,2,3,4,7,8‐HexaCDF pg/l 14,7

1,2,3,6,7,8‐HexaCDF pg/l 8,31

1,2,3,7,8,9‐HexaCDF pg/l

2,3,4,6,7,8‐HexaCDF pg/l 5,08

1,2,3,4,6,7,8‐HeptaCDF pg/l 345

1,2,3,4,7,8,9‐HeptaCDF pg/l 15,6

OktaCDF pg/l 318

I‐TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ pg/l 18,2 1

I‐TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ pg/l 19,8 3,38 3,38 3,42 1
KLORERADE LÖSNINGSMEDEL

Endast detekterade ämnen/halter är ifyllda. Tomma celler innebär att ingen halt har detekterats. - betyder att ämnet ej har analyserats
1)

 Metodik för inventering av förorenade områden – bedömningsgrunder för miljökvalitet, NV rapport 4918, bilaga 4. Föroreningsgrad, indelning av tillstånd för förorenat

grundvatten. Indelning av organiska ämnen är baserat påriktvärden för förorenade bensinstationer. Indelning av tungmetaller enl. hälsobaserade riktvärden för dricksvattenkvalitet.

Provpunkt NV rapport 4918 1) Holländska riktvärden 2) 

2) 
Holländska riktvärden, Soil Remediation Circular 2013. De angivna Target values anger ett riktvärde för när halterna inte innebär någon risk för miljön i ett långt tidsperspektiv. De angivna Intervention values indikerar 

när grundvattnets funktion för människor, växter och djur är allvarligt reducerad eller hotad. De angivna Indicative levels for severe contamination är ett indikationsvärde för när föroreningssituationen kan vara allvarlig 

METALLER

ALIFATER OCH AROMATER

POLYCYKLISKA AROMATISKA KOLVÄTEN (PAH)

KLORFENOLER

Indelning enl. hälsobaserade gränsvärden för dricksvatten. Främst 

”otjänligt” annars ”tjänligt m anm”. Gränsvärdet är gränsen mellan 

mindret och måttligt allvarligt.



  



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-094956-01

EUSELI2-00431195
Í%R%^Â!;dt+Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Moliden avfallsdeponi

Vatten och Samhällsteknik AB

Emma Holmén

Oxtorgsgatan 3

553 17 JÖNKÖPING

Kundnummer: SL8428152

Provbeskrivning:

177-2017-05170457Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,45

Emma Holmén

2017-05-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-05-16

Utskriftsdatum: 2017-05-30

Provmärkning: 1701

Provtagningsplats: Moliden

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

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

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

mg/kg Ts0.21Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.053Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v40

Bilaga 3



AR-17-SL-094956-01

Í%R%^Â!;dt+Î

EUSELI2-00431195

mg/kg Ts0.074Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

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

mg/kg Ts0.034Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

mg/kg Ts0.23Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.95Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.72Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.45Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.2Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts48Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts11Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts3.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.4Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.3Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.020Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.3Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts43Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts25Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Martin Palm  (martin.palm@vosteknik.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v40

Bilaga 3



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-094957-01

EUSELI2-00431195
Í%R%^Â!;du4Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Moliden avfallsdeponi

Vatten och Samhällsteknik AB

Emma Holmén

Oxtorgsgatan 3

553 17 JÖNKÖPING

Kundnummer: SL8428152

Provbeskrivning:

177-2017-05170458Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,6

Emma Holmén

2017-05-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-05-16

Utskriftsdatum: 2017-05-30

Provmärkning: 1702

Provtagningsplats: Moliden

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

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

mg/kg Ts0.034Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.056Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v40



AR-17-SL-094957-01

Í%R%^Â!;du4Î

EUSELI2-00431195

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts0.042Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

mg/kg Ts0.23Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.17Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.15Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.29Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.44Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts48Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts12Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.21Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.4Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.1Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.0Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.021Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.6Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts62Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Martin Palm  (martin.palm@vosteknik.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v40



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-094958-01

EUSELI2-00431195
Í%R%^Â!;dv=Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Moliden avfallsdeponi

Vatten och Samhällsteknik AB

Emma Holmén

Oxtorgsgatan 3

553 17 JÖNKÖPING

Kundnummer: SL8428152

Provbeskrivning:

177-2017-05170460Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,6-1,5

Emma Holmén

2017-05-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-05-16

Utskriftsdatum: 2017-05-30

Provmärkning: 1703

Provtagningsplats: Moliden

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

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

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

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

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

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

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

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v40



AR-17-SL-094958-01

Í%R%^Â!;dv=Î

EUSELI2-00431195

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts34Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts7.3Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts3.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.0Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.5Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.017Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.3Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts59Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Martin Palm  (martin.palm@vosteknik.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v40



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-096182-01

EUSELI2-00431195
Í%R%^Â!;tbpÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Moliden avfallsdeponi

Vatten och Samhällsteknik AB

Emma Holmén

Oxtorgsgatan 3

553 17 JÖNKÖPING

Kundnummer: SL8428152

Provbeskrivning:

177-2017-05170459Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

2-3

Emma Holmén

2017-05-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-05-16

Utskriftsdatum: 2017-05-31

Provmärkning: 1703

Provtagningsplats: Moliden

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.4Torrsubstans c)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

mg/kg Ts1.6Aromater >C10-C16 c)*SPI 201120%

mg/kg Ts1.3Aromater >C16-C35 c)*SPI 201125%

mg/kg Ts0.90Metylpyren/fluorantener c)*SPI 201125%

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

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

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

mg/kg Ts0.65Benso(b,k)fluoranten c)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.37Benso(a)pyren c)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Indeno(1,2,3-cd)pyren c)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.052Dibenso(a,h)antracen c)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.21Naftalen c)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Acenaftylen c)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts0.096Acenaften c)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Fluoren c)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts1.2Fenantren c)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.36Antracen c)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.1Fluoranten c)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.79Pyren c)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.20Benso(g,h,i)perylen c)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.50Summa PAH med låg molekylvikt c)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 1 av 7

Förklaringar

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

AR-003v40



AR-17-SL-096182-01

Í%R%^Â!;tbpÎ

EUSELI2-00431195

mg/kg Ts3.8Summa PAH med medelhög molekylvikt c)

mg/kg Ts2.3Summa PAH med hög molekylvikt c)

mg/kg Ts2.1Summa cancerogena PAH c)

mg/kg Ts4.5Summa övriga PAH c)

mg/kg Ts6.5Summa totala PAH16 c)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 2 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.0050p-Isopropyltoluen c)EPA 502130%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts6200Aluminum Al c)SS028311 / ICP-AES15%

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As c)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts36Barium Ba c)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts3.8Bly Pb c)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts3.4Kobolt Co c)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.9Koppar Cu c)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.1Krom Cr c)SS028311 / ICP-AES30%

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

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.4Nickel Ni c)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 1.00Silver Ag c)*SS028311 / ICP-MS20%

mg/kg Ts< 0.26Tenn Sn c)*SS028311 / ICP-MS20%

mg/kg Ts43Vanadin V c)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts25Zink Zn c)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts< 1.1S:a Diklorfenoler c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 1.1Summa Triklorfenol c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 1.1Summa Tetraklorfenol c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 1.1Pentaklorfenol c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11DDT-o,p c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11DDT,p,p'- c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11DDE,o,p- c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11DDE-p,p c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11HCH-alfa c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11HCH-beta c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11HCH-delta c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 3 av 7

Förklaringar
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mg/kg Ts< 0.11HCH,gamma- (Lindane) c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Hexaklorbensen c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Endosulfan-alpha c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Endosulfan-beta c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Endosulfan-sulfate c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Dieldrin c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Endrin c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 28 c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 52 c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 101 c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 118 c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 153 c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 138 c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11PCB 180 c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.40S:a PCB (7st) c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts< 0.11N-nitroso-di-n-propylamin c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Nitrobensen c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Azobensen c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11N-nitrosodifenylamin c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.112,6-Dinitrotoluen c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.112,4-Dinitrotoluen c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Bis(2-kloretyl)eter c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Bis(2-kloroisopropyl)eter c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Hexakloretan c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Isophorone c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Bis(2-kloretoxy)metan c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.112-Klornaftalen c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.114-Klorfenyl fenyleter c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.114-Bromofenyl fenyleter c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 4 av 7
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mg/kg Ts< 0.11Pentaklorbensen c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Dimetylftalat (DMP) c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Dietylftalat c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Di-n-butylftalat c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Bensylbutylftalat c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 1.1Di-(2-etylhexyl)ftalat c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.11Di-n-oktylftalat c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

ng/kg Ts< 0.3342,3,7,8-TetraCDD a)Intern metod30%

ng/kg Ts< 0.4451,2,3,7,8-PentaCDD a)Intern metod30%

ng/kg Ts< 0.8911,2,3,4,7,8-HexaCDD a)Intern metod30%

ng/kg Ts< 0.8911,2,3,6,7,8-HexaCDD a)Intern metod30%

ng/kg Ts< 0.8911,2,3,7,8,9-HexaCDD a)Intern metod30%

ng/kg Ts4.151,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)Intern metod30%

ng/kg Ts29.4OktaCDD a)Intern metod30%

ng/kg Ts< 0.5942,3,7,8-TetraCDF a)Intern metod30%

ng/kg Ts< 0.8171,2,3,7,8-PentaCDF a)Intern metod30%

ng/kg Ts< 0.8172,3,4,7,8-PentaCDF a)Intern metod30%

ng/kg Ts< 0.7421,2,3,4,7,8-HexaCDF a)Intern metod30%

ng/kg Ts< 0.7421,2,3,6,7,8-HexaCDF a)Intern metod30%

ng/kg Ts< 0.7421,2,3,7,8,9-HexaCDF a)Intern metod30%

ng/kg Ts< 0.7422,3,4,6,7,8-HexaCDF a)Intern metod30%

ng/kg Ts2.791,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)Intern metod30%

ng/kg Ts< 0.7051,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)Intern metod30%

ng/kg Ts< 5.94OktaCDF a)Intern metod30%

ng/kg Ts0.0782WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ a)Intern metod

ng/kg Ts1.76WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)Intern metod

ng/kg Ts0.0988I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)Intern metod

ng/kg Ts1.74I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)Intern metod

mg/kg Ts<0.121-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.121-(3,4-Diklorfenyl)urea c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.122,4,5-T c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.122,6-Diklorbenzamid c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.12Atrazine c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.12Atrazine-desethyl c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.12Atrazine-desisopropyl c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.12Bentazone c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 5 av 7

Förklaringar
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mg/kg Ts<0.12Cyanazine c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.12D -2,4 c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.12Diclorprop c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.12Diuron c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.12Imazapyr c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.12Linuron c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.12MCPA c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.12Simazine c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.12Terbuthylazine c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg<0.101-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.101-(3,4-Diklorfenyl)urea b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.102,4,5-T b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.102,6-Diklorbenzamid b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Atrazine b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Atrazine-desethyl b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Atrazine-desisopropyl b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Bentazone b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Cyanazine b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10D -2,4 b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Diclorprop b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Diuron b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Imazapyr b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Linuron b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10MCPA b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Mekoprop-P (MCPP) b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Simazine b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Terbuthylazine b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

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 samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 6 av 7
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a)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY

b)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

c)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Martin Palm  (martin.palm@vosteknik.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 7 av 7
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AR-003v40



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Moliden avfallsdeponi

Vatten och Samhällsteknik AB

Emma Holmén

Oxtorgsgatan 3

553 17 JÖNKÖPING

Kundnummer: SL8428152

Provbeskrivning:

177-2017-05170461Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,5-1,5

Emma Holmén

2017-05-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-05-16

Utskriftsdatum: 2017-05-30

Provmärkning: 1704

Provtagningsplats: Moliden

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts0.64Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.89Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.39Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.62Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.055Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
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AR-003v40



AR-17-SL-094959-01

Í%R%^Â!;dwFÎ

EUSELI2-00431195

mg/kg Ts0.074Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

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

mg/kg Ts0.055Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.69Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.51Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.4Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.0Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.8Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.7Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts3.5Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts27Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts28Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts1.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.2Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.022Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.9Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.5Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts24Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Martin Palm  (martin.palm@vosteknik.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v40



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-095762-01

EUSELI2-00431195
Í%R%^Â!;nT)Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Moliden avfallsdeponi

Vatten och Samhällsteknik AB

Emma Holmén

Oxtorgsgatan 3

553 17 JÖNKÖPING

Kundnummer: SL8428152

Provbeskrivning:

177-2017-05170462Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

1,5-2,3

Emma Holmén

2017-05-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-05-16

Utskriftsdatum: 2017-05-31

Provmärkning: 1704

Provtagningsplats: Moliden

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts13Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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

mg/kg Ts20Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts28Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts68Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts96Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts28Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts21Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts36Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts17Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts9.5Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.8Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.087Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v40



AR-17-SL-095762-01

Í%R%^Â!;nT)Î

EUSELI2-00431195

mg/kg Ts3.7Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

mg/kg Ts0.49Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts5.0Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts4.8Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts40Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts32Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts8.0Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.9Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts82Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts120Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts120Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts94Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts210Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.4Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts63Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts60Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.29Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.2Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts32Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.8Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.055Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts9.2Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.3Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts340Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Martin Palm  (martin.palm@vosteknik.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v40



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-095761-01

EUSELI2-00431195
Í%R%^Â!;nSÂÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Moliden avfallsdeponi

Vatten och Samhällsteknik AB

Emma Holmén

Oxtorgsgatan 3

553 17 JÖNKÖPING

Kundnummer: SL8428152

Provbeskrivning:

177-2017-05170441Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,5-1,5

Emma Holmén

2017-05-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-05-16

Utskriftsdatum: 2017-05-31

Provmärkning: 1705

Provtagningsplats: Moliden

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.035Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.091Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.048Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.057Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v40



AR-17-SL-095761-01

Í%R%^Â!;nSÂÎ

EUSELI2-00431195

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

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

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

mg/kg Ts0.084Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.079Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.072Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.052Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.27Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.34Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.28Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.36Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.65Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts71Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts7.7Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts3.6Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.0Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.5Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.024Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.7Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts35Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts54Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Martin Palm  (martin.palm@vosteknik.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v40



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-096181-01

EUSELI2-00431195
Í%R%^Â!;tagÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Moliden avfallsdeponi

Vatten och Samhällsteknik AB

Emma Holmén

Oxtorgsgatan 3

553 17 JÖNKÖPING

Kundnummer: SL8428152

Provbeskrivning:

177-2017-05170443Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,5-1,5

Emma Holmén

2017-05-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-05-16

Utskriftsdatum: 2017-05-31

Provmärkning: 1706

Provtagningsplats: Moliden

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.9Torrsubstans c)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 c)*SPI 201125%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener c)*SPI 201125%

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

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

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

mg/kg Ts0.032Benso(b,k)fluoranten c)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 1 av 7

Förklaringar

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

AR-003v40



AR-17-SL-096181-01

Í%R%^Â!;tagÎ

EUSELI2-00431195

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

mg/kg Ts0.12Summa PAH med hög molekylvikt c)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH c)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH c)

mg/kg Ts0.24Summa totala PAH16 c)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 2 av 7

Förklaringar

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

AR-003v40



AR-17-SL-096181-01

Í%R%^Â!;tagÎ

EUSELI2-00431195

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts4400Aluminum Al c)SS028311 / ICP-AES15%

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As c)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts26Barium Ba c)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts11Bly Pb c)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts1.3Kobolt Co c)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.7Koppar Cu c)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.7Krom Cr c)SS028311 / ICP-AES30%

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

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.3Nickel Ni c)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 1.1Silver Ag c)*SS028311 / ICP-MS20%

mg/kg Ts0.43Tenn Sn c)*SS028311 / ICP-MS20%

mg/kg Ts5.9Vanadin V c)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts51Zink Zn c)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts< 1.2S:a Diklorfenoler c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 1.2Summa Triklorfenol c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 1.2Summa Tetraklorfenol c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 1.2Pentaklorfenol c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12DDT-o,p c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12DDT,p,p'- c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12DDE,o,p- c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12DDE-p,p c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12HCH-alfa c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12HCH-beta c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12HCH-delta c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 3 av 7

Förklaringar

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

AR-003v40
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mg/kg Ts< 0.12HCH,gamma- (Lindane) c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12Hexaklorbensen c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12Endosulfan-alpha c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12Endosulfan-beta c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12Endosulfan-sulfate c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12Dieldrin c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12Endrin c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12PCB 28 c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12PCB 52 c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12PCB 101 c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12PCB 118 c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12PCB 153 c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12PCB 138 c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12PCB 180 c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.40S:a PCB (7st) c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts< 0.12N-nitroso-di-n-propylamin c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12Nitrobensen c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12Azobensen c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12N-nitrosodifenylamin c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.122,6-Dinitrotoluen c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.122,4-Dinitrotoluen c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12Bis(2-kloretyl)eter c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12Bis(2-kloroisopropyl)eter c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12Hexakloretan c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12Isophorone c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12Bis(2-kloretoxy)metan c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.122-Klornaftalen c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.124-Klorfenyl fenyleter c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.124-Bromofenyl fenyleter c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 4 av 7

Förklaringar

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

AR-003v40
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mg/kg Ts< 0.12Pentaklorbensen c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12Dimetylftalat (DMP) c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12Dietylftalat c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12Di-n-butylftalat c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12Bensylbutylftalat c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 1.2Di-(2-etylhexyl)ftalat c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/kg Ts< 0.12Di-n-oktylftalat c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

ng/kg Ts< 0.3592,3,7,8-TetraCDD a)Intern metod30%

ng/kg Ts< 0.4791,2,3,7,8-PentaCDD a)Intern metod30%

ng/kg Ts< 0.9571,2,3,4,7,8-HexaCDD a)Intern metod30%

ng/kg Ts< 0.9571,2,3,6,7,8-HexaCDD a)Intern metod30%

ng/kg Ts< 0.9571,2,3,7,8,9-HexaCDD a)Intern metod30%

ng/kg Ts2.531,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)Intern metod30%

ng/kg Ts12.3OktaCDD a)Intern metod30%

ng/kg Ts< 0.6382,3,7,8-TetraCDF a)Intern metod30%

ng/kg Ts< 0.8781,2,3,7,8-PentaCDF a)Intern metod30%

ng/kg Ts< 0.8782,3,4,7,8-PentaCDF a)Intern metod30%

ng/kg Ts< 0.7981,2,3,4,7,8-HexaCDF a)Intern metod30%

ng/kg Ts< 0.7981,2,3,6,7,8-HexaCDF a)Intern metod30%

ng/kg Ts< 0.7981,2,3,7,8,9-HexaCDF a)Intern metod30%

ng/kg Ts< 0.7982,3,4,6,7,8-HexaCDF a)Intern metod30%

ng/kg Ts4.521,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)Intern metod30%

ng/kg Ts< 0.7581,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)Intern metod30%

ng/kg Ts6.47OktaCDF a)Intern metod30%

ng/kg Ts0.0762WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ a)Intern metod

ng/kg Ts1.88WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)Intern metod

ng/kg Ts0.0894I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)Intern metod

ng/kg Ts1.85I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)Intern metod

mg/kg Ts<0.121-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.121-(3,4-Diklorfenyl)urea c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.122,4,5-T c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.122,6-Diklorbenzamid c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.12Atrazine c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.12Atrazine-desethyl c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.12Atrazine-desisopropyl c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.12Bentazone c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 5 av 7

Förklaringar

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

AR-003v40
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mg/kg Ts<0.12Cyanazine c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.12D -2,4 c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.12Diclorprop c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.12Diuron c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.12Imazapyr c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.12Linuron c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.12MCPA c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.12Simazine c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.12Terbuthylazine c)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg<0.101-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.101-(3,4-Diklorfenyl)urea b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.102,4,5-T b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.102,6-Diklorbenzamid b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Atrazine b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Atrazine-desethyl b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Atrazine-desisopropyl b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Bentazone b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Cyanazine b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10D -2,4 b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Diclorprop b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Diuron b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Imazapyr b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Linuron b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10MCPA b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Mekoprop-P (MCPP) b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Simazine b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Terbuthylazine b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

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 samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 6 av 7

Förklaringar

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

AR-003v40
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a)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY

b)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

c)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Martin Palm  (martin.palm@vosteknik.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 7 av 7

Förklaringar

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

AR-003v40



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-094955-01

EUSELI2-00431195
Í%R%^Â!;ds"Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Moliden avfallsdeponi

Vatten och Samhällsteknik AB

Emma Holmén

Oxtorgsgatan 3

553 17 JÖNKÖPING

Kundnummer: SL8428152

Provbeskrivning:

177-2017-05170442Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

1,5-2

Emma Holmén

2017-05-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-05-16

Utskriftsdatum: 2017-05-30

Provmärkning: 1706

Provtagningsplats: Moliden

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%27.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 7.4Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 7.4Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 12Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts89Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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

mg/kg Ts5.3Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts5.2Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts15Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts20Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts7.4Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts6.7Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts14Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts7.5Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts4.3Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.3Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.49Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v40
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mg/kg Ts1.2Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts0.47Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.2Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts3.6Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.0Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts13Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts9.6Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.7Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.2Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts29Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts45Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts41Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts35Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts76Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts16Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts670Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts140Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.0Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts170Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts240Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.29Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts36Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts28Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

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

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Martin Palm  (martin.palm@vosteknik.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v40



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-095766-01

EUSELI2-00431091
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Emma Holmén Moliden; Moliden 

avfallsdeponi.

Vatten och Samhällsteknik AB

Emma Holmén

Oxtorgsgatan 3

553 17 JÖNKÖPING

Kundnummer: SL8428152

Provbeskrivning:

177-2017-05170088Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

7,3

Emma Holmén

 00:00:00

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-05-16

Utskriftsdatum: 2017-05-31

Provmärkning: 1706

Provtagningsplats: Moliden

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen c)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen c)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen c)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.02-Klortoluen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.04-Klortoluen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 0.20Bensen c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Brombensen c)LidMiljö.0A.01.1620%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 1 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l< 1.0Bromdiklormetan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Bromklormetan c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Dibromklormetan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Dibrommetan c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Diklormetan c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Etylbensen c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Hexachlorobutadiene (HCBD) c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Klorbensen c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Naftalen c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0m/p-Xylen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0n-Butylbensen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0o-Xylen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Propylbensen c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tetrakloreten c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tetraklormetan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Toluen c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tribrommetan c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Triklormetan c)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/l1.5Aluminium Al (filtrerat) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.00070Arsenik As (filtrerat) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.021Barium Ba (filtrerat) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l0.0033Bly Pb (filtrerat) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.000028Kadmium Cd (filtrerat) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l0.00038Kobolt Co (filtrerat) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0093Koppar Cu (filtrerat) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l0.0017Krom Cr (filtrerat) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) c)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0013Nickel Ni (filtrerat) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Silver Ag (filtrerat) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.00011Tenn Sn (filtrerat) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 2 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/l0.0063Vanadin V (filtrerat) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.027Zink Zn (filtrerat) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

µg/l<0.10Atrazine b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Atrazine-desethyl b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Atrazine-desisopropyl b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Simazine b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Terbuthylazine b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l0.17Diuron b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.101-(3,4-Diklorfenyl)urea b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.101-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Imazapyr b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Linuron b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Cyanazine b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.102,6-Diklorbenzamid b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Bentazone b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Diclorprop b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Mekoprop-P (MCPP) b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10MCPA b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.102,4,5-T b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10D -2,4 b)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 c)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 c)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 c)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 c)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 c)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 c)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0S:a Diklorfenoler c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa Triklorfenol c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa Tetraklorfenol c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l< 1.0Pentaklorfenol c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10DDT-o,p c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10DDT,p,p'- c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10DDE,o,p- c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10DDE-p,p c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH,gamma- (Lindane) c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH-alfa c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH-beta c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH-delta c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endosulfan-alpha c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endosulfan-beta c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endosulfan-sulfate c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dieldrin c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endrin c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 28 c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 52 c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 101 c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 118 c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 153 c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 138 c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 180 c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Nitrobensen c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Azobensen c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 4 av 6

Förklaringar
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µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexakloretan c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Isophorone c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexachlorobutadiene (HCBD) c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.102-Klornaftalen c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dimetylftalat (DMP) c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dietylftalat c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Di-(2-etylhexyl)ftalat c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat c)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Benso(a)antracen c)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Krysen c)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.20Benso(b,k)fluoranten c)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren c)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren c)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dibenso(a,h)antracen c)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH c)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Naftalen c)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Acenaftylen c)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Fluoren c)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Acenaften c)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l0.12Fenantren c)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Antracen c)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l0.12Fluoranten c)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 5 av 6

Förklaringar
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µg/l< 0.10Pyren c)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen c)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa övriga PAH c)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt c)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt c)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt c)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

pg/l< 0.7202,3,7,8-TetraCDD a)Intern metod30%

pg/l< 0.9601,2,3,7,8-PentaCDD a)Intern metod30%

pg/l< 1.921,2,3,4,7,8-HexaCDD a)Intern metod30%

pg/l25.41,2,3,6,7,8-HexaCDD a)Intern metod30%

pg/l5.321,2,3,7,8,9-HexaCDD a)Intern metod30%

pg/l3211,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)Intern metod30%

pg/l1450OktaCDD a)Intern metod30%

pg/l13.02,3,7,8-TetraCDF a)Intern metod30%

pg/l6.621,2,3,7,8-PentaCDF a)Intern metod30%

pg/l4.292,3,4,7,8-PentaCDF a)Intern metod30%

pg/l14.71,2,3,4,7,8-HexaCDF a)Intern metod30%

pg/l8.311,2,3,6,7,8-HexaCDF a)Intern metod30%

pg/l< 1.731,2,3,7,8,9-HexaCDF a)Intern metod30%

pg/l5.082,3,4,6,7,8-HexaCDF a)Intern metod30%

pg/l3451,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)Intern metod30%

pg/l15.61,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)Intern metod30%

pg/l318OktaCDF a)Intern metod30%

pg/l16.0WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ a)Intern metod

pg/l18.1WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)Intern metod

pg/l18.2I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)Intern metod

pg/l19.8I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)Intern metod

Kemisk kommentar

Provet har dekanterats före analys av organiska parametrar.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY

b)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

c)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 martin.palm@vosteknik.se  (martin.palm@vosteknik.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 6 av 6
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-165688-01

EUSELI2-00458218
Í%R%^Â!D@H(Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

moliden del 2

Vatten och Samhällsteknik AB

Emma Holmén

Oxtorgsgatan 3

553 17 JÖNKÖPING

Kundnummer: SL8428152

Provbeskrivning:

177-2017-08301010Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-1,1

Martin Palm

2017-08-29

Provet ankom:

JordMatris:

2017-08-30

Utskriftsdatum: 2017-09-11

Provmärkning: Provgrop 1

Provtagningsplats: Moliden del 2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

% Ts1.6Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts0.00TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

5%

% Ts1.5TOC a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

10%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Martin Palm  (martin.palm@vosteknik.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

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

AR-003v44



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-165689-01

EUSELI2-00458218
Í%R%^Â!D@I1Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

moliden del 2

Vatten och Samhällsteknik AB

Emma Holmén

Oxtorgsgatan 3

553 17 JÖNKÖPING

Kundnummer: SL8428152

Provbeskrivning:

177-2017-08301011Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,6

Martin Palm

2017-08-29

Provet ankom:

JordMatris:

2017-08-30

Utskriftsdatum: 2017-09-11

Provmärkning: Provgrop 2

Provtagningsplats: Moliden del 2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v44



AR-17-SL-165689-01

Í%R%^Â!D@I1Î

EUSELI2-00458218

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

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

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

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts88Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts27Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts1.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.1Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.7Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.036Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.4Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.4Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts110Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

% Ts1.4Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts0.01TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

5%

% Ts1.3TOC a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

10%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Martin Palm  (martin.palm@vosteknik.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v44



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-165690-01

EUSELI2-00458218
Í%R%^Â!D@J:Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

moliden del 2

Vatten och Samhällsteknik AB

Emma Holmén

Oxtorgsgatan 3

553 17 JÖNKÖPING

Kundnummer: SL8428152

Provbeskrivning:

177-2017-08301012Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

1,1-1,5

Martin Palm

2017-08-29

Provet ankom:

JordMatris:

2017-08-30

Utskriftsdatum: 2017-09-11

Provmärkning: Provgrop 2

Provtagningsplats: Moliden del 2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

% Ts1.0Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts0.01TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

5%

% Ts0.9TOC a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

10%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Martin Palm  (martin.palm@vosteknik.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

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

AR-003v44



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-162956-01

EUSELI2-00458137
Í%R%^Â!CÇySÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Moliden del 2, Emma Holmén

Vatten och Samhällsteknik AB

Emma Holmén

Oxtorgsgatan 3

553 17 JÖNKÖPING

Kundnummer: SL8428152

Provbeskrivning:

177-2017-08300814Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

17

Martin Palm

2017-08-29

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-08-29

Utskriftsdatum: 2017-09-06

Provmärkning: 1706

Provtagningsplats: Moliden

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l40TOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l36DOC b)SS EN 1484:199720%

pg/l< 0.6862,3,7,8-TetraCDD a)Intern metod30%

pg/l< 0.9141,2,3,7,8-PentaCDD a)Intern metod30%

pg/l< 1.831,2,3,4,7,8-HexaCDD a)Intern metod30%

pg/l< 1.831,2,3,6,7,8-HexaCDD a)Intern metod30%

pg/l< 1.831,2,3,7,8,9-HexaCDD a)Intern metod30%

pg/l< 1.561,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)Intern metod30%

pg/l< 11.0OktaCDD a)Intern metod30%

pg/l< 1.222,3,7,8-TetraCDF a)Intern metod30%

pg/l< 1.641,2,3,7,8-PentaCDF a)Intern metod30%

pg/l< 1.642,3,4,7,8-PentaCDF a)Intern metod30%

pg/l< 1.521,2,3,4,7,8-HexaCDF a)Intern metod30%

pg/l< 1.521,2,3,6,7,8-HexaCDF a)Intern metod30%

pg/l< 1.521,2,3,7,8,9-HexaCDF a)Intern metod30%

pg/l< 1.522,3,4,6,7,8-HexaCDF a)Intern metod30%

pg/l< 1.451,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)Intern metod30%

pg/l< 1.451,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)Intern metod30%

pg/l< 3.05OktaCDF a)Intern metod30%

pg/lNDWHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ a)Intern metod

pg/l3.47WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)Intern metod

pg/lNDI-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)Intern metod

pg/l3.38I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)Intern metod

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 samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v44



AR-17-SL-162956-01

Í%R%^Â!CÇySÎ

EUSELI2-00458137

a)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Martin Palm  (martin.palm@vosteknik.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v44



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-181420-01

EUSELI2-00463968
Í%R%^Â!F5Ä:Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Emma Holmén, Moliden del 2

Vatten och Samhällsteknik AB

Emma Holmén

Oxtorgsgatan 3

553 17 JÖNKÖPING

Kundnummer: SL8428152

Provbeskrivning:

177-2017-09190446Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

13,0

Emma Holm

2017-09-18

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-09-18

Utskriftsdatum: 2017-09-29

Provmärkning: 1706 Vattenfasen

Provtagningsplats: Moliden del 2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

pg/l< 0.6862,3,7,8-TetraCDD a)Intern metod30%

pg/l< 0.9141,2,3,7,8-PentaCDD a)Intern metod30%

pg/l< 1.831,2,3,4,7,8-HexaCDD a)Intern metod30%

pg/l< 1.831,2,3,6,7,8-HexaCDD a)Intern metod30%

pg/l< 1.831,2,3,7,8,9-HexaCDD a)Intern metod30%

pg/l< 1.561,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)Intern metod30%

pg/l< 11.0OktaCDD a)Intern metod30%

pg/l< 1.222,3,7,8-TetraCDF a)Intern metod30%

pg/l< 1.641,2,3,7,8-PentaCDF a)Intern metod30%

pg/l< 1.642,3,4,7,8-PentaCDF a)Intern metod30%

pg/l< 1.521,2,3,4,7,8-HexaCDF a)Intern metod30%

pg/l< 1.521,2,3,6,7,8-HexaCDF a)Intern metod30%

pg/l< 1.521,2,3,7,8,9-HexaCDF a)Intern metod30%

pg/l< 1.522,3,4,6,7,8-HexaCDF a)Intern metod30%

pg/l< 1.451,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)Intern metod30%

pg/l< 1.451,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)Intern metod30%

pg/l< 3.05OktaCDF a)Intern metod30%

pg/lNDWHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ a)Intern metod

pg/l3.47WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)Intern metod

pg/lNDI-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)Intern metod

pg/l3.38I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)Intern metod

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY

Kopia till:

 martin.palm@vosteknik.se  (martin.palm@vosteknik.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v46



AR-17-SL-181420-01

Í%R%^Â!F5Ä:Î

EUSELI2-00463968

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v46



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-181421-01

EUSELI2-00463968
Í%R%^Â!F5ÅCÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Emma Holmén, Moliden del 2

Vatten och Samhällsteknik AB

Emma Holmén

Oxtorgsgatan 3

553 17 JÖNKÖPING

Kundnummer: SL8428152

Provbeskrivning:

177-2017-09190476Provnummer:

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-09-18

Utskriftsdatum: 2017-09-29

Provmärkning: 1706 Partikelfasen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

pg/g< 0.6922,3,7,8-TetraCDD a)Intern metod30%

pg/g< 0.9231,2,3,7,8-PentaCDD a)Intern metod30%

pg/g< 1.851,2,3,4,7,8-HexaCDD a)Intern metod30%

pg/g< 1.851,2,3,6,7,8-HexaCDD a)Intern metod30%

pg/g< 1.851,2,3,7,8,9-HexaCDD a)Intern metod30%

pg/g< 1.581,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)Intern metod30%

pg/g< 11.2OktaCDD a)Intern metod30%

pg/g< 1.232,3,7,8-TetraCDF a)Intern metod30%

pg/g< 1.651,2,3,7,8-PentaCDF a)Intern metod30%

pg/g< 1.652,3,4,7,8-PentaCDF a)Intern metod30%

pg/g< 1.541,2,3,4,7,8-HexaCDF a)Intern metod30%

pg/g< 1.541,2,3,6,7,8-HexaCDF a)Intern metod30%

pg/g< 1.541,2,3,7,8,9-HexaCDF a)Intern metod30%

pg/g< 1.542,3,4,6,7,8-HexaCDF a)Intern metod30%

pg/g< 1.461,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)Intern metod30%

pg/g< 1.461,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)Intern metod30%

pg/g< 3.08OktaCDF a)Intern metod30%

pg/gNDWHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ a)Intern metod

pg/g3.50WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)Intern metod

pg/gNDI-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)Intern metod

pg/g3.42I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)Intern metod

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY

Kopia till:

 martin.palm@vosteknik.se  (martin.palm@vosteknik.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v46



AR-17-SL-181421-01

Í%R%^Â!F5ÅCÎ

EUSELI2-00463968

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v46
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