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1 Inledning 

 Bakgrund  

Mariestads kommun arbetar med framtagande av detaljplan för Korstorp 2:1, 

beläget strax öster om Mariestads tätort, Mariestads kommun. Planens syfte är 

att möjliggöra etablering av tung industriverksamhet.  

Sweco har på uppdrag av Mariestads kommun utfört översiktliga geotekniska, 

miljötekniska och hydrogeologiska undersökningar inom planområdet Korstorp 

2:1.  

Föreliggande handling redovisar utförd hydrogeologisk utredning samt resultat 

av undersökningar av föroreningar i grundvatten. Undersökningen har syftat till 

att utreda eventuell föroreningsspridning till planområdet via grundvatten från 

Bångahagens avfallsanläggning samt beskriva grundläggande och översiktliga 

hydrogeologiska förutsättningar för planområdet.  

Utredningen utgör underlag för detaljplan. Hydrogeologiska aspekter som är 

relevanta för anläggningsskedet utreds i samband med detaljprojektering då 

utformning av byggnader och mark fastställs. 

Föreliggande handling har upprättats av Sara Andersson. Kvalitetsgranskning 

har utförts av David Klemetz. 

 Koordinat- och höjdsystem 

I denna handling anges höjd och läge i följande system: 

Plan: Sweref 99 13 30 

Höjd: RH2000 

2 Områdesbeskrivning  

 Befintliga förhållanden och planerad byggnation 

Planområdet är cirka 150 hektar och beläget öster om Mariestads tätort. 

Planområdet gränsar i norr till väg 202, i väster till E20, i söder till området 

Suntorp och i öster till området Bengtstorp. Planområdets läge framgår av Figur 

1. 

Vid föreliggande handlings författande är det inte bestämt hur etableringen ska 

utformas, var byggnader och vägar ska placeras eller hur grundläggning ska 

utföras etc.  Planförslaget medger en största byggnadsarea om 67 ha vilket 

motsvarar 45 % av planområdet och en högsta byggnadshöjd om 45 m. Vidare 

medges en hårdgörandegrad om 90 % (135 ha). (Mariestads kommun 2021) 

Planområdet utgörs av ca 68 ha åkermark och ca 82 ha skog. Skogsmarken är i 

huvudsak belägen i den södra delen där marken ligger högre. Jordbruksmark 

återfinns framför allt i norr där marken generellt är lägre.  
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Figur 1: Planområdet Korstorp 2:1 markerat med svart streckad linje. 
©Geodatasamverkan Lantmäteriet 

Norra delen av planområdet består i huvudsak av flack jordbruksmark och inom 

området förekommer flertalet åkerholmar som höjer sig något ovan resterande 

åkerlandskap. Inom åkermarken finns åkerdränering förlagd. Marknivåerna 

varierar mellan ca +72 - +74 och marken lutar generellt mot nordost (Sweco 

2022a).  

I den nordvästra delen av planområdet, närmast E20, finns ett mindre område 

som domineras av utdikad skogbevuxen våtmark med ställvis mycket tät 

slyskog. Fyra parallella diken skär igenom genom området i öst-västlig riktning i 

våtmarkens centrala delar. Två trummor under E20 leder ytvatten från området 

öster om Bångahagens avfallsanläggning till våtmarken. Våtmarkens centrala 

delar ligger omkring +74 (Sweco 2022a). 

I planområdets sydvästra del, söder om våtmarken, återfinns flackt 

åkerlandskap. Området lutar generellt åt sydsydväst med marknivåer om ca 

+72 - +74 (Sweco 2022a). 

Planområdets södra delar utgörs i huvudsak av skogbeklädd fastmark med 

stora block upp mot uppskattningsvis 3 m3 som ligger på eller delvis ovan mark. 

Generellt lutar marken åt nordnordost och mot sydsydväst. Områdets 

marknivåer varierar mellan +74 - +81. (Sweco 2022a) 

Centralt i planområdet ligger Korstorps gård och en större grusväg skär genom 

området i nordnordvästlig-sydsydostlig riktning. Nordost respektive söder om 

Korstorps gård finns höga naturvärden bestående av lövskog och en anlagd 

damm med förekomst av groddjur respektive sumpskog av klibbal med riklig 

förekomst av hållav. Inom norra och nordöstra delen av planområdet återfinns 

rester av äldre jordbruk i form av odlingsrösen. Inom planområdet har 54 

skyddade biotoper och 45 rödlistade arter identifierats. (Pro Natura 2021) 
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 Geologi 

Enligt SGU utgörs större delen av södra och västra delen av planområdet av 

sandig morän, se Figur 2. Morän förekommer även ställvis inom norra delen av 

planområdet vid uppstickande åkerholmar. Inom åkermark förekommer glacial 

lera som överlagrar djupare liggande morän. Postglacial sand (svallsediment) 

förekommer ställvis inom planområdet. Inom våtmarken förekommer 

huvudsakligen kärrtorv (Endahl 2000, 2002). 

Berg i dagen förekommer ställvis inom hela planområdet. Berggrunden består 

av prekambriska bergarter, dvs. bergarter, som bildades för mer än 570 miljoner 

år sedan (Endahl 2002). Enligt SGU:s kartvisare består den västra delen av 

området av granitisk gnejs och den östra delen av granit. Genom planområdet 

stryker en plastisk deformationszon i nordostlig-sydvästlig riktning (Figur 3). 

Höjdryggar kan observeras i nära nord-sydlig riktning inom planområdet som 

bedöms även spegla bergöverytans topografi.    

Jorddjupen inom planområdet är enligt SGU:s jorddjupskarta förhållandevis 

små från 0 m vid berg i dagen till 5 m inom åkermarken, se Figur 4 . Inom ett 

mindre område i anslutning till väg 202 bedöms större jorddjup finnas (5-10 m). 

 

 

Figur 2: Jordarter enligt SGU:s kartvisare ©SGU.  Grundvattenrör installerade inom 
planområdet 22sw32G/D-22sw39, 22sw40 markerade med vit punkt. Planområdet 
markerat med svart streckad linje och uppskattad strömningsriktning i morän inom 
planområdet markerad med blå pilar. Vattendelare enligt SMHI- grön linje, öppna diken - 
heldragen blå linje, markavvattningsföretag (kulvert) – blå streckad linje. 
©Geodatasamverkan Lantmäteriet 
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Figur 3: Berggrund inom planområdet enligt SGU:s kartvisare berggrund ©SGU. 
Planområdet markerat med svart streckad linje. ©Geodatasamverkan Lantmäteriet 

 

 

Figur 4: Jorddjup inom planområdet enligt SGU:s jorddjupskarta ©SGU. Planområdet – 
svart streckad linje, utförda grundvattenrör - vit punkt ©Geodatasamverkan Lantmäteriet 



 

 

 

Sweco | PM Hydrogeologi 

Uppdragsnummer 30041212 

Datum 2022-10-05   

Dokumentreferens 

p:\21343\30041212_mariestad,_korstorp_2_1_mfl,_hydrogeologi_och_förorenad_mark\000\10_original\leverans\pm 

hydrogeologi\revidering 230227\korstorp 2_1_grundvattenförhållanden_230227.docx  9/32 

Utförd geoteknisk undersökning (Sweco 2022a) samt information från 

installation av grundvattenrör stämmer väl överres med SGU:s 

jordartsbeskrivning enligt ovan. Utförda provpunkter redovisas på ritning i Bilaga 

1 och utförda sonderingar i Bilaga 2. 

Inom åkermarken i norra delen av planområdet visar geoteknisk undersökning 

ett mulljordstäcke om ca 0,2-0,3 m som underlagras av 0,5-4 m siltig lera varav 

de övre 0,5-2 m utgörs av torrskorpa. Ställvis förekommer sandskikt i den övre 

delen av leran. Under leran förekommer fast friktionsjord (morän) på berg. 

Stopp vid sondering har skett i morän mellan ca 1,5-5 m under markytan då 

sonderingen ej kunnat drivas vidare. Enligt utförda siktanalyser har moränen 

som underlagrar leran varierande kornstorleksfördelning från sandig lerig 

siltmorän till siltig sandmorän (Bilaga 3).   

Inom åkermarken i sydvästra delen av planområdet förekommer ett 

mulljordstäcke om ca 0,2 m som underlagras av siltig torrskorpig lera med en 

mäktighet om ca 0,5 m. Under leran återfinns friktionsjord av sand och sandig 

silt ställvis med moränkaraktär som underlagras av morän. Stopp vid sondering 

har skett i friktionsjord mellan ca 1-6 m under markytan då sonderingen ej 

kunnat drivas vidare. Utförda siktanalyser på morän visar på sandig siltig morän 

samt grusig siltig sandmorän (Bilaga 3).  

Inom våtmarken förekommer ett torvlager i markytan med en mäktighet om 0,5-

1 m som underlagras av lera och morän. Lerans mäktighet har uppmätts till ca 

1,5-3 m. Friktionsjordens mäktighet har inte fastställts. 

Inom fastmarksområden med morän i markytan har den ytligt liggande moränen 

kunnat observeras vid bl.a. rotvältor och bedöms i huvudsak vara sandig siltig 

men ställvis även siltig sandig. 

 Yt-och grundvattenförhållanden 

Då jordlagren i området är tunna och har förhållandevis låg 

vattenledningsförmåga, bedöms grundvattenströmningen i huvudsak följa 

markytans topografi. Grundvattnets ungefärliga strömningsriktning redovisas i  

Figur 2 med blå pilar.  

Genom planområdet löper en ytvattendelare i nord-sydlig riktning som delar 

planområdet i två delavrinningsområden, se Figur 2. Grundvattendelaren inom 

området bedöms sammanfalla med ytvattendelaren då denna betingas av höga 

berggrundslägen. Avrinning från det västra delavrinningsområdet sker mot 

söder till vattendraget Tidan. Det östra delavrinningsområdet avvattnas mot norr 

till Mariestadssjön (Vänern). Avrinning till planområdet sker även från områden 

söder om planområdet, se Figur 5 för tolkade delavrinningsområden.   

Inom och nedströms planområdet förekommer omfattande täckdikning. Så gott 

som all åkermark inom östra delavrinningsområdet omfattas av täckdikning och 

avvattningen regleras av markavattningsföretaget Brodderuds DF som enligt 

förrättningshandlingarna har syftet att dränera ”vattenskadad mark” och 

därigenom erhålla produktiv åkermark. Dräneringsnivån ligger på ca 1,2 m 

under befintlig mark. Det västra delavrinningsområdet avvattnas via ej 

fastställda markavattningsföretag. (VOS 2022) 
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Figur 5: Delavrinningsområden till planområdet, västra (grönt) och östra (lila). 
©Geodatasamverkan Lantmäteriet 

Lera har låg genomsläpplighet vilket medför att vattenföringen i lera är liten. Det 

egentliga grundvattenmagasinet i området utgörs av den morän som 

underlagrar leran. Grundvattenmagasinet är slutet där moränen överlagras av 

lera.  

Grundvattenbildning till morän sker i huvudsak i högre liggande markområden 

där magasinet är öppet och moränen ligger i dagen. Grundvattenbildning till 

moränen inom planområdet sker även inom höjdområden söder om 

planområdet. 

Delar av grundvattenbildningen från skogsområdena söder om planområdet 

avvattnas mot vattendrag och rinner in i planområden som ytvatten och 

avvattnas via befintlig markavvattning. 

Täckdikningen medför att infiltrationskapaciteten i åkermark ökar men infiltrerat 

vatten avleds till största del som ytvatten varmed grundvattenbildningen till 

morän genom lera bedöms som försumbar. 

Nettonederbörden (avrinningen) i området, som uppskattningsvis utgör den 

potentiellt maximala grundvattenbildningen, är enligt SMHI ca 230-250 mm/år 

(SMHI 2022). Vanligen är grundvattenbildningen en andel av nettonederbörden 

och beror av jordarten på platsen och dess infiltrationskapacitet. I täta jordarter 

som lera eller finkornig morän utgör grundvattenbildningen en lägre andel av 

nettonederbörden än i genomsläppliga jordarter som sand och grus. 

Grundvattennivåer inom planområdet har uppmätts i 9 installerade 

grundvattenrör, 22sw32-22sw38 och 22sw40. I 22sw32, placerad i våtmarkens 
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centrala del, har två rör installerats. Rör 22sw32 G är installerat med filter i torv 

och 22sw32 D är installerat med filter i morän. Övriga rör är installerade med 

filter i morän med undantag för 22sw40 som är installerat i torv inom södra 

delen av våtmarken.  

I lågområden i sydvästra delen av planområdet ligger grundvattennivån i morän 

mellan ca +73,0 - +73, 7 och mellan ca +73,4 - +73, 7 i torv. I nordöstra delen 

av planområdet ligger grundvattennivån i morän mellan ca +70,9- +72,8.  Inom 

höjdområden förväntas grundvattenytan i morän ligga högre under förutsättning 

att mättade jordlager finns. Installerade grundvattenrör inom planområdet 

framgår av Figur 2 och ritningar i Bilaga 1. Jordlagerföljd och rörens filternivå 

framgår av Bilaga 2. 

Grundvattennivån i morän i planområdets lågområden ligger således ca 0,3-1 m 

under markytan vilket innebär att grundvattennivån ligger högre än moränens 

överyta. I 22sw32 D ligger grundvattennivån så ytligt som ca 0,15 m under 

markytan vilket är något högre än grundvattennivån i torven i 22sw32 G. 

Lerlagret fungerar som ett lock över grundvattenmagasinet i morän vilket 

innebär att det uppstår ett övertryck i moränen. Det finns således ingen fri 

grundvattenyta i morän.  

Vattenytan i den anlagda damm som finns inom höjdområdet strax nordost om 

Korstorps gård ligger på ca +76,2 och bedöms motsvara grundvattennivån i 

moränen på platsen.  

 Dricksvattenbrunnar och geoenergianläggningar 

Information om enskilda dricksvattenbrunnar samt anläggningar för geoenergi 

har inhämtats från SGU:s brunnsregister, brunnsinventering utfört av 

Trafikverket inför utbyggnad av E20 (TrV 2020) samt genom telefonkontakt med 

fastighetsägare. Telefonkontakt har tagits med ett tjugotal fastighetsägare där 

ingen information om brunnar kunnat hittas i övriga källor eller där tidigare 

information behövde kontrolleras framför allt gällande grävda 

dricksvattenbrunnar. Ingen information har kunnat erhållas om brunnar inom 

fastigheten Hasslerör 7:8, då fastighetsägaren inte kunnat nås.  

Identifierade enskilda vattentäkter samt energibrunnar inom och i anslutning till 

planområdet redovisas i Figur 6. Mer detaljerade ritningar över brunnslägen 

återfinns i Bilaga 4. Brunnarnas läge är ungefärliga och är inte inmätta. Figur 6 

redovisar samtliga kända brunnar och ska betraktas som en bruttolista över 

potentiella skyddsobjekt utan hänsyn till i vilken mån brunnarna riskeras att 

påverkas av aktuell planläggning.   

I anslutning till planområdet förekommer både djupborrade dricksvattenbrunnar 

i berg och grävda brunnar i lösa jordlager. Totalt har 16 grävda 

dricksvattenbrunnar identifierats varav 11 är i bruk. Tre grävda brunnar är 

belägna inom planområdet och ytterligare två är belägna inom fastigheter som 

Mariestads kommun har rådighet över (Suntorp 1:1 och 1:2) och samtliga av 

dessa kommer att avvecklas.  

36 djupborrade dricksvattenbrunnar och 26 energibrunnar har identifierats. Av 

dessa ligger 7 dricksvattenbrunnar och 3 energibrunnar inom planområdet eller 

inom fastigheter i nära anslutning till planområdet som Mariestads kommun har 

rådighet över (Suntorp 1:2 och 1:8 samt Korstorp 1:9) och kommer således att 

avvecklas. Djupborrade dricksvattenbrunnar i området är vanligen ca 40-60 m 

djupa. 



 

 

 

Sweco | PM Hydrogeologi 

Uppdragsnummer 30041212 

Datum 2022-10-05   

Dokumentreferens 

p:\21343\30041212_mariestad,_korstorp_2_1_mfl,_hydrogeologi_och_förorenad_mark\000\10_original\leverans\pm 

hydrogeologi\revidering 230227\korstorp 2_1_grundvattenförhållanden_230227.docx  12/32 

 

 

Figur 6: Identifierade enskilda vattentäkter och energibrunnar inom och i anslutning till 
planområdet (ungefärliga lägen, ej inmätta). Figuren ska betraktas som en bruttolista 
över kända brunnar utan hänsyn till i vilken mån brunnarna riskeras att påverkas av 
aktuell planläggning. Planområdet är markerat med röd streckad linje, befintliga 
fastighetsgränser är markerade med gul heldragen linje. ©Geodatasamverkan 
Lantmäteriet 

Inom fastigheten Sörlövåsen 2:3 finns jordvärme. Fastigheten ligger inom 

planområdet varför anläggningen kommer att avvecklas. 

 MIFO-objekt 

MIFO är en förkortning för Metodik för Inventering av Förorenade Områden och 

används för att bedöma föroreningssituationen och vad den kan medföra för 

oönskade effekter på människors hälsa och miljön. 

Metodiken är framtagen av Naturvårdsverket och används främst av 

länsstyrelserna som hjälp för urval av vilka områden som i första hand behöver 

prioriteras för undersökning och eventuell åtgärd. I fas 1 görs en orienterande 

inventering baserad på historiska uppgifter om verksamheten och en 

riskklassning görs. Det finns fyra olika riskklasser: 
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• riskklass 1, mycket stor risk  

• riskklass 2, stor risk 

• riskklass 3, måttlig risk  

• riskklass 4, liten risk 

Det är i första hand objekt i riskklass 1 och 2 som prioriteras vidare för 

utredningar (fas 2) och vid behov avhjälpandeåtgärder. Uppgifter om både 

identifierade potentiellt förorenade objekt och inventerade riskklassade objekt 

finns samlade i en nationell databas. 

I anslutning till planområdet har fem objekt identifierats i fas 1, se Figur 7. Två 

av objekten har riskklass 2 (orange markering) och utgörs av Bångahagens 

avfallsanläggning belägen väster om planområdet samt en tidigare bilskrot 

belägen sydost om planområdet. 

Vidare finns tre bilverkstäder i närområdet varav två har tilldelats riskklass 3 (gul 

markering) och är belägna nordväst respektive sydost om planområdet. Den 

tredje bilverkstaden är ej riskklassad och markerad med E norr om 

planområdet. Sydväst om planområdet finns ytterligare ett ej riskklassat objekt 

där drivmedelshantering bedrivs med avloppsreningsverk som 

sekundärbransch (Rattugglan).  

Potentiellt förorenande objekt uppströms planområdet kan medföra risk för 

spridning av föroreningar till planområdet genom utlakning av föroreningar till yt- 

och grundvatten. Av identifierade MIFO-objekt bedöms Bångahagens 

avfallsanläggning och f.d. bilskroten utgöra störst risk för spridning då  

 

Figur 7: Identifierade potentiellt förorenade objekt i anslutning till planområdet. Objektens 
riskklass anges med 1-4. Ej riskklassade objekt betecknas med E. Objekt som sanerats 
till Naturvårdsverkets generella riktvärden KM (känslig markanvändning) respektive MKM 
(mindre känslig markanvändning) anges med KM/MKM. Planområdet markerat med 
svart streckad linje. Skala 1:12 000. ©Geodatasamverkan Lantmäteriet 
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riskklassen är hög samt att objekten bedöms ligga uppströms eller möjligen 

uppströms planområdet. 

Avrinning från området kring bilverkstaden sydost om planområdet bedöms 

utifrån befintliga marknivåer ske åt nordost varmed eventuell förorening inte 

bedöms påverka planområdet. 

2.5.1 F.d.  bilskrot 

Enligt uppgifter i MIFO-databasen baseras riskklassen för bilskroten på 

indikationer om oljeförorening vid minst två tillfällen där olja observerats på 

mark och vattensamlingar samt att även öppen bränning av bilar och 

demonterad inredning förekommit på platsen. Verksamheten har bedrivits i nära 

anslutning till ytvattendike och det har vid något tillfälle förekommit klagomål om 

olja i diken (Lst 2011).  

Det större dike som passerar skrotningsverksamheten avrinner norrut via 

planområdet varför det inte går att utesluta att förorening skulle kunna nå 

planområdet via ytvattenavrinning. Vid eventuellt läckage från den kulvert som 

leder vattnet vidare genom planområdet kan eventuellt förorening av 

omkringliggande mark ske. Vid undersökning av jord inom planområdet har 

dock ingen indikation om flyktiga ämnen eller oljelukt påträffats. Två av 

provpunkterna för jord ligger i nära anslutning till aktuell kulvert.  

Utifrån områdets topografi går det dock inte att utesluta att eventuell förorening 

som lakar ut till grundvatten kan nå delar av den östra och nordöstra delen av 

planområdet. Den tidigare skrotningsverksamheten kan ha givit upphov till ett 

flertal olika föroreningar i grundvatten såsom olika oljekolväten och 

lösningsmedel m.m.  Vid förekomst av flyktiga ämnen i grundvattenmagasinet 

kan ångavgång från grundvattenytan orsaka förhöjda halter i inomhusluft i 

byggnader som uppförs ovan en föroreningsplym. Risken för påverkan på 

inomhusluft i eventuella byggnader inom planområdets nordöstra bedöms som 

liten med anledning av förekomst av lera i de övre marklagren vilket skyddar 

mot eventuell ångtransport. Vid pålning av byggnader genom lera kan dock 

transportvägar för vatten och ånga uppstå längs pålarna. Översiktlig utredning 

av eventuell föroreningsspridning från f.d. bilskroten till planområdet pågår och 

redovisas i separat rapport. 

2.5.2 Bångahagens avfallsanläggning 

Deponering av avfall vid Bångahagens avfallsanläggning har skett sedan slutet 

av 1920-talet och anläggningen har succesivt byggts ut till nuvarande 

utbredning. På deponin har hushållsavfall, industri- och byggavfall, latrin, 

asbestavfall, aska, överskottsmassor av jord och sten samt avsvärtnings- och 

sedimenteringsslam från Katrinefors Bruk deponerats (Koncessionsnämnden 

1995).  Deponering är idag helt avslutad och sluttäckning av deponin har pågått 

sedan början av 2000-talet (Avfallshantering Östra Skaraborg 2021). 

Deponin omges av lakvattendiken som leder lakvatten till en lakvattendamm 

som ligger på deponin västra sida. Lakvattendikena utgörs i vissa delar av 

täckta diken med dräneringsledning. Uppsamlat lakvatten från anläggningen 

pumpas vidare till avloppsreningsverk.  

De äldsta delarna av deponin (etapp 1 och 2) som utgör huvuddelen av deponin 

är anlagda direkt på befintlig mark utan bottentätning eller dränering under 

avfallet (VOS 2002). 
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Jordlagren i anslutning till avfallsupplaget består mestadels av morän som på 

större partier överlagras av torv på ett skikt av lera. Moränen är i huvudsak 

finkornig. Mäktigheten på torven varierar från 0,1-3 m vid deponins östra och 

centrala delar. Söder om deponin utgörs jordlagren mestadels av sandig siltig 

till siltig sandig morän (VOS 1997). 

Marken kring norra delen av deponin avvattnas mot Vänern medan övriga delar 

i huvudsak avvattnas mot Tidan via ett antal mindre diken. Två trummor under 

E20 leder ytvatten från delar av området öster om deponin till våtmarken i 

planområdets västra del, se Figur 8 och Figur 9.   

Då större delen av deponin är anlagd utan bottentätning går det inte att utesluta 

att lakvattenläckage kan ske från deponin via djupare grundvatten i morän. Om 

föroreningsspridning sker till planområdet bedöms det mest sannolikt att denna 

sker från lågområdet sydöst om deponin.  

3 Utförda undersökningar 
Undersökningar har utförts i syfte att beskriva övergripande hydrogeologiska 

förutsättningar för planområdet samt utreda eventuell föroreningsspridning från 

Bångahagens avfallsanläggning.  

Undersökningarna har omfattat installation av grundvattenrör, bestämning av 

permeabilitet i morän, mätning av grundvattennivåer, provtagning av 

grundvatten samt fältmätning av konduktivitet i ytvattendiken sydöst om 

avfallsanläggningen.  

 Installation av grundvattenrör  

Installation av 9 grundvattenrör (PEH-plast, ID/OD 25/32 mm, filterslits 0,3 mm), 

har utförts med skruvsondering med geoteknisk borrbandvagn.  

6 rör är placerade inom planområdets sydvästra del (22sw32 G/D, 22sw33-

22sw35, 22sw40). Rören har placerats för att kontrollera flera tänkbara 

transportvägar för lakvatten och därmed öka chansen att träffa på en eventuell 

lakvattenplym. Inom våtmarken är framkomligheten med geoteknisk 

borrbandvagn begränsad varför rörens läge har fått anpassas efter 

tillgänglighet. Övriga 3 rör är placerade inom planområdets nordöstra del 

(22sw36-22sw38). Grundvattenrörens läge framgår av ritningar i Bilaga 1. 

I 22sw32, placerad i våtmarkens centrala del, har två rör installerats. Rör 

22sw32 G är installerat med filter i torv och 22sw32 D är installerat med filter i 

morän. Övriga rör är installerade med filter i morän med undantag för 22sw40 

som är installerat i torv inom södra delen av våtmarken. Installationsdjup och 

filterlängd framgår av Bilaga 2. 

Utanför rörens filterdel har filtersand installerats. Tätning mot markytan har 

utförts med bentonit. 

Samtliga grundvattenrör renspumpades i samband med installation med 

backventilpump. Rörens läge har mätts in med GPS och höjden på rörens 

överkant har precisionsavvägts. 

I samband med installation av grundvattenrör har även prov på morän uttagits 

för siktanalys. Moränen är hårt lagrad och svår att provta varför enbart ett fåtal 

prover erhölls. 
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 Grundvattennivåer 

Grundvattennivåer har mätts i samtliga installerade grundvattenrör inom 

planområdet samt i grundvattenrör i anslutning till Bångahagens 

avfallsanläggning, se Tabell 1. Läge på grundvattenrör vid Bångahagen 

redovisas i Figur 8. 

Uppmätta grundvattennivåer öster och sydöst om deponiområdet indikerar att 

grundvattnet strömmar från 21AF123/124 och U3m dels mot ytvattendiket runt 

deponin (Py13 vattennivå +74,41), dels ner mot 9307. Från grundvattenrör 

Pg11a sker strömning mot PG26. Sweco har inte haft tillgång till jordlagerföljd 

för rör 21AF123/124, U3m, Pg11a och PG26 varför det är oklart i vilken jordart 

rörens filter är installerade vilket medför en viss osäkerhet i tolkning av 

grundvattenströmningen i området.  

Grundvattenrör installerade inom planområdets sydvästra del (22sw32-22sw35) 

visar på lägre grundvattennivåer än vid deponin vilket medför en teoretisk 

möjlighet att grundvatten kan strömma från deponin mot planområdet under 

förutsättning att det inte finns en grundvattendelare orsakad av höga 

berggrundslägen eller täta jordlager längs E20.  

Tabell 1: Uppmätta grundvattennivåer i grundvattenrör i anslutning till Bångahagens 
avfallsanläggning samt i installerade grundvattenrör inom planområdet. Rök = 
röröverkant, m ö h = meter över havet. 

Rör z markyta 
(m ö h)  

z rök         
(m ö h) 

Vattennivå 
(m ö h)  

2022-05-24 

21AF123 75,53 76,36 75,11 

21AF124 75,42 76,16 74,98 

21AF102 70,61 71,35 69,88 

U3m 75,43 76,49 74,96 

PG11a 75,18 75,82 74,26 

PG26 74,51 75,56 73,86 

9307 74,79 75,55 73,99 

22sw32G 73,85 74,74 73,65 

22sw32D 73,85 74,21 73,72 

22sw33 73,39 74,45 73,01 

22sw34 73,52 74,40 73,03 

22sw35 73,84 74,51 73,04 

22sw36 71,99 72,76 71,31 

22sw37 71,82 72,41 70,94 

22sw38 73,65 74,34 72,81 

22sw40 73,44 74,33 73,35 
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Figur 8: Grundvattenrör i anslutning till Bångahagens avfallsanläggning samt 
nyinstallerade grundvattenrör i sydvästra delen av planområdet. ©Geodatasamverkan 
Lantmäteriet 

 Konduktivitetsmätning i ytvatten 

I samband med platsbesök utfördes konduktivitetsmätningar i öppna diken i 

anslutning till deponin och E20 samt i dike i våtmarken. Förhöjd konduktivitet i 

ytvattendiken kan indikera läckage av lakvatten. Väderleken hade vid tiden för 

platsbesöket varit nederbördsfattigt under längre tid varför marken inom 

våtmarken var förhållandevis torr och vatten i diken var huvudsakligen 

stillastående. Detta medför att uppmätt konduktivitet kan bli högre än vid 

flödande vatten varför utförda mätningar enbart ska tas som en indikation om 

eventuell lakvattenspridning. Utförda konduktivitetsmätningar redovisas i  Figur 

9. 

Mätning av konduktivitet i öppna diken visar på måttligt förhöjd konduktivitet i 

ytvattendike på deponins östra sida (58-64 mS/m) samt i ytvattendike strax 

nordost om 9307 (57-66 mS/m). Påtagligt förhöjd konduktivitet kunde 

konstateras i dike nedströms cell för farligt avfall (82-212 mS/m) och i 

ytvattendiken i nära anslutning till E20 (140-188 mS/m).  
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Figur 9: Grundvattenrör och diken i anslutning till Bångahagens avfallsanläggning och 
våtmarken i sydvästra delen av planområdet med SGU:s jordartskarta som bakgrund 
(brunt – torv, blått- morän, gult-lera, rött- berg i dagen). Uppmätt konduktivitet i 
ytvattendiken och grundvattenrör redovisas i mS/m. ©Geodatasamverkan Lantmäteriet 

Förhöjd konduktivitet i diken vid E20 kan vara orsakad av vägsaltning och 

behöver inte nödvändigtvis indikera spridning av lakvatten. Diket nedströms 

farligt avfall-cell avrinner åt söder och inte mot planområdet. 

Konduktiviteten uppmätt i grundvattenrör U3m och 9307 är låg (14 mS/m). I 

dike i våtmarken i anslutning till rören 22sw32 G/D har en konduktivitet om 24 

mS/m uppmätts. Utifrån uppmätt konduktivitet går det inte att utesluta att ett 

visst läckage av lakvattenpåverkat ytvatten kan ske till planområdet via diken 

under E20. För att klargöra detta behöver provtagning ske av ytvatten i diken 

under mer nederbördsrika förhållanden med strömmande vatten. 

 Provtagning av grundvatten 

Uttag av grundvattenprov har utförts ca 1 vecka efter installation i rör 22sw32 

G/D, 22sw33-22sw35, 22sw40 samt 9307.  

Omsättning av grundvatten före uttag av grundvattenprov utfördes med 

lågflödespumpning med peristaltisk pump och flödescell i 22sw32 G/D och 
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9307. I övriga rör var tillrinningen för låg för att medge kontinuerlig pumpning 

varför omsättning fick utföras i omgångar till ca 1-3 rörvolymer utan flödescell.  

Flödescellen mäter konduktivitet, pH, temperatur, syrgashalt, turbiditet och 

redoxpotential i vattnet. Stabiliserade parametervärden indikerar att vattnet i 

grundvattenröret är tillräckligt omsatt så att ett representativt grundvattenprov 

erhålls opåverkat av atmosfären. Före uttag av vattenprovet kopplas 

flödescellen bort.  

Grundvattenprover uttogs under lågflödespumpning med peristaltisk pump i från 

laboratoriet erhållna kärl. Uttagna prover förvarades mörkt och svalt efter 

provtagning och under transport till laboratoriet.  

Grundvattenprov för metallanalys har filtrerats i fält genom filter med porstorlek 

0,45 µm. Metaller ingående i deponipaketet (järn, kalium, kalcium), se avsnitt 

3.5.2, är dock ofiltrerade. 

Samtliga slangar som kommer i kontakt med provet är utbytbara och har bytts 

mellan varje provpunkt för att förhindra eventuell korskontamination mellan 

provpunkter. 

 Laboratorieanalyser 

3.5.1 Jord 

Siktanalyser inkl. sedimentering och permeabilitetsbestämning har utförts på 5 

prover i morän från provpunkter 22sw33-22sw35, 22sw37 och 22sw38.  

Laboratorieanalyser och permeabilitetsberäkning har utförts av ALS 

Scandinavia AB. 

3.5.2 Grundvatten 

Lakvatten från avfallsanläggningar där deponering skett av flera olika 

avfallsslag kan ha mycket varierande sammansättning. Av denna anledning har 

ett flertal olika analyspaket inklusive screeningpaket utförts.  

Analyser har utförts med avseende på bl.a. allmänkemiska parametrar (typiska 

deponiparametrar), metaller, oljekolväten, BTEX, PAH, bekämpningsmedel, 

klorfenoler, klorerade lösningsmedel, klorerade bensener, PCB, ftalater och 

PFAS. 

Samtliga parametrar har inte kunnat analyseras i samtliga grundvattenrör då 

tillrinningen till rören har varit varierande. I rör med mycket låg tillrinning har 

enbart screeninganalysen TerrAttest kunnat genomföras då denna kräver en 

liten vattenvolym. I rör med bättre tillrinning har företrädesvis screeningpaketet 

EnviScreen utförts.  

TerrAttest är inte ackrediterad för svenska matriser varför denna analys enbart 

använts när det inte varit möjligt att erhålla tillräckligt med vatten för 

EnviScreen. De olika screeningpaketen omfattar något olika 

parameteruppsättning och rapporteringsgränser skiljer sig mellan paketen. 

Utförda analyspaket i respektive rör framgår av Tabell 2. 

Analys av deponiparametrar och PFAS har utförts av ALS Scandinavia AB. 

Screeninganalyser har utförts av Eurofins Environment Testing Sweden AB. 
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Tabell 2: Utförda analyspaket i grundvatten. 

Provpunkt Deponipaket PFAS EnviScreen TerrAttest 

22sw32G x x x  

22sw32D x x  x 

22sw33 x x x  

22sw34 x x x  

22sw35    x 

22sw40    x 

9307 x x x x 

 

 Resultat av laboratorieanalyser 

3.6.1 Jord 

Resultat från utförda siktanalyser och beräknad hydraulisk konduktivitet 

redovisas i Bilaga 3. Hydraulisk konduktivitet i uttagna prover i morän varierar 

mellan ca 6·10-7- 6·10-6 m/s. 

3.6.2 Grundvatten 

Resultat av laboratorieanalyser i jämförelse med miljökvalitetsnormer för 

ytvatten, respektive bedömningsgrunder för grundvatten redovisas, i Bilaga 5 

respektive 6. Laboratorieprotokoll återfinns i Bilaga 9 och 10. 

Uppmätta pH-värden är normala för aktuella jordarter med mycket lågt pH i torv. 

pH-värdet ökar under transport till lab vilket är förväntat pga. avgång av 

koldioxid. Turbiditeten är mycket hög, i flera prover korrelerat till hög halt av järn 

och hög färg. I provpunkter med låg tillrinning varierade grumligheten under 

provtagningen varför turbiditet i dessa provpunkter även kan vara orsakad av 

jordpartiklar. Utfällning av järnoxider under transport till lab är sannolikt orsaken 

till kraftigt ökad turbiditet i lab i provpunkterna 22SW32G/D.  

Konduktiviteten samt halten av sulfat och klorid är låg till måttlig i provtagna rör 

med undantag för klorid i torv i 22sw32G där halten bedöms som relativt hög 

enligt SGU:s bedömningsgrunder. Förhöjd halt av klorid i 22sw32 G kan vara 

orsakad av vägsaltning och behöver inte nödvändigtvis tyda på 

lakvattenläckage. Något förhöjd kloridhalt har även uppmätts i 22sw32 D, vilket 

också kan vara en effekt från vägsaltning då klorid kan nå ner till det djupare 

grundvattenmagasinet via områden längs vägen där morän ligger i dagen. 

Halten av fluorid i morän bedöms som hög till mycket hög och i rör 22sw34 

överskrids värdet för otjänligt vatten vid enskild vattenförsörjning. Höga halter 

av fluorid kan förekomma vid påverkan från avlopp eller deponier men kan även 

förekomma naturligt i morän på platser där berggrunden är rik på 

fluoridinnehållande mineral. Uppmätta fluoridhalter i Mariestadstrakten i grävda 

brunnar i morän ligger vanligen <0,75 mg/l och i bergborrade brunnar inom 

intervallet 0,75-1,5 mg/l (Wikner m.fl. 1991). Förekommande fluoridhalter i 

deponins lakvatten är inte kända varför det inte är helt entydigt om uppmätta 

fluoridhalter har naturligt ursprung eller kan vara orsakade av lakvattenläckage.  
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I torv är halten av totalkväve och ammonium mycket hög vilket är normalt och 

behöver inte indikera påverkan från lakvatten. Huvuddelen av kvävet föreligger i 

organisk form. Måttligt förhöjda halter av ammonium förekommer i 22sw32D 

och 22sw33 vilket kan indikera viss lakvattenpåverkan. 

Halterna av tungmetaller i grundvatten är överlag låga, men höga halter av bly 

förekommer i torv och måttliga halter av nickel och zink förekommer ställvis i 

både torv och morän. Uppmätta halter av zink ligger dock på nivåer som är 

förhållandevis vanliga i grundvattenrör i jordlager. 

Förhöjda halter av tungmetaller i torv kan vara orsakade av utsläpp från trafik 

på E20 eller mer långväga atmosfärisk deposition som fastläggs i torvens 

organiska material, men kan även indikera lakvattenläckage. I 9307 

förekommer förhöjd halt av antimon jämfört med övriga provpunkter. Mycket 

hög halt av aluminium förekommer i torv vilket sannolikt beror på lågt pH som 

löser ut naturligt förekommande aluminium i torven. 

Uppmätta halter av arsenik, bly, kadmium, koppar, nickel och bly överstiger 

ställvis miljökvalitetsnormer för ytvatten. Dessa miljökvalitetsnormer avser 

biotillgänglig halt med undantag för arsenik. Högsta utspädning som krävs för 

att understiga miljökvalitetsnormen är 15 ggr (koppar). Uppmätta halter är 

enbart filtrerade vilket innebär att halterna överskattas i förhållande till 

miljökvalitetsnormen för biotillgänglig halt. Risken för att uppmätta metallhalter, 

dvs bidraget från området, ska påverka klassningen av Tidans kemiska status 

negativt bedöms som liten.  

PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) har konstaterats i påtagligt 

förhöjda halter i torv och parametern PFAS111 överstiger miljökvalitetsnormen 

för grundvatten med ca 6 ggr respektive utgångspunkt för att vända trend med 

ca 30 ggr. Spår av PFAS har även konstaterats i morän nedströms våtmarken 

och i rör 9307 vid Bångahagen. Halter av PFAS i deponins lakvatten är inte 

kända. 

Analyser av torv visar att det finns en sekundär källa av PFAS i torven med 

halter över preliminära riktvärden för MKM2 (Sweco 2022b). Denna förorening 

skulle genom utlakning kunna orsaka uppmätta halter av PFAS i grundvatten i 

torv. Halterna i torven är så pass förhöjda att det bedöms mindre troligt att 

dessa har orsakats av lakvattenspridning via grundvatten och ytvatten från 

Bångahagens avfallsanläggning. Mest trolig orsak till förorening i torv och 

grundvatten i torv bedöms därför vara brandbekämpning i samband med 

trafikolycka på E20 eller annan incident då äldre typer av brandskum innehöll 

höga halter PFAS. 

PFAS är mycket långlivade ämnen och många bryts i princip inte ner alls i 

naturen. Därtill adsorberas PFAS till organiskt material varför PFAS kan 

fastläggas i våtmarken under mycket lång tid. I grundvatten i morän har 6:2 FTS 

påträffats vilket inte har detekterats i grundvatten i torv eller i 9307. 6:2 FTS är 

en vanlig beståndsdel i nyare PFOS-fria brandskum.  

 
1 Summan av föreningarna Perfluoroktansulfonsyra (PFOS), Perfluorbutansulfonat (PFBS), 

Perfluorhexansulfonat (PFHxS), Fluortelomersulfonat (6:2 FTS), Perfluorbutanoat (PFBA), 

Perfluorpentanoat (PFPeA), Perfluorhexanoat (PFHxA), Perfluorheptanoat (PFHpA), 

Perfluoroktanoat (PFOA), Perfluornonanoat (PFNA), Perfluordekanoat (PFDA). 
2 Mindre känslig markanvändning (MKM) avser ett generellt exponeringsscenario framtaget av 

Naturvårdsverket som används för kontor och industri etc.  
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Det går inte att avgöra om fynd av PFAS i grundvatten i torv och morän inom 

planområdet har samma ursprung eller om de är orsakade av olika 

föroreningskällor. 6:2 FTS kan brytas ner biologiskt till kortkedjiga (C4-C6) 

perfluorkarboxylsyror, vilka påträffats i torven, och nedbrytningen främjas av 

tillgång på organiskt material (Hamid m.fl. 2020). 6:2 FTS som tidigare funnits i 

torv kan därför ha brutits ner. 6:2 FTS kan även uppvisa högre vattenlösligt 

varför denna vid vissa betingelser kan vara mer rörlig och därmed transporteras 

och spridas i större utsträckning i grundvatten. Förekomst av PFAS i morän 

inom planområdet kan dels vara orsakad av eventuell historisk 

brandbekämpning, dels av spridning från avfallsanläggningen.  

Torven i våtmarken bedöms i huvudsak avvattnas via befintlig markavvattning 

varför PFAS i våtmarken kan spridas via ytvatten. Halterna av PFOS i 

grundvatten i torven överstiger gränsvärde för kemisk ytvattenstatus med ca 30 

ggr. Halten PFAS11 i grundvatten i torv överskrider bedömningsgrund för god 

status avseende särskilt förorenande ämnen med ca 6 ggr. Recipient för vattnet 

är Tidan som enligt VISS (2022a) inte uppnår god status bl.a. med avseende på 

parametern PFOS. Det finns således ingen utspädningsmarginal i recipienten.  

Risken för att befintliga dricksvattentäkter nedströms våtmarken ska påverkas 

av PFAS-förorening i torv bedöms som liten då brunnarna bedöms ta sitt vatten 

från grundvattenmagasinet i morän respektive berg. 

Halterna av PFAS i grundvatten i morän är låga och underskrider 

Livsmedelsverket förslag till nya dricksvattenföreskrifter. Uppmätta PFAS-halter 

i grundvatten i morän bedöms därför inte utgöra någon risk för oacceptabla 

halter i nedströms belägna dricksvattenbrunnar.  

Utöver PFAS har enbart ett fåtal organiska ämnen konstaterats över 

rapporteringsgräns i grundvatten inom planområdet. Spår av bensen, xylen och 

toluen har konstaterats i 22sw35 och spår av diklorfenoler har påträffats i 

22sw35 och 22sw40. Påträffade ämnen är flyktiga, men uppmätta halter är låga 

och bedöms inte kunna orsaka problem i inomhusluft i potentiella byggnader på 

platsen.    

Påträffade föroreningshalter i grundvatten inom planområdet bedöms inte 

utgöra någon hälsorisk för människor som kommer arbeta inom området under 

generellt MKM-antagande. Spridning av PFAS från planområdet till ytvatten 

bedöms primärt vara den största risken med förekommande föroreningar. Detta 

bör beaktas vid avvattning samt hantering och utsläpp av dagvatten från 

området för att inte öka spridning av PFAS från planområdet.  

 Bedömning av lakvattenspridning från 
Bångahagens avfallsanläggning 

Resultat från utförda undersökningar indikerar att det inte går att utesluta att 

viss spridning av lakvatten från Bångahagens avfallsanläggning sker till både 

torv och morän inom planområdet.   

Förekomst av ammonium, något förhöjda halter av metaller samt spår av PFAS, 

bensen, xylen, toluen, och klorfenoler kan indikera en viss spridning av 

lakvattenpåverkat grundvatten till morän inom planområdet.  

Tillgänglig information avseende grundvattennivåer vid Bångahagens 

avfallsanläggning och planområdet visar att det finns en teoretisk möjlighet att 
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grundvatten kan strömma från Bångahagen till planområdet under förutsättning 

att det inte finns en grundvattendelare orsakad av höga berggrundslägen eller 

täta jordlager längs E20. Om information om jordlager och bergnivåer från 

geotekniska undersökningar för E20 studeras närmare, vilket inte har utförts 

inom ramen för detta uppdrag, kan eventuellt tydligare svar erhållas. 

För att vidare undersöka förekomst av en eventuell grundvattendelare behöver 

grundvattenrör installeras på båda sidor av E20 i nära anslutning till 

vägkroppen. På nedströmssidan är detta inte möjligt då området inte är 

framkomligt för geoteknisk borrbandvagn p g a stora block, tät slyskog och höga 

stubbar.  

För att kunna dra mer säkra slutsatser om lakvattenspridning och eventuell 

påverkan på omgivningen kan även provtagning av ytvatten och mer 

omfattande provtagning av grundvatten krävas. Därtill behövs tillgång till 

resultat från utförda karaktäriseringar och övrig provtagning av lakvatten från 

Bångahagens avfallsanläggning.  

4 Bedömning av påverkan på grundvatten-
förhållanden och grundvattenberoende 
skyddsobjekt  

Enligt plan- och bygglagen 2 kap får planläggning av mark och vattenområden 

samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den 

avsedda användningen eller byggnadsverket, kan medföra en sådan påverkan 

på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors 

hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 

Då utformning, placering och grundläggningsdjup hos planerade byggnationer 

och anläggningar inte är kända kan enbart en generell och översiktlig 

bedömning av påverkan göras. Beräkning av bl.a. påverkansområde från en 

grundvattensänkning och de konkreta risker som är förknippade med denna kan 

bedömas först i detaljprojekteringsskede när avsänkningsbehov är fastställda 

och övriga relevanta förutsättningar är kända.  

Planförslaget kan påverka grundvattenförhållandena inom och utanför 

planområdet genom förändrad grundvattenbildning samt bortledning av 

grundvatten vilket påverkar vattenbalansen i området. Förändring av 

vattenbalansen kan innebära förändrade grundvattennivåer och lokalt kan även 

grundvattnets strömningsriktning påverkas.  

Påverkan kan ske på grundvattenberoende skyddsobjekt såsom enskilda 

vattentäkter och grundvattenberoende naturvärden och vid vissa geologiska 

och byggnadstekniska betingelser kan sättningar ske. 

 Vattenbalans 

4.1.1 Hårdgörande av mark 

Planförslaget medger en hårdgörandegrad om 90 %. Detta innebär att en 

betydligt större andel av den nederbörd som normalt bildar grundvatten inom 

planområdet avrinner som dagvatten och grundvattenbildningen minskar.  
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Grundvattenbildningen inom åkermark bedöms redan idag som liten varför det 

framför allt är hårdgörande av moränmark som kommer påverka 

grundvattentillgången inom och nedströms planområdet.  

4.1.2 Grundvattenbortledning  

Bortledning av grundvatten och infiltration till grundvatten är per definition 

tillståndspliktiga vattenverksamheter enligt miljöbalken 11 kap. Även tillfällig 

grundvattenbortledning genom länshållning under byggskedet omfattas av 

tillståndsplikten. Ansökan om tillstånd görs hos mark- och miljödomstolen. Det 

finns en undantagsregel som säger att tillstånd inte behövs om det är uppenbart 

att inga allmänna eller enskilda intressen kan skadas av vattenverksamheten. 

Fastställt markavvattningsföretag inom den nordöstra delen av planområdet 

innebär tillåtlighet att inom åkermark sänka grundvattennivån till ca 1,2 m under 

befintlig marknivå. Alla befintliga vattengångar och diken är lagligförklarade och 

får inte ändras enligt dagens dom. Planförslaget innebär en omfattande 

dagvattenhantering som inte ryms inom befintligt tillstånd.  

Enligt uppgift från Vatten- och Samhällsteknik (VOS) kommer troligtvis 

planområdet avknoppas från befintligt markavvattningsföretag och det är i dag 

oklart om det kommer hanteras som en omprövning av befintligt tillstånd eller 

prövas som en ny vattenverksamhet med separat tillstånd. Upphävande av ett 

befintligt markavvattningsföretag måste fastställas i domstol. 

Vid avveckling av befintlig markavvattning inför anläggning av ny 

dagvattenhantering ska både anläggningstekniska aspekter och eventuell risk 

för omgivningspåverkan beaktas. Ur ett grundvattenperspektiv innebär 

avlägsnande av täckdikning inom åkermark en höjning av grundvattennivån i 

leran med ställvis mättade förhållanden i markytan som följd. Detta kan 

eventuellt medföra minskad bärighet och sämre stabilitet i övre marklager 

Eventuell påverkan på stabilitet ska bedömas av geotekniker. Avledning av 

ytvatten från områden uppströms planområdet måste hanteras under 

anläggning av ny dagvattenhantering för att minimera risk för skadlig påverkan 

uppströms planområdet.  

Vattenföringen i lera är mycket liten vilket medför att påverkan vid en 

grundvattensänkning i lera blir mycket lokal. Det bedöms därför sannolikt att 

undantagsregeln enligt ovan är tillämplig vad gäller avvattning av lera.  

Inom delar av planområdet, vanligtvis inom höjdområden och mindre 

åkerholmar, är grundvattenmagasinet öppet vilket innebär att en fri 

grundvattenyta finns om jordlagren har tillräcklig mäktighet. Vid schaktning 

under grundvattennivån i dessa områden kommer grundvatten att läcka in i 

schaktet och länshållning kan krävas. Detta kommer även ske inom områden 

där moränen är täckt av lera om grundläggningsdjupet når ner i moränen.  

Om länshållning, avvattning eller annan grundvattenbortledning krävs för att 

sänka grundvattennivån i morän kan tillstånd komma att krävas enligt 11 kap 

MB. Bedömning av omgivningspåverkan från grundvattenbortledning, och 

därmed om vattenverksamheten sannolikt kräver tillstånd eller om 

undantagsregeln bör kunna tillämpas, kan göras först när utformning, placering 

och grundläggningsnivå fastställts för planerade anläggningar varmed 

avsänkningsbehovet kan bedömas.  
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4.1.3 Marksättningar 

Vid sänkning av grundvattennivån ökar belastningen på jordskelettet, d.v.s. 

nettospänningen ökar, och jordskelettet kan då utsättas för kompaktion med 

sättningar som följd. Risken för sättningar är beroende av 

grundvattensänkningens storlek, hur länge avsänkningen pågår, jordlagrens 

egenskaper och typ av grundläggning hos en byggnad eller anläggning. Varje 

meter avsänkning av grundvattentrycket medför en lastökning om 10 kPa.  

Lerans sättningsegenskaper har undersökts i planområdets nordöstra del. Vid 

nettospänningsökning>25 kPa kan ej försumbara sättningar förväntas och bör 

beaktas (Sweco 2022a). Sättningsegenskaper hos jord inom planområdet 

sydvästra del har inte undersökts. Organisk jord är mycket sättningskänslig 

medan sättningar i fast lagrad friktionsjord på berg normalt är försumbara.  

Vid grundvattensänkning i marklager under lera kan även portrycket i leran 

sänkas vilket kan leda till sättningar. Detta kan innebära att även eventuella 

sättningskänsliga objekt i omgivningen utanför planområdet, t.ex. närliggande 

byggnader, vägar och ledningar kan påverkas under förutsättning att de är 

grundlagda på sättningskänslig jord och grundvattensänkningen är tillräckligt 

omfattande.   

Planområdet ligger i direkt anslutning till bl.a. väg 202 och norr om planområdet 

finns omfattande markavvattningssystem i befintlig jordbruksmark. Även 

bostadshus och andra byggnader ligger förhållandevis nära planområdet. Vid 

djupare grundläggning som medför omfattande grundvattensänkning i morän 

bör risk för omgivningspåverkan från sättningar bedömas av geotekniker. 

4.1.4 Dricksvattenbrunnar och geoenergianläggningar 

Ett flertal enskilda dricksvattenbrunnar, både grävda och djupborrade, samt ett 

flertal energibrunnar har identifierats i anslutning till planområdet.  

Planförslaget och planerad byggnation kan påverka brunnar i närområdet 

genom att orsaka sänkta grundvattennivåer genom minskad grundvattentillgång 

p.g.a. hårdgörning av tidigare naturmark samt bortledning av grundvatten. 

Sänkta grundvattennivåer kan medföra kapacitetsbortfall men även riskera att 

påverka vattenkvaliteten i enskilda vattentäkter. Sänkta grundvattennivåer kan 

även orsaka effektbortfall i energibrunnar. 

Störst risk för påverkan finns för grävda brunnar, då dessa är grunda och 

därmed mycket känsliga för sänkt grundvattennivå. Även 

jordvärmeanläggningar är känsliga för minskad vattenhalt i ytliga marklager. 

Befintlig jordvärmeanläggning är belägen inom planområdet och kommer 

därmed att avvecklas.  

Störst risk för påverkan föreligger för grävda brunnar belägna nedströms 

planområdet där delar eller all tillrinning till brunnen kan ske från planområdet. 

Grundvattenbortledning kan även ge sänkt grundvattennivå i brunnar uppströms 

planområdet under förutsättning att brunnen ligger inom påverkansområdet för 

grundvattensänkningen.  

Risk för betydande kapacitetsbortfall i djupborrade dricksvattenbrunnar och 

effektbortfall i energibrunnar bedöms som liten. Påverkan skulle eventuellt 

kunna ske vid djupa bergschakt eller vid omfattande vattenuttag ur berggrunden 

för t.ex. industrivatten. Att uttag av industrivatten kommer ske ur berggrunden 
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inom planområdet bedöms som osannolikt då inga större sprick- eller 

krosszoner som medger ett större vattenuttag har identifierats från kartmaterial.  

Vid sprängning i berg finns risk för grumling i bergborrade dricksvattenbrunnar, 

men påverkan är vanligen övergående. 

Det är i dagsläget inte känt hur etableringen ska utformas eller till vilket djup 

grundläggning ska utföras. Urval av brunnar med risk för påverkan har i 

planskede därför utförts enbart utifrån risk för påverkan av minskad 

grundvattenbildning. Om djupare grundläggning som medför länshållning av 

grundvatten kommer ske kan en ny påverkansbedömning av brunnar behöva 

göras. I det fall byggnationen medför tillfällig eller permanent 

grundvattensänkning som riskerar att orsaka skada på allmänna eller enskilda 

intressen krävs tillstånd enligt 11 kap MB. 

Eventuell risk för påverkan från minskad grundvattenbildning bedöms föreligga 
för de grävda brunnar i Suntorp som är i bruk och som delvis kan ha sin 
grundvattentillströmning från planområdet. Dessa brunnar bedöms vara grävda 
brunnar på fastigheterna Suntorp 1:7, 1:9 och 2:1. Brunnen inom Suntorp 1:7 
används idag enbart som reservvatten. Brunnarnas läge redovisas i Figur 10. 

Inför byggskede bör fältinventering samt referensprovtagning av vattenkvalitet 

utföras i brunnar med eventuell risk för påverkan.  

 

Figur 10: Enskilda vattentäkter i bruk med eventuellt risk för påverkan av minskad 
grundvattenbildning pga. hårdgörning av ytor inom planområdet markerade med blå 
kvadrat. Vattentäkterna utgörs av grävda brunnar inom fastigheterna Suntorp 1:7, 1:9, 
och 2:1.Brunnarnas läge inmätta med GPS. ©Geodatasamverkan Lantmäteriet 



 

 

 

Sweco | PM Hydrogeologi 

Uppdragsnummer 30041212 

Datum 2022-10-05   

Dokumentreferens 

p:\21343\30041212_mariestad,_korstorp_2_1_mfl,_hydrogeologi_och_förorenad_mark\000\10_original\leverans\pm 

hydrogeologi\revidering 230227\korstorp 2_1_grundvattenförhållanden_230227.docx  27/32 

 Hydraulisk bottenupptryckning 

Då grundvattennivån i morän ligger högt går det inte att utesluta att hydraulisk 

bottenupptryckning kan ske vid schaktning i tätare jordlager ovan morän. 

Hydraulisk bottenupptryckning innebär en upptryckning av schaktbotten och 

orsakas av att det uppåtriktade vattentrycket är högre än den mothållande 

kraften från tyngden av ovanliggande jordlager. Hydraulisk bottenupptryckning 

sker således när för mycket av ovanliggande jord schaktas bort. Riskerna är 

områdesspecifika och ökar vid högt vattentryck och liten lermäktighet och för att 

undvika risken kan trycket i moränen behöva sänkas innan schaktning.  

 Grundvattenförekomsten Ullervad 

Grundvattenförekomsten Ullervad (SE650357-434990) ligger ca 1,5 km sydost 

om planområdet och utgör en del av Hassleåsen, se Figur 11. 

Hassleåsen, en förlängning av Lårstadåsen, utgör en del av en större 

isälvsavlagring som löper från Billingens nordspets i söder till Sjötorp i norr.  

Grundvattenförekomsten har god kvantitativ och kemisk status (VISS 2022b) 

och uttagsmöjligheterna är förhållandevis goda (5-25 l/s). Vattenmagasinet i 

åsen kan betraktas dels som ett öppet där åsen går i dagen, dels som slutet där 

isälvsmaterialet överlagras av silt och lera. Höga berggrundslägen skär 

grundvattenförekomsten i höjd med Hultsro och bedöms dela 

grundvattenförekomsten i två magasin, en bedömning som överensstämmer 

med SGU:s tolkning i kartvisaren grundvattenmagasin. 

Nybildning av grundvatten till åsen bedöms främst ske där isälvsavlagringen 

ligger i dagen men kan även ske i anslutande högre liggande markområden.   

Åsen som består av genomsläppliga jordarter av sand och grus kommer 

fungera som en kanal där större delen av grundvattenströmningen sker längs 

åsen. Norr om Hultsro bedöms trolig strömningsriktning i åsen vara åt norr. 

Söder om Hultsro bedöms strömningen i åsen ske åt söder.  

Avrinningsområden enligt SMHI redovisas i Figur 11. Ytvattendelaren bedöms 

grovt även överensstämma med grundvattendelaren i lösa jordlager. Enbart en 

mindre del av grundvattenförekomsten ligger inom samma avrinningsområde 

som planområdet. Grundvattenförekomsten är belägen uppströms planområdet 

varför planområdet inte kommer få någon påverkan på grundvattenbildningen 

till åsen. Med anledning av det stora avståndet bedöms det osannolikt att ett 

påverkansområde från en eventuell grundvattensänkning inom planområdet ska 

nå fram till åsen och bidra till att dränera grundvattnet i åsen och på så vis 

minska grundvattentillgången. 

Då grundvattenförekomsten är belägen uppströms planområdet kan inget 

eventuellt förorenat grundvatten från planområdet nå åsen. Ingen 

dagvattenavledning från planområdet kommer heller att ske till 

grundvattenförekomsten varför planområdet inte bedöms ha någon påverkan på 

grundvattenförekomstens vattenkvalitet. 

Sammanfattningsvis bedöms planförslaget inte ha någon påverkan vare sig på 

grundvattenförekomstens kvantitativa eller kemiska status. 
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Figur 11: Norra delen av grundvattenförekomsten Ullervad (grå markering) med 
jordartskartan som bakgrund.  Planområdet markerat med svart streckad linje och 
avrinningsområden enligt SMHI markerat med blå linje. ©Geodatasamverkan 
Lantmäteriet 

 Grundvattenberoende naturvärden  

Identifierade områden inom planområdet med höga naturvärden utgörs av 

sumpskog och en anlagd damm med groddjur. Båda objekten är 

grundvattenberoende och påverkas om tillförsel av grundvatten samt avrinning 

från områdena förändras. Planförslaget medför att dessa miljöer kommer att 

försvinna varför ingen bedömning av påverkan eller skyddsåtgärder görs. 

Groddjur kommer att flyttas till annan plats utanför planområdet där 

kompensationsåtgärder planeras.  

 Grundvattnets strömningsriktning 

Genom planområdet löper idag en grundvattendelare i nära nord-sydlig riktning 

som betingas av höga berggrundslägen. Detta är en s.k. permanent 

grundvattendelare som ligger i ett fast läge till skillnad från en hydraulisk 

grundvattendelare vars läge är beroende av grundvattennivån. 

Grundvattendelaren separerar planområdet i två delavrinningsområden som 

styr den storskaliga avrinningsriktningen där grundvattnet i lösa jordlager 

avrinner åt söder i det västra delavrinningsområdet och mot norr i de östra 

delavrinningsområdet. 
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Grundvattenbortledning kan lokalt styra om grundvattnets strömningsriktning då 

grundvatten strömmar i riktning mot lägre grundvattennivåer d.v.s. in mot läget 

där grundvattensänkningen sker. De storskaliga avrinningsriktningarna kommer 

dock inte påverkas under förutsättning att den befintliga grundvattendelaren 

bibehålls. Om bergnivåerna sänks i läget för grundvattendelaren kan 

grundvatten från det västra avrinningsområdet strömma in i det östra 

delavrinningsområdet där grundvattennivåerna ligger lägre. Detta skulle kunna 

öka risken för spridningen av eventuellt lakvattenpåverkat grundvatten inom 

planområdet.  

 Förorening i mark och grundvatten 

Undersökningar av föroreningar i jord visar på låga föroreningsnivåer inom 

skogs- och åkermark inom planområdet (Sweco 2022b). Högre halter kan dock 

förekomma mellan provpunkter och uppmärksamhet ska alltid råda på 

indikationer om förorening för att hindra spridning av förorenat länsvatten till 

recipient. 

I torv i våtmarken längs E20 i sydvästra delen av planområdet har halter av 

PFAS över preliminära riktvärden för MKM påträffats (Sweco 2022b). Även 

förhöjda halter av PFAS, överstigande miljökvalitetsnormer för ytvatten, har 

uppmätts i ytligt grundvatten i torv. Vid länshållning eller avvattning av torv i 

våtmarken behöver vattnets innehåll av PFAS beaktas. Vattnet kan även 

förväntas ha ett lågt pH och något förhöjda metallhalter. Samråd med 

tillsynsmyndighet rekommenderas avseende behov av eventuella 

avhjälpandeåtgärder och vidare undersökningar i syfte att minska spridning av 

PFAS till ytvatten från planområdet.  

Eventuell förekomst av förorenat grundvatten bör även beaktas utifrån risk för 

förändrade strömningsmönster som ett resultat av grundvattenbortledning. Vid 

grundvattensänkning kan föroreningar som idag inte belastar planområdet 

komma att transporteras in mot läget för utförd grundvattensänkning. 

Grundvattenbortledning i sydvästra delen av planområdet kan öka risken för 

föroreningsspridning från Bångahagens avfallsanläggning till planområdet.  

Eventuell föroreningsspridning i berg från Bångahagens avfallsanläggning har 

inte undersökts. Den storskaliga strömningsriktningen i berg bedöms vara i 

riktning mot Mariestadssjön (Vänern) och inga sprickzoner som kan medföra 

risk för ökad hydraulisk kontakt mellan deponin och planområdet har 

identifierats i tillgängligt kartunderlag. Vid omfattande bergschakt eller uttag av 

grundvatten ur berggrunden kan sprickförekomst och eventuell 

föroreningsspridning i berg behöva utredas mer grundligt. 

5 Skyddsåtgärder  
För att hindra skadlig påverkan på omgivningen eller risker av 

anläggningsteknisk karaktär kan olika typer av skyddsåtgärder sättas in. 

Skyddsåtgärderna syftar vanligen till att minimera tillfälliga risker i samband 

med byggnation men kan även syfta till att undvika permanent påverkan. 

Vid behov av att minska påverkansområdet eller annan negativ påverkan från 

grundvattenbortledning kan tätspont användas.  

Tätspont, i kombination med omledning av befintlig ytvattenavrinning, kan även 

användas för att hindra potentiellt ökad risk för föroreningsspridning från 
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Bångahagens avfallsanläggning. Även uppströms placerad skyddspumpning 

kan nyttjas för att hindra eventuell spridning av lakvattenpåverkat grundvatten 

till planområdet.   

Risk för hydraulisk bottenupptryckning i schakter kan minskas med bl.a. 

blödarrör. 

Infiltrationsytor för nederbörd kan anläggas för att öka tillgången på grundvatten 

nedströms planområdet i syfte att minska risken för kapacitetsbortfall i enskilda 

vattentäkter. Infiltration av potentiellt förorenat dagvatten från verksamhetsytor 

ska dock undvikas. 

Vid länshållning ska grumling minimeras då föroreningar till stor del föreligger 

adsorberade till jordpartiklar. Minimering av grumling är särskilt viktigt vid 

utsläpp till ytvattenrecipient då grumling i sig, oavsett föroreningsinnehåll, kan 

orsaka skada på ekosystemet i recipienten.  

Grumling kan minimeras genom korrekt installation av länsvattenpump samt vid 

behov nyttjande av sedimenteringsanläggning. Vid förekomst av lösta 

föroreningar i länsvattnet kan ytterligare reningssteg krävas. Utformning av 

reningsanläggning är beroende av föroreningens ämnesegenskaper samt 

övriga kemiska egenskaper hos länsvattnet som kan påverka lösligheten och 

därmed effektiviteten hos reningsanläggningen. I torven förekommer både lång- 

och kortkedjiga PFAS, vilket behöver beaktas vid eventuellt reningsbehov.  

Val och utformning av eventuella skyddsåtgärder behöver studeras närmare 

under detaljprojekteringsskedet i samråd med geotekniker, markprojektör och 

konstruktör samt vid behov andra relevanta specialister. 

Inför byggskede bör ett kontrollprogram tas fram för att övervaka 

omgivningspåverkan med syfte att förhindra att oacceptabel påverkan eller 

skada sker. 
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Permeabilitetssammanställning ALS Scandinavia AB

Gransk./Tabell

P:\Uppdrag 2022\37108\[Siktpermsammanställning 220610.xlsx]Siktperm

Projekt Mariestad Korstorp 2:1

Uppdragsnummer Uppdragsgivare /

30041212 Sweco Sverige AB, Karlstad Löp-nr 37108

Provtagningsdatum Provtagningsredskap Datum/Sign 2022-06-10

2022-05-17  Undersökningsdatum

värde sitet sitet

2022-06-07  

Kornstorlekar, (mm) Permeabilitet, (m/s)
Vatten- Teta- Poro- Poro-

Borrhål [m]
D10 D60 D60/D10 Hazen1

Sektion/ Djup temp.

Fair & 

Hatch2 Gustafsson3 °C4 q5 %6 %7

3,34E-07 1,52E-06 7 7,2 15 11,422SW33 3,4 - 4,0 0,016 0,345 21,580 2,71E-06

1,60E-06 3,64E-06 7 7,2 20 1222SW34 2,0 - 3,0 0,023 0,408 17,591 5,72E-06

3,24E-07 7,77E-07 7 7,2 15 10,522SW35 1,6 - 2,3 0,013 0,374 29,612 1,70E-06

1,27E-07 5,65E-07 7 7,2 15 12,422SW37 3,2 - 4,0 0,009 0,139 15,743 8,27E-07

7,41E-07 2,23E-06 7 7,2 20 12,622SW38 1,5 - 2,3 0,017 0,262 15,134 3,18E-06

4. Uppskattad vattentemperatur.

1. Beräknad permeabilitet enl. Hazen. 5. Uppskattat tetavärde
2. Beräknad permeabilitet enl. Fair&Hatch´s formel , 
"Handboken Bygg, Geoteknik, 1984"

6. Generella porositetsvärden har hämtats ur 
litteraturen (se t ex SGF:s lab.anvisningar, del 7, 

3. Beräknad permeabilitet enl. G. Gustafsson. 7. Beräknad porositet enl. G. Gustafsson.

Geolab ingår i ALS Scandinavia AB
geolab@alsglobal.com 1(1)

Per 
Östensson

Bilaga 3
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Bilaga 5: Analysresultat grundvatten i jämförelse med gränsvärden för kemisk ytvattenstatus samt bedömningsgrunder för särskilt förorenande ämnen (SFÄ).
Gränsvärde kemisk ytvattenstatus - 
Metaller Biotillgängligt (AA-MKN) för 
inlandsytvatten (HVMFS 2019:25).
Bedömningsgrunder SFÄ God status - 
Metaller Biotillgängligt årsmedelvärde 
för inlandsytvatten (HVMFS 2019:25).
Bedömningsgrunder SFÄ God status -
årsmedelvärde AA för inlandsytvatten 
(HVMFS 2019:25). Metaller avser filtrerat 
prov 0,45 µm. 

2,2 1 0,5

Bedömningsgrunder SFÄ God status -
maximal tillåten koncentration  för 
inlandsytvatten (HVMFS 2019:25). 
Metaller avser filtrerat prov 0,45 µm. 

11 6,8 7,9

Gränsvärden kemisk ytvattenstatus 
Årsmedelvärde -  (AA-MKN) för 
inlandsytvatten , metaller avser filtrerat 
prov 0,45µm (HVMFS2019:25). 
Gränsvärdet för Cd avser hårdhet klass 1.
Gränsvärde kemisk ytvattenstatus 
Maximal tillåten koncentration -  (MAC-
MKN) för inlandsytvatten , metaller 
avser filtrerat prov 0,45µm (HVMFS 
Rapporteringsgräns > riktvärde
Under ovanstående gränser

Projektnr: 30041212
Projektnamn: Mariestad Korstorp 2:1

Sam
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P-tot
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G
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Plats                                   Enhet

°C

FN
U
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U

m
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m
S/m

m
V

m
g/l

% m
g/l

m
g/l

m
g/l

m
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m
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m
g/l Pt

m
g/l

m
g/l

m
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m
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m
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m
g/l

µg/l

m
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m
g/L

m
g/l

m
g/l

m
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m
g/l

m
g/l

m
g/l

µg/l

µg/l

22SW32 G 2022-05-23 8,7 53,5 40 4,3 3,9 28,6 29 243 2,4 21 112 109 352 <20 <2,4 2370 <3,3 <0,164 <0,75 <0,05 1,8 1,4 0,00186 <0,75 5,58 5,6 0,05 0,016 0,05 64,9 2,48 1200 1,5
22SW32 D 2022-05-23 6,9 186 19 7 6,2 45,6 48 -111 0,6 5 5,85 4,06 13 <1 190 49,8 <0,27 <0,0039 <0,06 <0,0012 0,368 0,286 0,0658 <0,06 0,59 <1 <0,04 <0,013 0,032 33 1,12 - <3
22SW33 2022-05-23 - 91,5 - 7,4 - 46,7 - - - - 8,71 7,79 18,1 <1 222 60,7 <0,27 <0,0039 <0,06 <0,0012 0,265 0,205 <0,754 <0,06 0,62 <1 <0,04 <0,013 0,035 14,8 21,5 3,8 0,51
22SW34 2022-05-23 - 298 - 7,6 - 16,2 - - - - 2,31 1,25 6,8 <1 49,5 49,6 <0,27 <0,0039 <0,06 <0,0012 <0,02 <0,016 <0,0927 <0,06 <0,5 <1 <0,04 <0,013 0,232 5,12 13 7,5 0,06
22SW35 2022-05-23 - - - 6,8 - 27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <3
22SW40 2022-05-23 - - - 5 - 48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,5
9307 2022-05-24 10,4 158 21 6,7 5,7 16,4 17 20 1,7 16 8,05 3,26 10,1 <1 35,6 22,4 2,27 0,0182 0,514 0,0056 <0,02 <0,016 <0,00154 0,519 <0,5 <1 <0,04 <0,013 0,08 15,1 6,06 210 0,21



Bilaga 5: Analysresultat grundvatten i jämförelse med gränsvärden för kemisk ytvattenstatus samt bedömningsgrunder för särskilt förorenande ämnen (SFÄ).
Gränsvärde kemisk ytvattenstatus - 
Metaller Biotillgängligt (AA-MKN) för 
inlandsytvatten (HVMFS 2019:25).
Bedömningsgrunder SFÄ God status - 
Metaller Biotillgängligt årsmedelvärde 
för inlandsytvatten (HVMFS 2019:25).
Bedömningsgrunder SFÄ God status -
årsmedelvärde AA för inlandsytvatten 
(HVMFS 2019:25). Metaller avser filtrerat 
prov 0,45 µm. 
Bedömningsgrunder SFÄ God status -
maximal tillåten koncentration  för 
inlandsytvatten (HVMFS 2019:25). 
Metaller avser filtrerat prov 0,45 µm. 

Gränsvärden kemisk ytvattenstatus 
Årsmedelvärde -  (AA-MKN) för 
inlandsytvatten , metaller avser filtrerat 
prov 0,45µm (HVMFS2019:25). 
Gränsvärdet för Cd avser hårdhet klass 1.
Gränsvärde kemisk ytvattenstatus 
Maximal tillåten koncentration -  (MAC-
MKN) för inlandsytvatten , metaller 
avser filtrerat prov 0,45µm (HVMFS 
Rapporteringsgräns > riktvärde
Under ovanstående gränser

Projektnr: 30041212
Projektnamn: Mariestad Korstorp 2:1
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µg/l

µg/l
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- 19 - 2,9 5,77 0,089 6,48 1,33 1,4 1,3 1,5 <0,1 - 1,4 - <0,01 <10 4 8,3 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1
<5 27 <1 <3 12,6 <0,4 23,8 2,72 <2 <1 <3 <0,04 <2 <2 <0,005 - <5 <2 7,9 <0,4 <0,04 <0,1 <0,01 <0,02 <0,01 <0,02 <0,06 <0,04 <0,02 <0,06 <0,1 <0,08 <0,1 <0,06 <1,1
- 79 - 0,017 4,69 <0,004 36,2 6,67 0,28 0,25 0,16 <0,1 - 6 - 0,015 <10 0,65 1,8 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1
- 5,6 - 0,01 1,54 0,025 15,6 4,45 0,073 0,089 0,33 <0,1 - 2,2 - <0,01 <10 0,12 2,5 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1

<5 14 <1 <3 - <0,4 - - <2 <1 3,6 <0,04 4,2 7,4 <0,005 - <5 <2 25 <0,4 <0,04 <0,1 <0,01 <0,02 <0,01 <0,02 <0,06 <0,04 <0,02 <0,06 <0,1 <0,08 <0,1 <0,06 <1,1
<5 45 <1 4,9 - <0,4 - - 4,4 4,9 7,4 <0,04 <2 8,4 <0,005 - <5 8,4 22 <0,4 <0,04 <0,1 <0,01 <0,02 <0,01 <0,02 <0,06 <0,04 <0,02 <0,06 <0,1 <0,08 <0,1 <0,06 <1,1
25 5,6 - 0,054 0,615 0,045 12,6 1,69 0,13 0,12 0,89 <0,1 - 2,3 - <0,01 <10 0,17 4 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1



Bilaga 5: Analysresultat grundvatten i jämförelse med gränsvärden för kemisk ytvattenstatus samt bedömningsgrunder för särskilt förorenande ämnen (SFÄ).
Gränsvärde kemisk ytvattenstatus - 
Metaller Biotillgängligt (AA-MKN) för 
inlandsytvatten (HVMFS 2019:25).
Bedömningsgrunder SFÄ God status - 
Metaller Biotillgängligt årsmedelvärde 
för inlandsytvatten (HVMFS 2019:25).
Bedömningsgrunder SFÄ God status -
årsmedelvärde AA för inlandsytvatten 
(HVMFS 2019:25). Metaller avser filtrerat 
prov 0,45 µm. 
Bedömningsgrunder SFÄ God status -
maximal tillåten koncentration  för 
inlandsytvatten (HVMFS 2019:25). 
Metaller avser filtrerat prov 0,45 µm. 

Gränsvärden kemisk ytvattenstatus 
Årsmedelvärde -  (AA-MKN) för 
inlandsytvatten , metaller avser filtrerat 
prov 0,45µm (HVMFS2019:25). 
Gränsvärdet för Cd avser hårdhet klass 1.
Gränsvärde kemisk ytvattenstatus 
Maximal tillåten koncentration -  (MAC-
MKN) för inlandsytvatten , metaller 
avser filtrerat prov 0,45µm (HVMFS 
Rapporteringsgräns > riktvärde
Under ovanstående gränser
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µg/l

µg/l
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- - - - - - - <100 <100 <100 <250 - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 - <250 <250 <0,2 <1 <1 <1 <1 - - - - - - -
<10 <15 <15 <20 <20 <20 <100 - - - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - <0,1 - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,3 <0,3 <0,2 <0,8 <0,02 <0,02

- - - - - - - <100 <100 <100 <250 - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 - <250 <250 <0,2 <1 <1 <1 <1 - - - - - - -
- - - - - - - <100 <100 <100 <250 - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 - <250 <250 <0,2 <1 <1 <1 <1 - - - - - - -

<10 <15 <15 <20 <20 <20 <100 - - - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - <0,1 - - 0,13 0,17 <0,1 0,12 <0,1 <0,5 <0,3 <0,3 <0,2 <0,8 <0,02 <0,02
<10 <15 <15 <20 <20 <20 <100 - - - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - <0,1 - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,3 <0,3 <0,2 <0,8 <0,02 <0,02

- - - - - - - <100 <100 <100 <250 - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 - <250 <250 <0,2 <1 <1 <1 <1 - - - - - - -
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µg/l

µg/l
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- - - - - - <1 <1 <1 <1 <1 - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 - - <1 - - <1 <0,1 <1 - -
<0,03 <0,02 <0,03 <0,02 <0,01 <0,02 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1

- - - - - - <1 <1 <1 <1 <1 - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 - - <1 - - <1 <0,1 <1 - -
- - - - - - <1 <1 <1 <1 <1 - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 - - <1 - - <1 <0,1 <1 - -

<0,03 <0,02 <0,03 <0,02 <0,01 <0,02 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1
<0,03 <0,02 <0,03 <0,02 <0,01 <0,02 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1

- - - - - - <1 <1 <1 <1 <1 - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 - - <1 - - <1 <0,1 <1 - -
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<1 <1 - - <1 0,5 - <1 <1 <1 <1 <1 <1 - <1 <1 - <2 - - - <0,1 <0,1 - - - - - - - - - - <1 -
<0,1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,05 <0,1 <0,1 <0,1 <0,3 <0,1 <0,1 <0,01 <0,21 <0,02 <0,02 <0,04 <0,01 <0,03 <0,02 <0,1 <0,02 <0,02 <0,14 <0,03 0,02 <0,02 <0,02 <0,03 <0,11 <0,05
<1 <1 - - <1 0,5 - <1 <1 <1 <1 <1 <1 - <1 <1 - <2 - - - <0,1 <0,1 - - - - - - - - - - <1 -
<1 <1 - - <1 0,5 - <1 <1 <1 <1 <1 <1 - <1 <1 - <2 - - - <0,1 <0,1 - - - - - - - - - - <1 -

<0,1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,05 <0,1 <0,1 <0,1 <0,3 <0,1 <0,1 <0,01 <0,21 <0,02 <0,02 <0,04 <0,01 <0,03 <0,02 <0,1 <0,02 <0,02 <0,14 <0,03 0,46 <0,02 <0,02 0,07 0,53 <0,05
<0,1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,05 <0,1 <0,1 <0,1 <0,3 <0,1 <0,1 <0,01 <0,21 <0,02 <0,02 <0,04 <0,01 <0,03 <0,02 <0,1 <0,02 <0,02 <0,14 <0,03 0,2 <0,02 <0,02 <0,03 0,2 <0,05
<1 <1 - - <1 0,5 - <1 <1 <1 <1 <1 <1 - <1 <1 - <2 - - - <0,1 <0,1 - - - - - - - - - - <1 -
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µg/l

µg/l
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- - - - <1 - - <1 <1 <0,1 - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - - - - - - - - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,01 <0,02 <0,01 <0,02 <0,11 <0,01 <0,02 <0,03 <0,01 <0,06 <0,07 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,2 <0,2 <0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,06 <0,46 <0,2 <0,02 <0,3 - - -

- - - - <1 - - <1 <1 <0,1 - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - - - - - - - - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
- - - - <1 - - <1 <1 <0,1 - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - - - - - - - - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,01 <0,02 <0,01 <0,02 <0,11 <0,01 <0,02 <0,03 <0,01 <0,06 <0,07 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,2 <0,2 <0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,06 <0,46 <0,2 <0,02 <0,3 - - -
<0,01 <0,02 <0,01 <0,02 <0,11 <0,01 <0,02 <0,03 <0,01 <0,06 <0,07 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,2 <0,2 <0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,06 <0,46 <0,2 <0,02 <0,3 - - -

- - - - <1 - - <1 <1 <0,1 - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - - - - - - - - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Maximal tillåten koncentration -  (MAC-
MKN) för inlandsytvatten , metaller 
avser filtrerat prov 0,45µm (HVMFS 
Rapporteringsgräns > riktvärde
Under ovanstående gränser
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- - - - - - - - - - - - - - - <0,1 - - - - <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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- - - - - - - - - - - - - - - <0,1 - - - - <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1



Bilaga 5: Analysresultat grundvatten i jämförelse med gränsvärden för kemisk ytvattenstatus samt bedömningsgrunder för särskilt förorenande ämnen (SFÄ).
Gränsvärde kemisk ytvattenstatus - 
Metaller Biotillgängligt (AA-MKN) för 
inlandsytvatten (HVMFS 2019:25).
Bedömningsgrunder SFÄ God status - 
Metaller Biotillgängligt årsmedelvärde 
för inlandsytvatten (HVMFS 2019:25).
Bedömningsgrunder SFÄ God status -
årsmedelvärde AA för inlandsytvatten 
(HVMFS 2019:25). Metaller avser filtrerat 
prov 0,45 µm. 
Bedömningsgrunder SFÄ God status -
maximal tillåten koncentration  för 
inlandsytvatten (HVMFS 2019:25). 
Metaller avser filtrerat prov 0,45 µm. 

Gränsvärden kemisk ytvattenstatus 
Årsmedelvärde -  (AA-MKN) för 
inlandsytvatten , metaller avser filtrerat 
prov 0,45µm (HVMFS2019:25). 
Gränsvärdet för Cd avser hårdhet klass 1.
Gränsvärde kemisk ytvattenstatus 
Maximal tillåten koncentration -  (MAC-
MKN) för inlandsytvatten , metaller 
avser filtrerat prov 0,45µm (HVMFS 
Rapporteringsgräns > riktvärde
Under ovanstående gränser
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<0,1 - - - - <0,1 - - - - - - 0,525 0,552 <0,01 0,146 0,0206 <0,01 <0,1 0,24 0,075 0,043 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,025
- <0,08 <0,1 <0,2 <0,2 <0,1 <0,06 <0,06 <0,12 <0,02 <0,01 <0,1 <0,00835 <0,01665 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,002 <0,012 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003

<0,1 - - - - <0,1 - - - - - - 0,00099 0,00099 <0,0003 <0,0003 <0,0003 0,00099 <0,002 <0,012 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003
<0,1 - - - - <0,1 - - - - - - 0,00763 0,00763 <0,0003 <0,0003 <0,0003 0,0072 <0,002 <0,0003 0,00043 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003

- <0,08 <0,1 <0,2 <0,2 <0,1 <0,06 <0,06 <0,12 <0,02 <0,01 <0,1 - - - - - - - - - - - - - - -
- <0,08 <0,1 <0,2 <0,2 <0,1 <0,06 <0,06 <0,12 <0,02 <0,01 <0,1 - - - - - - - - - - - - - - -

<0,1 - - - - <0,1 - - - - - - 0,00039 0,00039 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,002 <0,0015 <0,0003 <0,0003 0,00039 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003



Bilaga 5: Analysresultat grundvatten i jämförelse med gränsvärden för kemisk ytvattenstatus samt bedömningsgrunder för särskilt förorenande ämnen (SFÄ).
Gränsvärde kemisk ytvattenstatus - 
Metaller Biotillgängligt (AA-MKN) för 
inlandsytvatten (HVMFS 2019:25).
Bedömningsgrunder SFÄ God status - 
Metaller Biotillgängligt årsmedelvärde 
för inlandsytvatten (HVMFS 2019:25).
Bedömningsgrunder SFÄ God status -
årsmedelvärde AA för inlandsytvatten 
(HVMFS 2019:25). Metaller avser filtrerat 
prov 0,45 µm. 
Bedömningsgrunder SFÄ God status -
maximal tillåten koncentration  för 
inlandsytvatten (HVMFS 2019:25). 
Metaller avser filtrerat prov 0,45 µm. 

Gränsvärden kemisk ytvattenstatus 
Årsmedelvärde -  (AA-MKN) för 
inlandsytvatten , metaller avser filtrerat 
prov 0,45µm (HVMFS2019:25). 
Gränsvärdet för Cd avser hårdhet klass 1.
Gränsvärde kemisk ytvattenstatus 
Maximal tillåten koncentration -  (MAC-
MKN) för inlandsytvatten , metaller 
avser filtrerat prov 0,45µm (HVMFS 
Rapporteringsgräns > riktvärde
Under ovanstående gränser
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<0,025 0,027 <0,01 <0,01 <0,01 <0,025 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 <0,025 <0,025 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,0003 <0,001 <0,001 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1



SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 1 <0,5 <0,5 8,5 8,5 <10/25 <25 180 <5 10 <2 <0,01 <0,05 <0,4 <20 <10 <0,02 <10
SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 2 0,5 0,5 7,5 7,5 25 25 60 5 7,5 2 0,01 0,05 0,4 20 10 0,02 10
SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 3 1,5 1,5 6,5 6,5 50 50 30 15 5 5 0,05 0,1 0,8 50 25 0,04 50
SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 4 3 3 5,5 5,5 75 75 10 30 2,5 20 0,1 0,5 1,5 100 50 0,1 100
SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 5 6 6 <5,5 <5,5 150 150 <10 60 <2,5 50 0,5 1,5 4 300 100 0,6 500
Riktvärden på nationell nivå SGU-FS 2016:1                           150 50 0,5 1,5 100 100 0,6
Utgångspunkt för att vända trend SGU-FS 2016:1 75 20 0,1 0,5 50 50 0,1
Riktvärden för grundvattenförekomster, 
Vattenmyndigheten Västerhavets vattendisktrikt, 14 FS 
2018:47

150 50 1,5 100 100

Riktvärden för grundvatenförekomster, 
Vattenmyndigheten Västerhavets vattendisktrikt, 14 FS 
2018:47

75 20 0,5 50 50

Förslag svensk dricksvattennorm SLV 2022
Rapporteringsgräns > riktvärde
Under ovanstående gränser
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22SW32 G 2022-05-23 8,7 53,5 40 4,3 3,9 28,6 29 <2,4 2370 2,4 <3,3 <0,164 <0,75 <0,05 1,8 0,42 64,9 2,48 0,05 1,4 5,6 0,05 0,016 1200
22SW32 D 2022-05-23 6,9 186 19 7 6,2 45,6 48 190 49,8 0,6 <0,27 <0,0039 <0,06 <0,0012 0,368 3,13 33 1,12 <0,04 0,286 <1 0,032 <0,013 -
22SW33 2022-05-23 - 91,5 - 7,4 - 46,7 - 222 60,7 - <0,27 <0,0039 <0,06 <0,0012 0,265 4,29 14,8 21,5 <0,04 0,205 <1 0,035 <0,013 3,8
22SW34 2022-05-23 - 298 - 7,6 - 16,2 - 49,5 49,6 - <0,27 <0,0039 <0,06 <0,0012 <0,02 6,4 5,12 13 <0,04 <0,016 <1 0,232 <0,013 7,5
22SW35 2022-05-23 - - - 6,8 - 27 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22SW40 2022-05-23 - - - 5 - 48 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9307 2022-05-24 10,4 158 21 6,7 5,7 16,4 17 35,6 22,4 1,7 2,27 0,0182 0,514 0,0056 <0,02 2,04 15,1 6,06 <0,04 <0,016 <1 0,08 <0,013 210

Bilaga 6: Analysresultat grundvatten i jämförelse med bedömningsgrunder för grundvatten och miljökvalitetsnormer för grundvatten samt förslag till dricksvattennormer.



SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 1
SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 2
SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 3
SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 4
SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 5
Riktvärden på nationell nivå SGU-FS 2016:1                           
Utgångspunkt för att vända trend SGU-FS 2016:1
Riktvärden för grundvattenförekomster, 
Vattenmyndigheten Västerhavets vattendisktrikt, 14 FS 
2018:47
Riktvärden för grundvatenförekomster, 
Vattenmyndigheten Västerhavets vattendisktrikt, 14 FS 
2018:47
Förslag svensk dricksvattennorm SLV 2022
Rapporteringsgräns > riktvärde
Under ovanstående gränser
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Bilaga 6: Analysresultat grundvatten i jämförelse med bedömningsgrunder för grundvatten och miljökvalitetsnormer för grundvatten samt förslag till dricksvattennormer.
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1,5 2,9 5,77 0,089 6,48 1,33 1,4 1,5 <0,1 1,4 8,3 <0,4 <0,1 <0,2 <1 <1 - <1 0,525 0,552 0,1666 0,552
<3 <3 12,6 <0,4 23,8 2,72 <2 <3 <0,04 <2 7,9 <0,22 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,00835 <0,0155 <0,0003 <0,00955

0,51 0,017 4,69 <0,004 36,2 6,67 0,28 0,16 <0,1 6 1,8 <0,4 <0,1 <0,2 <1 <1 - <1 0,00099 0,00099 <0,0003 0,00099
0,06 0,01 1,54 0,025 15,6 4,45 0,073 0,33 <0,1 2,2 2,5 <0,4 <0,1 <0,2 <1 <1 - <1 0,00763 0,00763 <0,0003 0,00763
<3 <3 - <0,4 - - <2 3,6 <0,04 7,4 25 <0,22 <0,1 0,13 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 - - - -
3,5 4,9 - <0,4 - - 4,4 7,4 <0,04 8,4 22 <0,22 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 - - - -

0,21 0,054 0,615 0,045 12,6 1,69 0,13 0,89 <0,1 2,3 4 <0,4 <0,1 <0,2 <1 <1 - <1 0,00039 0,00039 0,00039 0,00039
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Analysresultat

9307ProvbeteckningMatris: GRUNDVATTEN

Laboratoriets provnummer ST2216213-001

2022-05-24Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Metaller och grundämnen

Ca, kalcium W-AES-1Bmg/L 0.212.6 LEDeponipaket± 1.3

K, kalium W-AES-1Bmg/L 0.51.69 LEDeponipaket± 0.17

Fe, järn W-SFMS-5Dmg/L 0.00040.615 LEDeponipaket± 0.062

Oorganiska parametrar

klorid W-CL-ICmg/L 0.10015.1 PRDeponipaket± 2.26

sulfat, SO4 W-SO4-ICmg/L 0.406.06 PRDeponipaket± 0.91

fluorid W-F-ICmg/L 0.0602.04 PRDeponipaket± 0.306

ammoniak och ammonium som NH4 W-NH4-SPCmg/L 0.020<0.020 PRDeponipaket----

ammoniak- + ammoniumkväve W-NH4-SPCmg/L 0.016<0.016 PRDeponipaket----

nitrat, NO3 W-NO3-SPCmg/L 0.272.27 PRDeponipaket----

nitratkväve, NO3-N W-NO3-SPCmg/L 0.0600.514 PRDeponipaket----

nitrit, NO2 W-NO2-SPCmg/L 0.00390.0182 PRDeponipaket± 0.0027

nitritkväve, NO2-N W-NO2-SPCmg/L 0.00120.0056 PRDeponipaket± 0.0008

nitrit- och nitratkväve, summa W-NNO-SPCmg/L 0.0600.519 PRDeponipaket± 0.104

totalkväve, Kjeldahl W-NKJ-PHOmg/L 0.50<0.50 CSDeponipaket----

totalkväve W-NTOT-CCmg/L 1.0<1.0 PRDeponipaket----

fosfat, PO4 W-PO4O-SPCmg/L 0.040<0.040 PRDeponipaket----

fosfatfosfor, PO4-P W-PO4O-SPCmg/L 0.013<0.013 PRDeponipaket----

totalfosfor W-PTOT-SPCLmg/L 0.0300.080 PRDeponipaket± 0.016

Perfluorerade ämnen

perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS03µg/L 0.0020<0.0020 PROV-34ALOQ----

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00150 PROV-34ALOQ----

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS03µg/L 0.000300.00039 PROV-34ALOQ± 0.0002

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

PFAS, summa 11 W-PFCLMS03µg/L 0.002500.00039 PROV-34ALOQ± 0.0002

perfluorundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) W-PFCLMS03µg/L 0.0020<0.0020 PROV-34ALOQ----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) W-PFCLMS03µg/L 0.0020<0.0020 PROV-34ALOQ----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) W-PFCLMS03µg/L 0.0020<0.0020 PROV-34ALOQ----
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Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Perfluorerade ämnen - Fortsatt

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) W-PFCLMS03µg/L 0.0020<0.0020 PROV-34ALOQ----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS03µg/L 0.0010<0.0010 PROV-34ALOQ----

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 

(MeFOSAA)

W-PFCLMS03µg/L 0.0010<0.0010 PROV-34ALOQ----

N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra (EtFOSAA) W-PFCLMS03µg/L 0.0010<0.0010 PROV-34ALOQ----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS03µg/L 0.0010<0.0010 PROV-34ALOQ----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS03µg/L 0.0010<0.0010 PROV-34ALOQ----

Fysikaliska parametrar

färg W-COL-SPCmgPt/l 2.022.4 PRDeponipaket± 6.7

konduktivitet KonduktivitetmS/m 1.016.4 STDeponipaket± 1.4

mättemperatur pH pH°C 15.022.0 * STDeponipaket----

pH pH- 1.06.7 STDeponipaket± 0.2

Alkalinitet som HCO3 @ pH 5,4 W-ALK5.4-PCTmg HCO3-/L 2.435.6 PRDeponipaket± 5.3

turbiditet W-TUR-COLBZFn (NTU) 0.10158 PRDeponipaket± 47.4

Övrigt

TOC W-TOC-IRmg/L 0.508.05 PRDeponipaket± 1.61

DOC, löst organiskt kol W-DOC-IRmg/L 0.503.26 PRDeponipaket± 0.65

BOD 7 W-BOD7-OXYmg/L 1.0<1.0 PRDeponipaket----

COD-Cr W-COD-SPCmg/L 5.010.1 PRDeponipaket± 2.5
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Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Analys av metaller i förorenat vatten med ICP-AES enligt SS-EN ISO 11885:2009 och US EPA Method 200.7:1994. Analys 

utan föregående uppslutning. Provet är surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml före analys.

W-AES-1B

Analys av metaller i förorenat vatten med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA Method 200.8:1994. 

Analys utan föregående uppslutning. Provet är surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml före analys.

W-SFMS-5D

Bestämning av total Kjeldahlkväve som kväve enligt metod baserad på CSN EN 25663 och CSN ISO 7150-1.

Mätning utförs med spektrofotometri.

W-NKJ-PHO

Bestämning av alkalinitet enligt titrimetrisk metod baserad på CSN EN ISO 9963-1, CSN EN ISO 9963-2, CSN 75 7373 och SM 

2320.

Titrering till pH 5,4.

Tiden mellan provuttag och analys har överstigit 24 timmar.

W-ALK5.4-PCT

SS-EN ISO 5815-1:2019 utg 1 med utspädning, eller SS-EN 1899-2 utg 1 för outspädda prover. Om metod för ospädda 

prover har använts, skrivs en kommentar in på rapporten. Provet har varit fryst.

W-BOD7-OXY

Bestämning av klorid med jonkromatografi enligt metod CSN EN ISO 10304-1 och CSN EN 16192.

Filtrering av grumliga prover ingår i metoden.

W-CL-IC

Fotometrisk bestämning av kemisk syreförebrukning COD-Cr, enligt metod baserad på ISO 15705 utg 1.W-COD-SPC

Spektrofotometrisk bestämning av färg efter filtrering enligt metod CSN EN ISO 7887.W-COL-SPC

Bestämning av DOC med IR detektion enligt metod baserad på CSN EN 1484, CSN EN 16192 och SM 5310.W-DOC-IR

Bestämning av fluorid med jonkromatografi enligt metod CSN EN ISO 10304-1 och CSN EN 16192.

Filtrering av grumliga prover ingår i metoden.

W-F-IC

Spektrofotometrisk bestämning av ammonium, NH4, med låg LOQ enligt metod baserad på CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 

13395, CEN/TR 16192. Filtrering av grumliga prover ingår i metoden.

W-NH4-SPC

Spektrofotometrisk bestämning av summa nitrit och nitratkväve enligt metod baserad på CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 

13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2(-) och SM 4500-NO3(-).

Filtrering av grumliga prover ingår i metoden.

W-NNO-SPC

Bestämning av av nitrit/nitritkväve med spektrofotometri enligt metod baserad på CSN ISO 11732, CSN ISO 13395, CSN EN 

16192 och SM 4500-NO2(-).

Filtrering av grumliga prover ingår i metoden.

Tiden mellan provuttag och analys har överstigit 24 timmar.

W-NO2-SPC

Bestämning av nitrat/nitratkväve med spektrofotometri, enligt metod baserad på CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN 

EN 16192 och SM 4500-NO3-.

Filtrering av grumliga prover ingår i metoden.

W-NO3-SPC

Bestämning av totalkväve, N-tot, enligt beräkning från halterna; nitritkväve+ nitratkväve + Kjeldahlkväve enligt CSN EN ISO 

11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2(-) och SM 4500-NO3(-). Mätning av nitritkväve+ nitratkväve utförs 

med spektrofotometri.

W-NTOT-CC

Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod baserad på US EPA 537 och CSN P CEN/TS 15968.

PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras.  

Mätning utförs med LC-MS-MS.

Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet inneh åller partiklar, filtreras det innan det injiceras i instrumentet . 

PFAS, summa 11 består av PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFBS, PFHxS, PFOS och 6:2 FTS. Resultat 

som är ”mindre än” (<) ingår inte i summeringen. Resultat "mindre än" (<) betyder ej detekterbart för PFAS summa 11.

W-PFCLMS02

Bestämning av perfluorerade ämnen med låg rapporteringsgräns. enligt metod baserad på US EPA 537 och CSN P CEN/TS 

15968.

PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras.  

Mätning utförs med LC-MS-MS.

Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet inneh åller partiklar, filtreras det innan det injiceras i instrumentet . 

PFAS, summa 11 består av PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFBS, PFHxS, PFOS och 6:2 FTS. Resultat 

som är ”mindre än” (<) ingår inte i summeringen. Resultat "mindre än" (<) betyder ej detekterbart för PFAS summa 11.

W-PFCLMS03

Spektrofotometrisk bestämning av fosfatfosfor enligt metod baserad på CSN EN ISO 6878 och SM 4500-P.

Filtrering av grumliga prover ingår i metoden.

W-PO4O-SPC

Spektrofotometrisk bestämning av totalfosfor med låg rapporteringsgräns, P-tot, enligt metod baserad på CSN EN ISO 6878 

och CSN ISO 15681-1.

W-PTOT-SPCL

Bestämning av sulfat med jonkromatografi enligt metod CSN EN ISO 10304-1 och CSN EN 16192.

Filtrering av grumliga prover ingår i metoden.

W-SO4-IC

Bestämning av TOC med IR detektion enligt metod baserad på CSN EN 1484, CSN EN 16192 och SM 5310.W-TOC-IR

Bestämning av turbiditet enligt metod baserad på CSN EN ISO 7027. Tiden mellan provuttag och analys har överstigit 24 

timmar.

W-TUR-COLB
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Analysmetoder Metod

Bestämning av konduktivitet enligt SS-EN 27888, utg. 1. korrigerat till 25°C. Tidskänslig analys.  Ackrediteringsområde 

1-1000 mS/m.

Konduktivitet

Bestämning av pH enligt SS-EN ISO 10523:2012, utg. 1. Tidskänslig analys. Ackrediteringsområde pH 3-11.pH

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

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

MU = Mätosäkerhet

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

Mätosäkerhet:

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

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

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

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

ytterligare information kontakta laboratoriet.

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

Utf.

CS Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Česká Lípa, Bendlova 1687/7 Česká Lípa  Tjeckien 470 01 Ackrediterad av: CAI 

Ackrediteringsnummer: 1163

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163

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

Ackrediteringsnummer: 2030
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Analyscertifikat

Ordernummer : ST2216051 Sida 1 av 11:

SWECO Sverige AB Mariestad Korstorp 2:1ProjektKund : :

Sara Andersson BeställningsnummerKontaktperson 30041212: :

Box 385Adress Sara AnderssonProvtagare: :

651 09 Karlstad Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2022-05-24  08:20:

E-post sara.andersson@sweco.se 2022-05-24Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2022-06-08  16:57: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 4: :

ST2020SE-SWE-ENV0003 (OF200431)Offertnummer 4Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultatet 

gäller endast materialet såsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna 

rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i 

samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Orderkommentar
Prov (er) ST2216051/001-004, metod W-PO4O-SPC filtrerades före analys (filterporositet 0,45 um).

-

Prov ST2216051/002,004,003, metod W-BOD5-OXY, W-BOD7-OXY, W-BOD-OXY, bestämningen av BOD är utförd på ospätt prov.

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.se

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C karl.josefsson@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige

Bilaga 7



Sida

Ordernummer

Kund

ST2216051

SWECO Sverige AB:

:

: 2 av 11

Analysresultat

22SW32 GProvbeteckningMatris: GRUNDVATTEN

Laboratoriets provnummer ST2216051-001

2022-05-23Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Metaller och grundämnen

Ca, kalcium W-AES-1Bmg/L 0.26.48 LEDeponipaket± 0.65

K, kalium W-AES-1Bmg/L 0.51.33 LEDeponipaket± 0.13

Fe, järn W-SFMS-5Dmg/L 0.00045.77 LEDeponipaket± 0.58

Oorganiska parametrar

klorid W-CL-ICmg/L 0.10064.9 PRDeponipaket± 9.73

sulfat, SO4 W-SO4-ICmg/L 0.402.48 PRDeponipaket± 0.37

fluorid W-F-ICmg/L 0.0600.420 PRDeponipaket± 0.063

ammoniak och ammonium som NH4 W-NH4-SPCmg/L 0.0201.80 PRDeponipaket± 0.271

ammoniak- + ammoniumkväve W-NH4-SPCmg/L 0.0161.40 PRDeponipaket± 0.210

nitrat, NO3 W-NO3-SPCmg/L 0.27<3.30 PRDeponipaket----

nitratkväve, NO3-N W-NO3-SPCmg/L 0.060<0.750 PRDeponipaket----

nitrit, NO2 W-NO2-SPCmg/L 0.0039<0.164 PRDeponipaket----

nitritkväve, NO2-N W-NO2-SPCmg/L 0.0012<0.0500 PRDeponipaket----

nitrit- och nitratkväve, summa W-NNO-SPCmg/L 0.060<0.750 PRDeponipaket----

totalkväve, Kjeldahl W-NKJ-PHOmg/L 0.505.58 CSDeponipaket± 1.16

totalkväve W-NTOT-CCmg/L 1.05.6 PRDeponipaket----

fosfat, PO4 W-PO4O-SPCmg/L 0.0400.050 PRDeponipaket± 0.010

fosfatfosfor, PO4-P W-PO4O-SPCmg/L 0.0130.016 PRDeponipaket± 0.003

totalfosfor W-PTOT-SPCLmg/L 0.0300.050 PRDeponipaket± 0.010

Perfluorerade ämnen

perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.100 PROV-34ALOQ----

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.240 PROV-34ALOQ± 0.096

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.075 PROV-34ALOQ± 0.022

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.043 PROV-34ALOQ± 0.013

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100<0.0100 PROV-34ALOQ----

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34ALOQ----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34ALOQ----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34ALOQ----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.146 PROV-34ALOQ± 0.044

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.01000.0206 PROV-34ALOQ± 0.0062

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34ALOQ----

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.0550.525 PROV-34ALOQ± 0.157

perfluorundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34ALOQ----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34ALOQ----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34ALOQ----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34ALOQ----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.0100.027 PROV-34ALOQ± 0.008

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34ALOQ----

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34ALOQ----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34ALOQ----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34ALOQ----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34ALOQ----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34ALOQ----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34ALOQ----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34ALOQ----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34ALOQ----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34ALOQ----
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Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Perfluorerade ämnen - Fortsatt

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34ALOQ----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34ALOQ----

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 

(MeFOSAA)

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34ALOQ----

N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra (EtFOSAA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34ALOQ----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34ALOQ----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34ALOQ----

Fysikaliska parametrar

färg W-COL-SPCmgPt/l 2.02370 PRDeponipaket± 710

konduktivitet KonduktivitetmS/m 1.028.6 STDeponipaket± 2.3

mättemperatur pH pH°C 15.022.0 * STDeponipaket----

pH pH- 1.04.3 STDeponipaket± 0.2

Alkalinitet som HCO3 @ pH 5,4 W-ALK5.4-PCTmg HCO3-/L 2.4<2.4 PRDeponipaket----

turbiditet W-TUR-COLBZFn (NTU) 0.1053.5 PRDeponipaket± 16.0

Övrigt

TOC W-TOC-IRmg/L 0.50112 PRDeponipaket± 22.4

DOC, löst organiskt kol W-DOC-IRmg/L 0.50109 PRDeponipaket± 21.8

BOD 7 W-BOD7-OXYmg/L 1.0<20.0 PRDeponipaket----

COD-Cr W-COD-SPCmg/L 5.0352 PRDeponipaket± 53.8
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22SW32 DProvbeteckningMatris: GRUNDVATTEN

Laboratoriets provnummer ST2216051-002

2022-05-23Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Metaller och grundämnen

Ca, kalcium W-AES-1Bmg/L 0.223.8 LEDeponipaket± 2.4

K, kalium W-AES-1Bmg/L 0.52.72 LEDeponipaket± 0.27

Fe, järn W-SFMS-5Dmg/L 0.000412.6 LEDeponipaket± 1.3

Oorganiska parametrar

klorid W-CL-ICmg/L 0.10033.0 PRDeponipaket± 4.96

sulfat, SO4 W-SO4-ICmg/L 0.401.12 PRDeponipaket± 0.17

fluorid W-F-ICmg/L 0.0603.13 PRDeponipaket± 0.470

ammoniak och ammonium som NH4 W-NH4-SPCmg/L 0.0200.368 PRDeponipaket± 0.055

ammoniak- + ammoniumkväve W-NH4-SPCmg/L 0.0160.286 PRDeponipaket± 0.043

nitrat, NO3 W-NO3-SPCmg/L 0.27<0.27 PRDeponipaket----

nitratkväve, NO3-N W-NO3-SPCmg/L 0.060<0.060 PRDeponipaket----

nitrit, NO2 W-NO2-SPCmg/L 0.0039<0.0039 PRDeponipaket----

nitritkväve, NO2-N W-NO2-SPCmg/L 0.0012<0.0012 PRDeponipaket----

nitrit- och nitratkväve, summa W-NNO-SPCmg/L 0.060<0.060 PRDeponipaket----

totalkväve, Kjeldahl W-NKJ-PHOmg/L 0.500.59 CSDeponipaket± 0.35

totalkväve W-NTOT-CCmg/L 1.0<1.0 PRDeponipaket----

fosfat, PO4 W-PO4O-SPCmg/L 0.040<0.040 PRDeponipaket----

fosfatfosfor, PO4-P W-PO4O-SPCmg/L 0.013<0.013 PRDeponipaket----

totalfosfor W-PTOT-SPCLmg/L 0.0300.032 PRDeponipaket± 0.006

Perfluorerade ämnen

perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS03µg/L 0.0020<0.0020 PROV-34ALOQ----

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.0120 PROV-34ALOQ----

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

PFAS, summa 11 W-PFCLMS03µg/L 0.00250<0.00835 PROV-34ALOQ----

perfluorundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) W-PFCLMS03µg/L 0.0020<0.0020 PROV-34ALOQ----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) W-PFCLMS03µg/L 0.0020<0.0020 PROV-34ALOQ----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) W-PFCLMS03µg/L 0.0020<0.0020 PROV-34ALOQ----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) W-PFCLMS03µg/L 0.0020<0.0020 PROV-34ALOQ----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS03µg/L 0.0010<0.0010 PROV-34ALOQ----
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Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Perfluorerade ämnen - Fortsatt

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 

(MeFOSAA)

W-PFCLMS03µg/L 0.0010<0.0010 PROV-34ALOQ----

N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra (EtFOSAA) W-PFCLMS03µg/L 0.0010<0.0010 PROV-34ALOQ----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS03µg/L 0.0010<0.0010 PROV-34ALOQ----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS03µg/L 0.0010<0.0010 PROV-34ALOQ----

Fysikaliska parametrar

färg W-COL-SPCmgPt/l 2.049.8 PRDeponipaket± 14.9

konduktivitet KonduktivitetmS/m 1.045.6 STDeponipaket± 3.4

mättemperatur pH pH°C 15.021.7 * STDeponipaket----

pH pH- 1.07.0 STDeponipaket± 0.2

Alkalinitet som HCO3 @ pH 5,4 W-ALK5.4-PCTmg HCO3-/L 2.4190 PRDeponipaket± 28.6

turbiditet W-TUR-COLBZFn (NTU) 0.10186 PRDeponipaket± 55.8

Övrigt

TOC W-TOC-IRmg/L 0.505.85 PRDeponipaket± 1.17

DOC, löst organiskt kol W-DOC-IRmg/L 0.504.06 PRDeponipaket± 0.81

BOD 7 W-BOD7-OXYmg/L 1.0<1.0 PRDeponipaket----

COD-Cr W-COD-SPCmg/L 5.013.0 PRDeponipaket± 3.0
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Laboratoriets provnummer ST2216051-003
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Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Metaller och grundämnen

Ca, kalcium W-AES-1Bmg/L 0.236.2 LEDeponipaket± 3.6

K, kalium W-AES-1Bmg/L 0.56.67 LEDeponipaket± 0.67

Fe, järn W-SFMS-5Dmg/L 0.00044.69 LEDeponipaket± 0.47

Oorganiska parametrar

klorid W-CL-ICmg/L 0.10014.8 PRDeponipaket± 2.22

sulfat, SO4 W-SO4-ICmg/L 0.4021.5 PRDeponipaket± 3.23

fluorid W-F-ICmg/L 0.0604.29 PRDeponipaket± 0.644

ammoniak och ammonium som NH4 W-NH4-SPCmg/L 0.0200.265 PRDeponipaket± 0.040

ammoniak- + ammoniumkväve W-NH4-SPCmg/L 0.0160.205 PRDeponipaket± 0.031

nitrat, NO3 W-NO3-SPCmg/L 0.27<0.27 PRDeponipaket----

nitratkväve, NO3-N W-NO3-SPCmg/L 0.060<0.060 PRDeponipaket----

nitrit, NO2 W-NO2-SPCmg/L 0.0039<0.0039 PRDeponipaket----

nitritkväve, NO2-N W-NO2-SPCmg/L 0.0012<0.0012 PRDeponipaket----

nitrit- och nitratkväve, summa W-NNO-SPCmg/L 0.060<0.060 PRDeponipaket----

totalkväve, Kjeldahl W-NKJ-PHOmg/L 0.500.62 CSDeponipaket± 0.36

totalkväve W-NTOT-CCmg/L 1.0<1.0 PRDeponipaket----

fosfat, PO4 W-PO4O-SPCmg/L 0.040<0.040 PRDeponipaket----

fosfatfosfor, PO4-P W-PO4O-SPCmg/L 0.013<0.013 PRDeponipaket----

totalfosfor W-PTOT-SPCLmg/L 0.0300.035 PRDeponipaket± 0.007

Perfluorerade ämnen

perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS03µg/L 0.0020<0.0020 PROV-34ALOQ----

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.0120 PROV-34ALOQ----

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS03µg/L 0.000300.00099 PROV-34ALOQ± 0.0004

PFAS, summa 11 W-PFCLMS03µg/L 0.002500.00099 PROV-34ALOQ± 0.0004

perfluorundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) W-PFCLMS03µg/L 0.0020<0.0020 PROV-34ALOQ----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) W-PFCLMS03µg/L 0.0020<0.0020 PROV-34ALOQ----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) W-PFCLMS03µg/L 0.0020<0.0020 PROV-34ALOQ----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) W-PFCLMS03µg/L 0.0020<0.0020 PROV-34ALOQ----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS03µg/L 0.0010<0.0010 PROV-34ALOQ----
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Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Perfluorerade ämnen - Fortsatt

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 

(MeFOSAA)

W-PFCLMS03µg/L 0.0010<0.0010 PROV-34ALOQ----

N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra (EtFOSAA) W-PFCLMS03µg/L 0.0010<0.0010 PROV-34ALOQ----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS03µg/L 0.0010<0.0010 PROV-34ALOQ----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS03µg/L 0.0010<0.0010 PROV-34ALOQ----

Fysikaliska parametrar

färg W-COL-SPCmgPt/l 2.060.7 PRDeponipaket± 18.2

konduktivitet KonduktivitetmS/m 1.046.7 STDeponipaket± 3.5

mättemperatur pH pH°C 15.021.6 * STDeponipaket----

pH pH- 1.07.4 STDeponipaket± 0.2

Alkalinitet som HCO3 @ pH 5,4 W-ALK5.4-PCTmg HCO3-/L 2.4222 PRDeponipaket± 33.3

turbiditet W-TUR-COLBZFn (NTU) 0.1091.5 PRDeponipaket± 27.4

Övrigt

TOC W-TOC-IRmg/L 0.508.71 PRDeponipaket± 1.74

DOC, löst organiskt kol W-DOC-IRmg/L 0.507.79 PRDeponipaket± 1.56

BOD 7 W-BOD7-OXYmg/L 1.0<1.0 PRDeponipaket----

COD-Cr W-COD-SPCmg/L 5.018.1 PRDeponipaket± 3.7
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Laboratoriets provnummer ST2216051-004
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Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Metaller och grundämnen

Ca, kalcium W-AES-1Bmg/L 0.215.6 LEDeponipaket± 1.6

K, kalium W-AES-1Bmg/L 0.54.45 LEDeponipaket± 0.45

Fe, järn W-SFMS-5Dmg/L 0.00041.54 LEDeponipaket± 0.15

Oorganiska parametrar

klorid W-CL-ICmg/L 0.1005.12 PRDeponipaket± 0.769

sulfat, SO4 W-SO4-ICmg/L 0.4013.0 PRDeponipaket± 1.95

fluorid W-F-ICmg/L 0.0606.40 PRDeponipaket± 0.960

ammoniak och ammonium som NH4 W-NH4-SPCmg/L 0.020<0.020 PRDeponipaket----

ammoniak- + ammoniumkväve W-NH4-SPCmg/L 0.016<0.016 PRDeponipaket----

nitrat, NO3 W-NO3-SPCmg/L 0.27<0.27 PRDeponipaket----

nitratkväve, NO3-N W-NO3-SPCmg/L 0.060<0.060 PRDeponipaket----

nitrit, NO2 W-NO2-SPCmg/L 0.0039<0.0039 PRDeponipaket----

nitritkväve, NO2-N W-NO2-SPCmg/L 0.0012<0.0012 PRDeponipaket----

nitrit- och nitratkväve, summa W-NNO-SPCmg/L 0.060<0.060 PRDeponipaket----

totalkväve, Kjeldahl W-NKJ-PHOmg/L 0.50<0.50 CSDeponipaket----

totalkväve W-NTOT-CCmg/L 1.0<1.0 PRDeponipaket----

fosfat, PO4 W-PO4O-SPCmg/L 0.040<0.040 PRDeponipaket----

fosfatfosfor, PO4-P W-PO4O-SPCmg/L 0.013<0.013 PRDeponipaket----

totalfosfor W-PTOT-SPCLmg/L 0.0300.232 PRDeponipaket± 0.046

Perfluorerade ämnen

perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS03µg/L 0.0020<0.0020 PROV-34ALOQ----

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS03µg/L 0.000300.00043 PROV-34ALOQ± 0.0002

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS03µg/L 0.000300.00720 PROV-34ALOQ± 0.003

PFAS, summa 11 W-PFCLMS03µg/L 0.002500.00763 PROV-34ALOQ± 0.003

perfluorundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS03µg/L 0.00030<0.00030 PROV-34ALOQ----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) W-PFCLMS03µg/L 0.0020<0.0020 PROV-34ALOQ----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) W-PFCLMS03µg/L 0.0020<0.0020 PROV-34ALOQ----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) W-PFCLMS03µg/L 0.0020<0.0020 PROV-34ALOQ----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) W-PFCLMS03µg/L 0.0020<0.0020 PROV-34ALOQ----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS03µg/L 0.0010<0.0010 PROV-34ALOQ----
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Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Perfluorerade ämnen - Fortsatt

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 

(MeFOSAA)

W-PFCLMS03µg/L 0.0010<0.0010 PROV-34ALOQ----

N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra (EtFOSAA) W-PFCLMS03µg/L 0.0010<0.0010 PROV-34ALOQ----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS03µg/L 0.0010<0.0010 PROV-34ALOQ----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS03µg/L 0.0010<0.0010 PROV-34ALOQ----

Fysikaliska parametrar

färg W-COL-SPCmgPt/l 2.049.6 PRDeponipaket± 14.9

konduktivitet KonduktivitetmS/m 1.016.2 STDeponipaket± 1.4

mättemperatur pH pH°C 15.021.6 * STDeponipaket----

pH pH- 1.07.6 STDeponipaket± 0.2

Alkalinitet som HCO3 @ pH 5,4 W-ALK5.4-PCTmg HCO3-/L 2.449.5 PRDeponipaket± 7.4

turbiditet W-TUR-COLBZFn (NTU) 0.10298 PRDeponipaket± 89.2

Övrigt

TOC W-TOC-IRmg/L 0.502.31 PRDeponipaket± 0.46

DOC, löst organiskt kol W-DOC-IRmg/L 0.501.25 PRDeponipaket± 0.25

BOD 7 W-BOD7-OXYmg/L 1.0<1.0 PRDeponipaket----

COD-Cr W-COD-SPCmg/L 5.06.8 PRDeponipaket± 2.0
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Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Analys av metaller i förorenat vatten med ICP-AES enligt SS-EN ISO 11885:2009 och US EPA Method 200.7:1994. Analys 

utan föregående uppslutning. Provet är surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml före analys.

W-AES-1B

Analys av metaller i förorenat vatten med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA Method 200.8:1994. 

Analys utan föregående uppslutning. Provet är surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml före analys.

W-SFMS-5D

Bestämning av total Kjeldahlkväve som kväve enligt metod baserad på CSN EN 25663 och CSN ISO 7150-1.

Mätning utförs med spektrofotometri.

W-NKJ-PHO

Bestämning av alkalinitet enligt titrimetrisk metod baserad på CSN EN ISO 9963-1, CSN EN ISO 9963-2, CSN 75 7373 och SM 

2320.

Titrering till pH 5,4.

Tiden mellan provuttag och analys har överstigit 24 timmar.

W-ALK5.4-PCT

SS-EN ISO 5815-1:2019 utg 1 med utspädning, eller SS-EN 1899-2 utg 1 för outspädda prover. Om metod för ospädda 

prover har använts, skrivs en kommentar in på rapporten. Provet har varit fryst.

W-BOD7-OXY

Bestämning av klorid med jonkromatografi enligt metod CSN EN ISO 10304-1 och CSN EN 16192.

Filtrering av grumliga prover ingår i metoden.

W-CL-IC

Fotometrisk bestämning av kemisk syreförebrukning COD-Cr, enligt metod baserad på ISO 15705 utg 1.W-COD-SPC

Spektrofotometrisk bestämning av färg efter filtrering enligt metod CSN EN ISO 7887.W-COL-SPC

Bestämning av DOC med IR detektion enligt metod baserad på CSN EN 1484, CSN EN 16192 och SM 5310.W-DOC-IR

Bestämning av fluorid med jonkromatografi enligt metod CSN EN ISO 10304-1 och CSN EN 16192.

Filtrering av grumliga prover ingår i metoden.

W-F-IC

Spektrofotometrisk bestämning av ammonium, NH4, med låg LOQ enligt metod baserad på CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 

13395, CEN/TR 16192. Filtrering av grumliga prover ingår i metoden.

W-NH4-SPC

Spektrofotometrisk bestämning av summa nitrit och nitratkväve enligt metod baserad på CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 

13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2(-) och SM 4500-NO3(-).

Filtrering av grumliga prover ingår i metoden.

W-NNO-SPC

Bestämning av av nitrit/nitritkväve med spektrofotometri enligt metod baserad på CSN ISO 11732, CSN ISO 13395, CSN EN 

16192 och SM 4500-NO2(-).

Filtrering av grumliga prover ingår i metoden.

Tiden mellan provuttag och analys har överstigit 24 timmar.

W-NO2-SPC

Bestämning av nitrat/nitratkväve med spektrofotometri, enligt metod baserad på CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN 

EN 16192 och SM 4500-NO3-.

Filtrering av grumliga prover ingår i metoden.

W-NO3-SPC

Bestämning av totalkväve, N-tot, enligt beräkning från halterna; nitritkväve+ nitratkväve + Kjeldahlkväve enligt CSN EN ISO 

11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2(-) och SM 4500-NO3(-). Mätning av nitritkväve+ nitratkväve utförs 

med spektrofotometri.

W-NTOT-CC

Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod baserad på US EPA 537 och CSN P CEN/TS 15968.

PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras.  

Mätning utförs med LC-MS-MS.

Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet inneh åller partiklar, filtreras det innan det injiceras i instrumentet . 

PFAS, summa 11 består av PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFBS, PFHxS, PFOS och 6:2 FTS. Resultat 

som är ”mindre än” (<) ingår inte i summeringen. Resultat "mindre än" (<) betyder ej detekterbart för PFAS summa 11.

W-PFCLMS02

Bestämning av perfluorerade ämnen med låg rapporteringsgräns. enligt metod baserad på US EPA 537 och CSN P CEN/TS 

15968.

PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras.  

Mätning utförs med LC-MS-MS.

Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet inneh åller partiklar, filtreras det innan det injiceras i instrumentet . 

PFAS, summa 11 består av PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFBS, PFHxS, PFOS och 6:2 FTS. Resultat 

som är ”mindre än” (<) ingår inte i summeringen. Resultat "mindre än" (<) betyder ej detekterbart för PFAS summa 11.

W-PFCLMS03

Spektrofotometrisk bestämning av fosfatfosfor enligt metod baserad på CSN EN ISO 6878 och SM 4500-P.

Filtrering av grumliga prover ingår i metoden.

W-PO4O-SPC

Spektrofotometrisk bestämning av totalfosfor med låg rapporteringsgräns, P-tot, enligt metod baserad på CSN EN ISO 6878 

och CSN ISO 15681-1.

W-PTOT-SPCL

Bestämning av sulfat med jonkromatografi enligt metod CSN EN ISO 10304-1 och CSN EN 16192.

Filtrering av grumliga prover ingår i metoden.

W-SO4-IC

Bestämning av TOC med IR detektion enligt metod baserad på CSN EN 1484, CSN EN 16192 och SM 5310.W-TOC-IR

Bestämning av turbiditet enligt metod baserad på CSN EN ISO 7027. Tiden mellan provuttag och analys har överstigit 24 

timmar.

W-TUR-COLB
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Sida

Ordernummer

Kund

ST2216051

SWECO Sverige AB:

:

: 11 av 11

Analysmetoder Metod

Bestämning av konduktivitet enligt SS-EN 27888, utg. 1. korrigerat till 25°C. Tidskänslig analys.  Ackrediteringsområde 

1-1000 mS/m.

Konduktivitet

Bestämning av pH enligt SS-EN ISO 10523:2012, utg. 1. Tidskänslig analys. Ackrediteringsområde pH 3-11.pH

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

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

MU = Mätosäkerhet

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

Mätosäkerhet:

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

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

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

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

ytterligare information kontakta laboratoriet.

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

Utf.

CS Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Česká Lípa, Bendlova 1687/7 Česká Lípa  Tjeckien 470 01 Ackrediterad av: CAI 

Ackrediteringsnummer: 1163

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163

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

Ackrediteringsnummer: 2030
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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-22-SL-121375-01

EUSELI2-01017756
Í%SQbÂ!JthpÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Sara Andersson, 30041212 Mariestad 

Korstorp 2:1

Sweco Sverige AB

Sara Andersson

Box 385

651 09 KARLSTAD

Kundnummer: SL8437691

Provbeskrivning:

177-2022-05251376Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

10

2022-05-24

Sara Andersson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-05-25

Utskriftsdatum: 2022-06-16

2022-05-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 9307

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan b)Intern metod25%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 1.04-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 0.20Bensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Brombensen b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)Intern metod40%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 1.0Bromklormetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibrommetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Diklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Etylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) b)Intern metod40%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Klorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Naftalen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0m/p-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0n-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0o-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetraklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Toluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

mg/l0.21Aluminium Al (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.35%

mg/l0.00021Arsenik As (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.025Barium Ba (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000054Bly Pb (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000045Kadmium Cd (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00012Kobolt Co (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00089Koppar Cu (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00013Krom Cr (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

25%

mg/l0.0023Nickel Ni (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000010Silver Ag (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.35%

mg/l< 0.00010Tenn Sn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00017Vanadin V (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0040Zink Zn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

µg/l<0.1Atrazine a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science 20%

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

µg/l<0.1Simazine a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Terbuthylazine a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Diuron a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Imazapyr a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Linuron a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Cyanazine a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.12,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Bentazone a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Diclorprop a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Mekoprop a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1MCPA a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.12,4,5-T a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1D -2,4 a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 b)SPI 201120%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 b)SPI 201120%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 b)SPI 201120%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa Diklorfenoler b)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Summa Triklorfenol b)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Summa Tetraklorfenol b)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Pentaklorfenol b)*Intern metod20%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.10DDT-o,p b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDT,p,p'- b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDE,o,p- b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDE-p,p b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH,gamma- (Lindane) b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-alfa b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-beta b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-delta b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-alpha b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-beta b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-sulfate b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dieldrin b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endrin b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 28 b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 52 b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 101 b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 118 b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 153 b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 138 b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 180 b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Nitrobensen b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Azobensen b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin b)*Intern metod20%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen b)*Intern metod20%

µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexakloretan b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Isophorone b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexaklorbutadien (HCBD) b)*Intern metod20%

µg/l< 0.102-Klornaftalen b)*Intern metod20%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter b)*Intern metod20%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dimetylftalat (DMP) b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dietylftalat b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat b)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bens(a)antracen b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Krysen b)SPI 201120%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.20Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Dibens(a,h)antracen b)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Naftalen b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Acenaftylen b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fluoren b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Acenaften b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fenantren b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Antracen b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fluoranten b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Pyren b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa övriga PAH b)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Sara Gustavsson, 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 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 8



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.

30041212 Mariestad Korstorp 2:1, Sara 

Andersson

Sweco Sverige AB

Sara Andersson

Box 385

651 09 KARLSTAD

Kundnummer: SL8437691

Provbeskrivning:

177-2022-05240965Provnummer: Ankomsttemp °C Kem 14

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-05-24

Utskriftsdatum: 2022-06-14

2022-05-24Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22SW32 D W00042644

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C21.3Mättemperatur (pH) a)*NEN-EN-ISO 10523

6.9pH a)*NEN-EN-ISO 10523

1.081EC-temp. korr.faktor (matematisk) a)*NEN-ISO 7888

µS/cm440Ledningsförmåga 25°C a)*NEN-ISO 7888

mS/m44Ledningsförmåga 25°C a)*NEN-ISO 7888

mS/m40Ledningsförmåga 20°C a)*NEN-ISO 7888

°C21.4Mättemperatur (EC) a)*NEN-ISO 7888

µg/l<0.10Bensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Etylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Toluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10o-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10m,p-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Xylener (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Styren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3,5-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10n-Propylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Isopropylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10n-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10sek-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10tert-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10p-Cymen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Klormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Diklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Vinylklorid a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10trans 1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 8
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µg/l<0.10cis 1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Kloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Triklorfluormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Triklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Tetraklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Trikloretan (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Tetrakloretan (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Trikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tetrakloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.102,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3-Dichloropropane a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Diklor-1-propen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10cis-1,3-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10trans-1,3-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.201,3-Diklorpropen (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Brommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Bromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrometan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tribrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Bromdiklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrom-3-klorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Brombensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<3.0Arsenik (As) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<5.0Antimon (Sb) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l27Barium (Ba) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<1.0Berrylium (Be) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<0.40Kadmium (Cd) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<2.0Krom (Cr) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<1.0Kobolt (Co) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<3.0Koppar (Cu) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<0.040Kvicksilver (Hg) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<3.0Bly (Pb) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<2.0Molybden (Mo) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<2.0Nickel (Ni) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<5.0Selen (Se) a)*NEN EN ISO 17294-2

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 8
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µg/l<5.0Tenn (Sn) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<2.0Vanadium (V) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l7.9Zink (Zn) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<0.5Fenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.30o-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.30m-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20p-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.80Kresoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.032,6-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.023,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.03o-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02m-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Tymol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3/3,5-Dimetylfenol + 4-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.4Naftalen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04Acenaftylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Acenaften a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Fluoren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Fenantren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Antracen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Pyren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04Bens(a)antracen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Krysen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Benso(b+k)fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Benso(a)pyren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.08Dibenso(ah)antracen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Benso(ghi)perylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Indeno(123-cd)pyren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<1.1PAK 16 EPA (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.050Monoklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,4-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.30Diklorbensener (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0101,3,5-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.21Triklorbensener (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,4-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,5-/1,2,4,5-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.040Tetraklorbensener (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorbensen (som OKB/PK) a)*Internal Method TerrAttesT

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 8
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µg/l<0.030Hexaklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024-Klor-3-metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1o-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02m-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02p-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14Monoklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l0.022,4/2,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.032,6-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.023,4-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.033,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Diklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,4-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,5-/2,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.052,4,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.013,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Triklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,4,5-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0202,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.03Tetraklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 28 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 52 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 101 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 118 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 138 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 153 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 180 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06S:a PCB 6 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07S:a PCB (7st) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20o/p-Klornitrobensen a)*Intern metod

µg/l<0.20m-Klornitrobensen a)*Intern metod

µg/l<0.40Monoklornitrobensner (summa) a)*Intern metod

µg/l<0.12,3-Diklornitrobensen a)*Intern metod

µg/l<0.12,4-Diklornitrobensen a)*Intern metod

µg/l<0.12,5-Diklornitrobensen a)*Intern metod

µg/l<0.13,4-Diklornitrobensen a)*Intern metod

µg/l<0.063,5-Diklornitrobensen a)*Intern metod

µg/l<0.46Diklornitrobensener (summa) a)*Intern metod

µg/l<0.021-Klornaftalen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.12-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Klortoluener (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

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

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

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

insända provet. Sida 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 8
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µg/l<0.014,4 -DDE a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,4 -DDE a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.204,4 -DDT a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024,4 -DDD/2,4'-DDT a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,4 -DDD a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.25DDT/DDE/DDD (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Aldrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Dieldrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Endrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Drins (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.08HCH, alpha- a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07HCH-beta a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10HCH,gamma- (Lindane) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04HCH-delta a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.29S:a HCH a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.05alfa-Endosulfan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.03alfa-Endosulfansulfat a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01alfa-Klordan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01y-Klordan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Klordaner (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Heptaklor a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.03Heptaklorepoxid a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Hexaklorbutadien a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Isodrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07Telodrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07Tedion a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Asinfos-etyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07Asinfos-etyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07Bromofos-etyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Bromofos-metyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Klorpyrifos-etyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Klorpyrifos-metyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Kumafos a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Demeton-S/demeton-O-etyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04Diasinon a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Diklorvos a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04Disulfoton a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Fenitrotion a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Fention a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Malation a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Paration-etyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Paration-metyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Pyrasofos a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Triasofos a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Ametryn a)*Internal Method TerrAttesT

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

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

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

insända provet. Sida 5 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l<0.08Atrasin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Cyanasin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Desmetryn a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Prometryn a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.08Prometryn a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Simasin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Terbutylasin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Terbutryn a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.08Bifentrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Karbaryl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Cypermetrin A,B, C, D a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Deltametrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Linuron a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Permetrin A a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Permetrin B a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.12Permetrins (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Propaklor a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Trifluralin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Bifenyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.3Nitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Dibensofuran a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<10TPH (C10-C12) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH (C12-C16) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH (C16-C21) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH (C21-C30) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH (C30-C35) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH (C35-C40) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<100TPH (summa C10 - C40) a)*Internal Method TerrAttesT

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS,  NEN EN ISO/IEC 17025: 2017, RvA L010

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 6 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-22-SL-121370-01
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Í%SQbÂ!JtcCÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30041212 Mariestad Korstorp 2:1, Sara 

Andersson

Sweco Sverige AB

Sara Andersson

Box 385

651 09 KARLSTAD

Kundnummer: SL8437691

Provbeskrivning:

177-2022-05240964Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

14

 00:00:00

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-05-24

Utskriftsdatum: 2022-06-16

2022-05-24Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22SW32 G

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan b)Intern metod25%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 1.04-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 0.20Bensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Brombensen b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)Intern metod40%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 8
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EUSELI2-01016936

µg/l< 1.0Bromklormetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibrommetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Diklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Etylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) b)Intern metod40%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Klorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Naftalen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0m/p-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0n-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0o-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetraklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Toluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

mg/l1.2Aluminium Al (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.35%

mg/l0.0015Arsenik As (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.019Barium Ba (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0029Bly Pb (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000089Kadmium Cd (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0013Kobolt, Co (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0015Koppar Cu (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0014Krom Cr (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

25%

mg/l0.0014Nickel Ni (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000010Silver Ag (end. surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.35%

mg/l< 0.0010Tenn, Sn (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0040Vanadin, V (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0083Zink Zn (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

µg/l<0.1Atrazine a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science 20%

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 8
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&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

µg/l<0.1Simazine a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Terbuthylazine a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Diuron a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Imazapyr a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Linuron a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Cyanazine a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.12,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Bentazone a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Diclorprop a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Mekoprop a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1MCPA a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.12,4,5-T a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1D -2,4 a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 b)SPI 201120%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 b)SPI 201120%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 b)SPI 201120%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa Diklorfenoler b)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Summa Triklorfenol b)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Summa Tetraklorfenol b)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Pentaklorfenol b)*Intern metod20%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 8
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µg/l< 0.10DDT-o,p b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDT,p,p'- b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDE,o,p- b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDE-p,p b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH,gamma- (Lindane) b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-alfa b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-beta b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-delta b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-alpha b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-beta b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-sulfate b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dieldrin b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endrin b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 28 b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 52 b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 101 b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 118 b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 153 b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 138 b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 180 b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Nitrobensen b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Azobensen b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin b)*Intern metod20%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen b)*Intern metod20%

µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexakloretan b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Isophorone b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexaklorbutadien (HCBD) b)*Intern metod20%

µg/l< 0.102-Klornaftalen b)*Intern metod20%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter b)*Intern metod20%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dimetylftalat (DMP) b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dietylftalat b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat b)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bens(a)antracen b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Krysen b)SPI 201120%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 8
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µg/l< 0.20Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Dibens(a,h)antracen b)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Naftalen b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Acenaftylen b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fluoren b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Acenaften b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fenantren b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Antracen b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fluoranten b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Pyren b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa övriga PAH b)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Sara Gustavsson, 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 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 8



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-121371-01

EUSELI2-01016936
Í%SQbÂ!JtdLÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30041212 Mariestad Korstorp 2:1, Sara 

Andersson

Sweco Sverige AB

Sara Andersson

Box 385

651 09 KARLSTAD

Kundnummer: SL8437691

Provbeskrivning:

177-2022-05240966Provnummer: Ankomsttemp °C Kem 14

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-05-24

Utskriftsdatum: 2022-06-16

2022-05-24Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22SW33

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan b)Intern metod25%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 1.04-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 0.20Bensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Brombensen b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)Intern metod40%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 8
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µg/l< 1.0Bromklormetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibrommetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Diklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Etylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) b)Intern metod40%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Klorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Naftalen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0m/p-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0n-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0o-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetraklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Toluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

mg/l0.0038Aluminium Al (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.35%

mg/l0.00051Arsenik As (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.079Barium Ba (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000017Bly Pb (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.0000040Kadmium Cd (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00025Kobolt, Co (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00016Koppar Cu (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00028Krom Cr (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

25%

mg/l0.0060Nickel Ni (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000015Silver Ag (end. surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.35%

mg/l< 0.00010Tenn, Sn (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00065Vanadin, V (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0018Zink Zn (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

µg/l<0.1Atrazine a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science 20%

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 8
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&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

µg/l<0.1Simazine a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Terbuthylazine a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Diuron a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Imazapyr a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Linuron a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Cyanazine a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.12,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Bentazone a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Diclorprop a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Mekoprop a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1MCPA a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.12,4,5-T a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1D -2,4 a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 b)SPI 201120%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 b)SPI 201120%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 b)SPI 201120%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa Diklorfenoler b)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Summa Triklorfenol b)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Summa Tetraklorfenol b)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Pentaklorfenol b)*Intern metod20%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 8
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µg/l< 0.10DDT-o,p b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDT,p,p'- b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDE,o,p- b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDE-p,p b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH,gamma- (Lindane) b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-alfa b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-beta b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-delta b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-alpha b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-beta b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-sulfate b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dieldrin b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endrin b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 28 b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 52 b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 101 b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 118 b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 153 b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 138 b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 180 b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Nitrobensen b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Azobensen b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin b)*Intern metod20%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen b)*Intern metod20%

µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexakloretan b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Isophorone b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexaklorbutadien (HCBD) b)*Intern metod20%

µg/l< 0.102-Klornaftalen b)*Intern metod20%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter b)*Intern metod20%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dimetylftalat (DMP) b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dietylftalat b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat b)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bens(a)antracen b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Krysen b)SPI 201120%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 8
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µg/l< 0.20Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Dibens(a,h)antracen b)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Naftalen b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Acenaftylen b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fluoren b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Acenaften b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fenantren b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Antracen b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fluoranten b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Pyren b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa övriga PAH b)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Sara Gustavsson, 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 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 8



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-121372-01

EUSELI2-01016936
Í%SQbÂ!JteUÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30041212 Mariestad Korstorp 2:1, Sara 

Andersson

Sweco Sverige AB

Sara Andersson

Box 385

651 09 KARLSTAD

Kundnummer: SL8437691

Provbeskrivning:

177-2022-05240967Provnummer: Ankomsttemp °C Kem 14

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-05-24

Utskriftsdatum: 2022-06-16

2022-05-24Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22SW34

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan b)Intern metod25%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 1.04-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 0.20Bensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Brombensen b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)Intern metod40%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 8
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µg/l< 1.0Bromklormetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibrommetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Diklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Etylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) b)Intern metod40%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Klorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Naftalen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0m/p-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0n-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0o-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetraklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Toluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

mg/l0.0075Aluminium Al (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.35%

mg/l0.000060Arsenik As (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0056Barium Ba (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000010Bly Pb (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000025Kadmium Cd (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000089Kobolt, Co (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00033Koppar Cu (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000073Krom Cr (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

25%

mg/l0.0022Nickel Ni (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000010Silver Ag (end. surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.35%

mg/l< 0.00010Tenn, Sn (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00012Vanadin, V (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0025Zink Zn (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

µg/l<0.1Atrazine a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science 20%

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

µg/l<0.1Simazine a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Terbuthylazine a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Diuron a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Imazapyr a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Linuron a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Cyanazine a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.12,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Bentazone a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Diclorprop a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Mekoprop a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1MCPA a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.12,4,5-T a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1D -2,4 a)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 b)SPI 201120%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 b)SPI 201120%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 b)SPI 201120%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa Diklorfenoler b)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Summa Triklorfenol b)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Summa Tetraklorfenol b)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Pentaklorfenol b)*Intern metod20%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.10DDT-o,p b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDT,p,p'- b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDE,o,p- b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDE-p,p b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH,gamma- (Lindane) b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-alfa b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-beta b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-delta b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-alpha b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-beta b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-sulfate b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dieldrin b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endrin b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 28 b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 52 b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 101 b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 118 b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 153 b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 138 b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 180 b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Nitrobensen b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Azobensen b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin b)*Intern metod20%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen b)*Intern metod20%

µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexakloretan b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Isophorone b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexaklorbutadien (HCBD) b)*Intern metod20%

µg/l< 0.102-Klornaftalen b)*Intern metod20%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter b)*Intern metod20%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dimetylftalat (DMP) b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dietylftalat b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat b)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat b)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bens(a)antracen b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Krysen b)SPI 201120%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 8
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µg/l< 0.20Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Dibens(a,h)antracen b)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Naftalen b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Acenaftylen b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fluoren b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Acenaften b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fenantren b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Antracen b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fluoranten b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Pyren b)SPI 201120%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa övriga PAH b)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Sara Gustavsson, 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 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 8
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30041212 Mariestad Korstorp 2:1, Sara 

Andersson

Sweco Sverige AB

Sara Andersson

Box 385

651 09 KARLSTAD

Kundnummer: SL8437691

Provbeskrivning:

177-2022-05240968Provnummer: Ankomsttemp °C Kem 14

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-05-24

Utskriftsdatum: 2022-06-14

2022-05-24Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22SW35

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C20.9Mättemperatur (pH) a)*NEN-EN-ISO 10523

6.8pH a)*NEN-EN-ISO 10523

1.079EC-temp. korr.faktor (matematisk) a)*NEN-ISO 7888

µS/cm270Ledningsförmåga 25°C a)*NEN-ISO 7888

mS/m27Ledningsförmåga 25°C a)*NEN-ISO 7888

mS/m24Ledningsförmåga 20°C a)*NEN-ISO 7888

°C21.5Mättemperatur (EC) a)*NEN-ISO 7888

µg/l0.13Bensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Etylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l0.17Toluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10o-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l0.12m,p-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Xylener (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Styren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3,5-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10n-Propylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Isopropylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10n-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10sek-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10tert-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10p-Cymen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Klormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Diklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Vinylklorid a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10trans 1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 8
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µg/l<0.10cis 1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Kloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Triklorfluormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Triklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Tetraklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Trikloretan (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Tetrakloretan (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Trikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tetrakloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.102,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3-Dichloropropane a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Diklor-1-propen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10cis-1,3-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10trans-1,3-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.201,3-Diklorpropen (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Brommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Bromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrometan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tribrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Bromdiklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrom-3-klorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Brombensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<3.0Arsenik (As) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<5.0Antimon (Sb) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l14Barium (Ba) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<1.0Berrylium (Be) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<0.40Kadmium (Cd) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<2.0Krom (Cr) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<1.0Kobolt (Co) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l3.6Koppar (Cu) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<0.040Kvicksilver (Hg) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<3.0Bly (Pb) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l4.2Molybden (Mo) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l7.4Nickel (Ni) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<5.0Selen (Se) a)*NEN EN ISO 17294-2

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l<5.0Tenn (Sn) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<2.0Vanadium (V) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l25Zink (Zn) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<0.5Fenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.30o-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.30m-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20p-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.80Kresoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.032,6-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.023,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.03o-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02m-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Tymol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3/3,5-Dimetylfenol + 4-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.4Naftalen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04Acenaftylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Acenaften a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Fluoren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Fenantren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Antracen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Pyren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04Bens(a)antracen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Krysen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Benso(b+k)fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Benso(a)pyren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.08Dibenso(ah)antracen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Benso(ghi)perylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Indeno(123-cd)pyren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<1.1PAK 16 EPA (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.050Monoklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,4-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.30Diklorbensener (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0101,3,5-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.21Triklorbensener (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,4-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,5-/1,2,4,5-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.040Tetraklorbensener (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorbensen (som OKB/PK) a)*Internal Method TerrAttesT

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l<0.030Hexaklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024-Klor-3-metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1o-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02m-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02p-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14Monoklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l0.462,4/2,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.032,6-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.023,4-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l0.073,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l0.53Diklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,4-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,5-/2,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.052,4,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.013,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Triklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,4,5-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0202,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.03Tetraklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 28 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 52 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 101 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 118 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 138 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 153 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 180 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06S:a PCB 6 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07S:a PCB (7st) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20o/p-Klornitrobensen a)*Intern metod

µg/l<0.20m-Klornitrobensen a)*Intern metod

µg/l<0.40Monoklornitrobensner (summa) a)*Intern metod

µg/l<0.12,3-Diklornitrobensen a)*Intern metod

µg/l<0.12,4-Diklornitrobensen a)*Intern metod

µg/l<0.12,5-Diklornitrobensen a)*Intern metod

µg/l<0.13,4-Diklornitrobensen a)*Intern metod

µg/l<0.063,5-Diklornitrobensen a)*Intern metod

µg/l<0.46Diklornitrobensener (summa) a)*Intern metod

µg/l<0.021-Klornaftalen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.12-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Klortoluener (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

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

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

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

insända provet. Sida 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l<0.014,4 -DDE a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,4 -DDE a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.204,4 -DDT a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024,4 -DDD/2,4'-DDT a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,4 -DDD a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.25DDT/DDE/DDD (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Aldrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Dieldrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Endrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Drins (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.08HCH, alpha- a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07HCH-beta a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10HCH,gamma- (Lindane) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04HCH-delta a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.29S:a HCH a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.05alfa-Endosulfan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.03alfa-Endosulfansulfat a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01alfa-Klordan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01y-Klordan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Klordaner (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Heptaklor a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.03Heptaklorepoxid a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Hexaklorbutadien a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Isodrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07Telodrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07Tedion a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Asinfos-etyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07Asinfos-etyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07Bromofos-etyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Bromofos-metyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Klorpyrifos-etyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Klorpyrifos-metyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Kumafos a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Demeton-S/demeton-O-etyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04Diasinon a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Diklorvos a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04Disulfoton a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Fenitrotion a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Fention a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Malation a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Paration-etyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Paration-metyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Pyrasofos a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Triasofos a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Ametryn a)*Internal Method TerrAttesT

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

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

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

insända provet. Sida 5 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l<0.08Atrasin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Cyanasin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Desmetryn a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Prometryn a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.08Prometryn a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Simasin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Terbutylasin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Terbutryn a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.08Bifentrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Karbaryl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Cypermetrin A,B, C, D a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Deltametrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Linuron a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Permetrin A a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Permetrin B a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.12Permetrins (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Propaklor a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Trifluralin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Bifenyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.3Nitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Dibensofuran a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<10TPH (C10-C12) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH (C12-C16) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH (C16-C21) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH (C21-C30) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH (C30-C35) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH (C35-C40) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<100TPH (summa C10 - C40) a)*Internal Method TerrAttesT

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS,  NEN EN ISO/IEC 17025: 2017, RvA L010

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 6 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 8



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-118944-01

EUSELI2-01016936
Í%SQbÂ!JAtyÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30041212 Mariestad Korstorp 2:1, Sara 

Andersson

Sweco Sverige AB

Sara Andersson

Box 385

651 09 KARLSTAD

Kundnummer: SL8437691

Provbeskrivning:

177-2022-05240969Provnummer: Ankomsttemp °C Kem 14

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-05-24

Utskriftsdatum: 2022-06-14

2022-05-24Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22SW40 W00042786

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C21.1Mättemperatur (pH) a)*NEN-EN-ISO 10523

5.0pH a)*NEN-EN-ISO 10523

1.079EC-temp. korr.faktor (matematisk) a)*NEN-ISO 7888

µS/cm480Ledningsförmåga 25°C a)*NEN-ISO 7888

mS/m48Ledningsförmåga 25°C a)*NEN-ISO 7888

mS/m43Ledningsförmåga 20°C a)*NEN-ISO 7888

°C21.5Mättemperatur (EC) a)*NEN-ISO 7888

µg/l<0.10Bensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Etylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Toluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10o-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10m,p-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Xylener (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Styren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3,5-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10n-Propylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Isopropylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10n-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10sek-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10tert-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10p-Cymen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Klormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Diklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Vinylklorid a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10trans 1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 8
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µg/l<0.10cis 1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Kloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Triklorfluormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Triklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Tetraklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Trikloretan (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Tetrakloretan (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Trikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tetrakloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.102,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3-Dichloropropane a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Diklor-1-propen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10cis-1,3-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10trans-1,3-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.201,3-Diklorpropen (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Brommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Bromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrometan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tribrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Bromdiklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrom-3-klorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Brombensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l3.5Arsenik (As) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<5.0Antimon (Sb) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l45Barium (Ba) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<1.0Berrylium (Be) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<0.40Kadmium (Cd) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l4.4Krom (Cr) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l4.9Kobolt (Co) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l7.4Koppar (Cu) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<0.040Kvicksilver (Hg) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l4.9Bly (Pb) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<2.0Molybden (Mo) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l8.4Nickel (Ni) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<5.0Selen (Se) a)*NEN EN ISO 17294-2

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l<5.0Tenn (Sn) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l8.4Vanadium (V) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l22Zink (Zn) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<0.5Fenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.30o-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.30m-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20p-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.80Kresoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.032,6-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.023,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.03o-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02m-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Tymol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3/3,5-Dimetylfenol + 4-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.4Naftalen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04Acenaftylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Acenaften a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Fluoren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Fenantren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Antracen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Pyren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04Bens(a)antracen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Krysen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Benso(b+k)fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Benso(a)pyren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.08Dibenso(ah)antracen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Benso(ghi)perylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Indeno(123-cd)pyren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<1.1PAK 16 EPA (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.050Monoklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,4-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.30Diklorbensener (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0101,3,5-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.21Triklorbensener (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,4-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,5-/1,2,4,5-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.040Tetraklorbensener (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorbensen (som OKB/PK) a)*Internal Method TerrAttesT

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l<0.030Hexaklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024-Klor-3-metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1o-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02m-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02p-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14Monoklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l0.202,4/2,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.032,6-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.023,4-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.033,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l0.20Diklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,4-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,5-/2,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.052,4,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.013,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Triklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,4,5-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0202,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.03Tetraklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 28 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 52 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 101 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 118 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 138 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 153 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 180 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06S:a PCB 6 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07S:a PCB (7st) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20o/p-Klornitrobensen a)*Intern metod

µg/l<0.20m-Klornitrobensen a)*Intern metod

µg/l<0.40Monoklornitrobensner (summa) a)*Intern metod

µg/l<0.12,3-Diklornitrobensen a)*Intern metod

µg/l<0.12,4-Diklornitrobensen a)*Intern metod

µg/l<0.12,5-Diklornitrobensen a)*Intern metod

µg/l<0.13,4-Diklornitrobensen a)*Intern metod

µg/l<0.063,5-Diklornitrobensen a)*Intern metod

µg/l<0.46Diklornitrobensener (summa) a)*Intern metod

µg/l<0.021-Klornaftalen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.12-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Klortoluener (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

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

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

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

insända provet. Sida 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l<0.014,4 -DDE a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,4 -DDE a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.204,4 -DDT a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024,4 -DDD/2,4'-DDT a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,4 -DDD a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.25DDT/DDE/DDD (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Aldrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Dieldrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Endrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Drins (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.08HCH, alpha- a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07HCH-beta a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10HCH,gamma- (Lindane) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04HCH-delta a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.29S:a HCH a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.05alfa-Endosulfan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.03alfa-Endosulfansulfat a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01alfa-Klordan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01y-Klordan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Klordaner (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Heptaklor a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.03Heptaklorepoxid a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Hexaklorbutadien a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Isodrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07Telodrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07Tedion a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Asinfos-etyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07Asinfos-etyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07Bromofos-etyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Bromofos-metyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Klorpyrifos-etyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Klorpyrifos-metyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Kumafos a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Demeton-S/demeton-O-etyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04Diasinon a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Diklorvos a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04Disulfoton a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Fenitrotion a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Fention a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Malation a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Paration-etyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Paration-metyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Pyrasofos a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Triasofos a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Ametryn a)*Internal Method TerrAttesT

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

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

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

insända provet. Sida 5 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l<0.08Atrasin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Cyanasin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Desmetryn a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Prometryn a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.08Prometryn a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Simasin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Terbutylasin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Terbutryn a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.08Bifentrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Karbaryl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Cypermetrin A,B, C, D a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Deltametrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Linuron a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Permetrin A a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Permetrin B a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.12Permetrins (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Propaklor a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Trifluralin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Bifenyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.3Nitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Dibensofuran a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<10TPH (C10-C12) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH (C12-C16) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH (C16-C21) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH (C21-C30) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH (C30-C35) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH (C35-C40) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<100TPH (summa C10 - C40) a)*Internal Method TerrAttesT

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS,  NEN EN ISO/IEC 17025: 2017, RvA L010

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 6 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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