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1 Inledning 

1.1 Uppdrag och syfte 
Calluna AB har på uppdrag av Sigma Civil AB genomfört en förnyad provtagning av två 
grundvattenrör strax nordväst om Bäckefors i Bengtsfors kommun. Den första provtagningen 
(2020-12-02) visade på förhöjda halter av metaller i båda grundvattenrören samt alifater och 
ftalater i det ena röret. Grundvattenrören var relativt nyligt installerade och för att kontrollera 
om detta påverkade resultatet bestämdes att ytterligare en provtagning skulle genomföras. 
Grundvattenprovtagningen bidrar till ett förtydligande av områdets hydrogeologiska status i 
samband med detaljplanearbetet för Bäckeforsterminalen, en omlastningscentral för virke, i 
Bengtsfors kommun. Resultatet från undersökningarna kommer ingå i en 
miljökonsekvensbeskrivning inför denna planerade nybyggnation.  

1.2 Områdesbeskrivning 
Verksamhetsområdet, där omlastningscentralen planeras att byggas, är beläget strax nordväst 
om Bäckefors i anslutning till järnvägen samt länsväg 172. Området domineras av skog, 

Figur 1. Grundvattenrörens placering inom området. Endast grundvattenrör 20SC14 och 
20SC40 är möjliga att ta vattenprover från. 
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framför allt gran och tall, samt kalhyggen. På området finns sex grundvattenrör installerade, 
varav två inte kan användas till provtagning av grundvatten. De fyra grundvattenrör som är 
avsedda för provtagning installerades under 2020 (figur 1), men endast de två sydligaste rören 
är möjliga att ta ut grundvattenprover från (20SC14 samt 20SC40). De två grundvattenrörens 
lokalisering återfinns i tabell 1.  
Vid grundvattenrör 20SC14 skedde avverkning under hösten 2020 och området runt röret 
utgörs av ett stort kalhygge. Röret ligger i närheten av befintligt järnvägsspår. Området runt 
20SC40 domineras av blandad ungskog på ca 2 meter som växt upp efter slutavverkning för 
några år sedan. Rör 20SC01 är sönderkört och rör 20SC52 är torrlagt.  
Tabell 1. Koordinater för grundvattenrören i Bäckefors samt typ av grundvattenrör. 

Provpunkt X-koordinat (RT90) Y-koordinat (RT90) Installationsdatum Typ av rör 

20SC14 6528192 1288417 2020-02-27 1”, rostfritt 

20SC40 6528538 1288412 2020-06-01 1”, rostfritt 

 
Det planerade verksamhetsområdet ligger inom grundvattenmagasinet Ödskölts moar, som 
har god tillgång av grundvatten av mycket god kvalitet. Grundvattenströmningen är i området 
sydvästlig enligt SGU:s karta över grundvattenmagasin (figur 2). Dricksvattenförekomsten 
Ödskölts moar utgör ett vattenskyddsområde (VISS 2021). Uttaget av grundvatten från 
området är i nuläget uppdelat i två olika dricksvattenförekomster, där dricksvatten- 
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förekomsten Ödskölts moar förser Bäckefors med dricksvatten medan den i norr angränsande 
dricksvattenförekomsten Backen förser Ödskölt med dricksvatten (Sigma Civil 2020). 
Enligt EBH-kartan finns det nordväst om det planerade området en industrideponi med 
riskklass 3 (EBH-kartan 2021). Objektet har ID 156950 och ligger ca 1000 meter nordväst om 
20SC40 och 1200 meter från 20SC14. Grundvattnets strömningsriktning går baserat SGU:s 
karta från denna deponi och vidare ned mot det planerade verksamhetsområdet.  

2 Metod och genomförande 

2.1 Provtagning och analys 
Omsättningen och provtagningen utfördes inom ramen för Calluna AB:s ackrediterade 
verksamhet och följde standard för grundvattenprovtagning enligt ISO 5667-11 (Water 
Quality – Sampling – Part 11: Guidance on sampling of groundwaters).  
Den första omsättning av grundvatten utfördes 1 december 2020 och efterföljande 
provtagning genomfördes 2 december 2020 av Fredric Svensson på Calluna AB. Vid 
grundvattenrör 20SC14 skedde avverkning precis innan och i anslutning till provtagningen 
och avverkningsmaskiner observerades i området.  
Ytterligare tre omsättningar av grundvattnet genomfördes under mars 2021 innan provtagning 
genomfördes 23 mars av Thomas Andersson på Calluna AB. 
Protokoll från samtliga omsättningar under december och mars samt provtagningen i mars 
2021 återfinns i tabell 2. Omsättning gjordes av rör 20SC14 tills det var torrlagt (ungefär 1 
liter/gång) medan ungefär 10 liter vatten omsattes per tillfälle från rör 20SC40 på grund av 
god tillrinning. Innan omsättningen mättes nivån på grundvattenytan med hjälp av ett ljuslod. 
 
Tabell 2. Protokoll från omsättningen och provtagningen mars 2021 samt omsättningen 2020-12-01 av 
grundvattenrören. Notera att rör 20SC01 var sönderkört och 20SC52 nästan var helt torrt vid omsättningstillfället. 
Vattennivå är mätt från rörets överkant till grundvattenytan. 

Provpunkt Datum Vattenpelare Observationer Omsättning 

20SC14 2021-03-23 — Klart, provtagning i två omgångar eftersom 
vattnet inte räckte p.g.a. långsam tillrinning 

— 

20SC14 2021-03-22 222 cm Svagt gult 1,1 liter 

20SC14 2021-03-17 221 cm  1,0 liter 

20SC14 2021-03-15 221 cm Svagt gult, ingen lukt 1,2 liter 

20SC14 2020-12-01 222 cm Vattnet först brunt, sedan klart och slutligen 
lergrumligt. Nyligen avverkat i området, 
avverkningsmaskiner körde i närområdet. 

1 liter (därefter 
torrlagt) 

20SC40 2021-03-23  Svagt dimmigt, lukt av järn  

20SC40 2021-03-22 222 cm Relativt klart, ingen lukt 10 liter 

20SC40 2021-03-17 209 cm Svagt dimmigt, ingen lukt 10 liter 

20SC40 2021-03-15 250 cm Svagt dimmigt, ingen lukt 10 liter 

20SC40 2020-12-01 246 cm Klart-lerbrunt-klar. Oljehinna. 3 liter 
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En peristaltisk pump med flödesreglering användes vid samtliga omsättningar och vid 
provtagningarna för att anpassa flödeshastigheten och minska risken för uppgrumling i röret, 
vilket kan påverka provresultatet. 
Grundvattenproverna skickades samma dag som provtagningen skedde till det ackrediterade 
laboratoriet Eurofins Water Testing Sweden AB. I december analyserades proverna med 
paket Enviscreen medio i vatten, uppslutna metaller (PSL84). I mars valdes analyspaket 
baserat på detekterade ämnen vid provtagningen i december, för att kontrollera de resultat 
som erhållits. Detta medförde att vattnet från rör 20SC14 analyserades med paket PCA9A 
(ftalater, 8 st), PSL3U (tungmetaller 10 st + Hg, filtrerat), PSL3S (tungmetaller 10 st + Hg, 
uppslutna) samt PSL1Y (BTEX, alifater och aromater). Vattnet från rör 20SC40 analyserades 
i mars endast för tungmetaller (PSL3U och PSL3S). 

2.2 Utvärdering av resultat 
Resultaten har utvärderats med hjälp av olika jämför- och riktvärden för grundvatten.  
I rapporten ”Metodik för inventering av förorenade områden” (Naturvårdsverket 1999) anges 
indelning av tillstånd för förorenat grundvatten och dessa jämförvärden används för 
bedömning av samtliga analyserade metaller förutom zink. Tillståndsindelningen med 
avseende på metaller är kopplat till hälsobaserade gränsvärden för dricksvatten.  
Bedömningsgrunder för metaller inklusive zink återfinns även i SGU rapport 2013:01 och 
jämförelse görs även mot dessa då dessa bedömningsgrunder utgör en referens för halter som 
kan förekomma naturligt i grundvatten i Sverige. Genom bedömningsgrunderna kan därmed 
en bedömning göras om uppmätta halter kan vara naturliga eller om de misstänks ha sitt 
ursprung i en förorening. 
Riktvärden för alifater och aromater anges i rapporten ”Efterbehandling av förorenade 
bensinstationer och dieselanläggningar (SPI 2011). Riktvärdena för grundvatten som används 
från SPI gäller för grundvatten med ytvatten som skyddsobjekt.  
Ftalater och vissa metaller jämförs med Target Value (målvärde) samt Intervention Value 
(åtgärdsvärde) för grundvatten från Holländska listan (Soil Remediation Circular 2013). 
Target Value är ett riktvärde för långsiktigt god miljö, medan Intervention Value speglar en 
halt där det föreligger allvarlig risk att ämnet kan skada människor, växter eller djur. 

3 Resultat och diskussion 
I följande stycke summeras och utvärderas analysresultaten från grundvattenrör 20SC14 och 
20SC40 i text och med tabell 3, 4, 5 och 6. Analysresultaten i form av analysrapport från 
laboratoriet redovisas i sin helhet i bilaga 1. De analysresultat som redovisas är utvalda för att 
dessa ämnen/ämnesgrupper detekterats i proverna, antingen vid första provtagningen i 
december 2020 eller vid den andra provtagningen i mars 2021.  

Metaller 
Analysresultaten för metaller från december 2020 och mars 2021 i grundvattenrör 20SC14 
och 20SC40 visas i tabell 3 respektive tabell 4. Halterna jämförs med Naturvårdsverkets 
riktvärden (Naturvårdsverket 1999). I tabell 5 jämförs metallhalterna i bägge rören från de 
bägge provtagningarna mot december och mars mot SGU:s bedömningsgrunder (SGU 2013).  
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Vid provtagningen i december uppvisade grundvattenrör 20SC14 endast låga halter av 
metaller och överskred inte de riktvärden som är uppställda av Naturvårdsverket för förorenat 
grundvatten (tabell 3). Samtliga halter av uppslutna metaller var betydligt högre vid 
provtagningen i mars, och blyhalten klassas vid denna provtagning som allvarlig enligt 
Naturvårdsverkets riktvärden. Det är troligt att vattnet som analyserades efter provtagningen i 
mars innehöll högre halter med partiklar, eftersom samtliga metallhalter var mycket högre. 
Vid provtagningen i mars analyserades även filtrerade metaller, och samtliga filtrerade 
metallhalter låg på nivåer som klassas som mindre allvarligt enligt Naturvårdsverket (1999) 
samt klassas som mycket låga halter enligt SGU (tabell 5). Dessa resultat visar att de metaller 
som finns i grundvattnet vid 20SC14 framför allt är partikelbundna. Vid bedömning av 
föroreningar används vanligen filtrerade halter eftersom partikelbundna metaller varken 
brukar vara biotillgängliga eller förflytta sig i marken. Resultaten visar dock på att det finns 
partikelbundna metaller som skulle kunna utgöra ett potentiellt problem vid schaktningar om 
dessa når markytan och kan spridas via avrinning. Nickelhalten i det filtrerade vattnet (tabell 
5) klassas som måttlig enligt SGU:s bedömningsgrunder (2013) medan övriga metallerhalter 
klassas som låga, bortsett från kvicksilver. Kvicksilver ligger dock under 
rapporteringsgränsvärdet och halten går därmed inte att bedöma. 
 
Tabell 3. Analysresultat för uppslutna metaller (μg/l) för grundvattenrör 20SC14 från provtagningarna i mars 2021 
samt december 2020. Analysresultatet jämförs med riktvärden från Naturvårdsverket (1999) samt Holländska 
listan (2013). 

 20SC14	 Riktvärden	NV	4918	 Holländska	listan	

 210323	 201202	 Mindre	
allvarligt	

Måttligt	
allvarligt	

Allvarligt	 Mycket	
allvarligt	

Target	
Value	

Intervention	
Value	

As	(uppslutet)	 2,3	 0,94	 <50	 50–150	 150–500	 >500	 10	 60	
As	(filtrerat)	 0,1	 —	 	 	 	 	 	 	
Ba	(uppslutet)	 140	 80	 	 	 	 	 50	 625	
Ba	(filtrerat)	 8,6	 —	 	 	 	 	 	 	
Pb	(uppslutet)	 32	 7,3	 <10	 10–30	 30–100	 >100	 15	 75	
Pb	(filtrerat)	 <0,01	 —	 	 	 	 	 	 	
Cd	(uppslutet)	 0,23	 <0,1	 <5	 5–15	 15–50	 >50	 0,4	 6	
Cd	(filtrerat)	 0,041	 —	 	 	 	 	 	 	
Co	(uppslutet)	 14	 6,4	 	 	 	 	 20	 100	
Co	(filtrerat)	 1,4	 —	 	 	 	 	 	 	
Cu	(uppslutet)	 130	 66	 <2000	 2000–

6000	
6000–
20000	 >20000	 15	 75	

Cu	(filtrerat)	 0,47	 —	 	 	 	 	 	 	
Cr	(uppslutet)	 15	 8,5	 <50	 50–150	 150–500	 >500	 1	 30	
Cr	(filtrerat)	 <0,05	 —	 	 	 	 	 	 	
Hg	(uppslutet)	 <0,1	 <0,1	 <1	 1–3	 3–10	 >10	 0,05	 0,3	
Hg	(filtrerat)	 <0,1	 —	 	 	 	 	 	 	
Ni	(uppslutet)	 42	 25	 <50	 50–150	 150–500	 >500	 15	 75	
Ni	(filtrerat)	 7,7	 —	 	 	 	 	 	 	
Zn	(uppslutet)	 45	 36	 	 	 	 	 65	 800	
Zn	(filtrerat)	 1,1	 —	 	 	 	 	 	 	
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I rör 20SC40 var samtliga metallhalter i de uppslutna proverna lägre vid provtagningen i mars 
jämfört med december, vilket tyder på att de första proverna togs under störda förhållanden, 
troligen relaterat till att röret var nyinstallerat. Blyhalten var väldigt hög vid provtagningen i 
december 2020 och låg över Naturvårdsverkets riktvärde för mycket allvarligt (>100 μg/l). 
Vid provtagningen i mars var den uppslutna halten nästan 60 gånger lägre och klassas som 
mindre allvarlig enligt Naturvårdsverkets riktvärden (tabell 4). De prover som togs i mars 
visar att blyhalten i det filtrerade vattnet (tabell 5) ligger inom samma halter som andra 
grundvattenprover som tagits i närområdet med halter <1 μg/l (SGU:s kartvisare 
Miljöövervakning av grundvattenkemi) och halten är lägre än medianhalten av bly i ytligt 
grundvatten, vilken är 0,03 μg/l (SGU 2013).  
Provtagningen i mars visar att de filtrerade metallhalterna ligger inom klassen mindre 
allvarligt enligt Naturvårdsverkets riktvärden (1999) och zinkhalten långt under åtgärdsvärdet 
på 800 μg/l enligt Holländska listan (2013). När det kommer till nickel och zink bedöms dock 
den filtrerade halten som hög enligt SGU (2013). I det filtrerade provet är även kadmium-
halten förhöjd och bedöms som måttlig. Dock förekommer en obalans i kadmiumhalten med 
10 gånger högre halt i det filtrerade än i det uppslutna provet, men ingen förklaring finns till 
denna avvikelse vilket gör resultatet tvivelaktigt. Provet har analyserats om två gånger men 
obalansen kvarstår. Skillnaden i halt mellan uppslutna prover och filtrerade prover visar att 
grundvattnet i området kring 20SC40 innehåller nickel samt zink som till stor del förekommer 
som ”lösta” metaller, d.v.s. nickel och zink förekommer i fraktionen mindre än 0,45 μm. 
Tabell 4. Analysresultat för uppslutna metaller (μg/l) för grundvattenrör 20SC40 från provtagningarna i mars 2021 
samt december 2020. Analysresultatet jämförs med riktvärden från Naturvårdsverket (1999) samt Holländska 
listan (2013). 

 20SC40	 Riktvärden	NV	4918	 Holländska	listan	

 210323	 201202	 Mindre	
allvarligt	

Måttligt	
allvarligt	

Allvarligt	 Mycket	
allvarligt	

Target	
Value	

Intervention	
Value	

As	(uppslutet)	 0,66	 1,9	 <50	 50–150	 150–500	 >500	 10	 60	
As	(filtrerat)	 0,02	 —	 	 	 	 	 	 	
Ba	(uppslutet)	 11	 83	 	 	 	 	 50	 625	
Ba	(filtrerat)	 8,9	 —	 	 	 	 	 	 	
Pb	(uppslutet)	 5,2	 310	 <10	 10–30	 30–100	 >100	 15	 75	
Pb	(filtrerat)	 0,013	 —	 	 	 	 	 	 	
Cd	(uppslutet)	 0,077	 <0,1	 <5	 5–15	 15–50	 >50	 0,4	 6	
Cd	(filtrerat)	 0,72	 —	 	 	 	 	 	 	
Co	(uppslutet)	 1,7	 6,8	 	 	 	 	 20	 100	
Co	(filtrerat)	 1,1	 —	 	 	 	 	 	 	
Cu	(uppslutet)	 14	 230	 <2000	 2000–

6000	
6000–
20000	 >20000	 15	 75	

Cu	(filtrerat)	 3,4	 —	 	 	 	 	 	 	
Cr	(uppslutet)	 1,6	 17	 <50	 50–150	 150–500	 >500	 1	 30	
Cr	(filtrerat)	 <0,05	 —	 	 	 	 	 	 	
Hg	(uppslutet)	 <0,1	 <0,1	 <1	 1–3	 3–10	 >10	 0,05	 0,3	
Hg	(filtrerat)	 <0,1	 —	 	 	 	 	 	 	
Ni	(uppslutet)	 25	 30	 <50	 50–150	 150–500	 >500	 15	 75	
Ni	(filtrerat)	 15	 —	 	 	 	 	 	 	
Zn	(uppslutet)	 190	 800	 	 	 	 	 65	 800	
Zn	(filtrerat)	 140	 —	 	 	 	 	 	 	
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Tabell 5. Analysresultat för tungmetaller (μg/l) för grundvattenrör 20SC14 och 20SC40 från provtagningen i mars 
2021 samt provtagningen i december 2020. Analysresultatet jämförs med gränsvärden från SGU (2013), där 1 = 
mycket låg halt; 2 = låg halt; 3 = måttlig halt; 4 = hög halt; 5 = mycket hög halt. 

	 20SC14	 20SC40	 Gränsvärden	SGU-rapport	2013:01	
	 210323	 201202	 210323	 201202	 1	 2	 3	 4	 5	

As	(uppslutet)	 2,3	 0,94	 0,66	 1,9	 <1	 1-2	 2-5	 5-10	 >10	
As	(filtrerat)	 0,1	 —	 0,02	 —	 	 	 	 	 	
Pb	(uppslutet)	 32	 7,3	 5,2	 310	 <0,5	 0,5-1	 1-2	 2-10	 >10	
Pb	(filtrerat)	 <0,01	 —	 0,013	 —	 	 	 	 	 	
Cd	(uppslutet)	 0,23	 <0,1	 0,077	 <0,1	 <0,1	 0,1-0,5	 0,5-1	 1-5	 >5	
Cd	(filtrerat)	 0,041	 —	 0,72	 —	 	 	 	 	 	
Cu	(uppslutet)	 130	 66	 14	 230	 <20	 20-200	 200-

1000	
1000-
2000	

>2000	

Cu	(filtrerat)	 0,47	 —	 3,4	 —	 	 	 	 	 	
Cr	(uppslutet)	 15	 8,5	 1,6	 17	 <0,5	 0,5-5	 5-10	 10-50	 >50	
Cr	(filtrerat)	 <0,05	 —	 <0,05	 —	 	 	 	 	 	
Hg	(uppslutet)	 <0,1	 <0,1	 <0,1	 <0,1	 <0,005	 0,005-

0,01	
0,01-
0,05	

0,05-1	 >1	

Hg	(filtrerat)	 <0,1	 <0,1	 <0,1	 <0,1	 	 	 	 	 	
Ni	(uppslutet)	 42	 25	 25	 30	 <0,5	 0,5-2	 2-10	 10-20	 >20	
Ni	(filtrerat)	 7,7	 —	 15	 —	 	 	 	 	 	
Zn	(uppslutet)	 45	 36	 190	 800	 <5	 5–10	 10–100	 100–

1000	
>1000	

Zn	(filtrerat)	 1,1	 —	 140	 —	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 
Halten av nickel är enligt SGU:s bedömningsgrunder (tabell 5) sammanfattningsvis måttlig 
till hög i grundvattnet i området. Nickel kan komma naturligt från berggrunden och marken, 
och att halten är måttlig respektive hög i de två grundvattenrören tyder på att det kan vara en 
naturligt högre bakgrundshalt, särskilt som övriga metallerhalter klassificeras som låga. Den 
förhöjda zinkhalten vid 20SC40 ger dock en fortsatt indikation om att det inte går att utesluta 
en lokal föroreningskälla. Halten är dock mycket lägre än den halt som är satt som 
åtgärdsvärde enligt Holländska listan. Vid misstanke om föroreningar brukar normalt även 
halten av andra tungmetaller vara förhöjd, då nickel vanligen brukar användas tillsammans 
med andra tungmetaller. Grundvattenkemiprover från närliggande områden visar dock på låga 
halter av nickel (SGU 2021) och det går inte att avgöra om det är naturligt förhöjda halter 
eller om halten ska föranleda misstanke om förorening.  
Den förnyade undersökningen av grundvattnet visar på att de halter som uppmätts i 
grundvattnet i de flesta fall klassificeras som låga enligt SGU:s bedömningsgrunder, men de 
förhöjda halterna av nickel i båda rören samt zink i rör 20SC40 gör att det inte går att utesluta 
en misstanke om lokal förorening i området. Därför är det viktig att närmare undersöka om de 
observerade halterna har en naturlig källa eller om de är resultat av en förorening. 

Organiska ämnen 
Samtliga organiska ämnen som detekterades vid provtagningen i december 2020 återfanns 
endast i rör 20SC14. Förnyad analys av dessa ämnen gjordes vid provtagningen i mars 2021 
och de ämnen som detekterades vid någon av provtagningarna presenteras i tabell 6.  
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Tabell 6. Analysresultat för detekterade organiska ämnen (μg/l) för grundvattenrör 20SC14 från provtagningen i 
mars 2021 samt december 2020. Analysresultatet för ftalater jämförs med värden från Holländska listan (2013) 
och resultatet för toluen och alifater med SPI (2011). 

	 20SC14	 Holländska	listan	 	
	

210323	 201202	
Target	
Value	

Intervention	
Value	 SPI	(ytvatten)	

Dimetylftalat	(DMP)	 0,18	 <0,1	 	 	 	
Di-n-oktylftalat	(DNOP)	 <0,1	 <0,1	 	 	 	
Bensylbutylftalat	(BBP)	 <0,1	 0,35	 	 	 	
Dietylftalat	(DEP)	 0,49	 0,1	 	 	 	
Di-n-butylftalat	(DBP)	 <0,1	 0,26	 	 	 	
Di-(2-etylhexyl)ftalat	(DEHP)	 0,25	 1	 	 	 	
Di-iso-decylftalat	(DIDP)	 <0,3	 —	 	 	 	
Di-iso-nonylftalat	(DINP)	 5,2	 —	 	 	 	
Summa	ftalater6		 0,92	 1,71	 0,5	 5	 	
Summa	ftalater8	 6,12	 —	 0,5	 5	 	
Toluen	 1,1	 <1	 	 	 500	
Alifater	>C16-C35	 <50	 4600	 	 	 3000	
	 	 	 	 	 	

 
Flera olika ftalater kunde detekteras i 20SC14 vid provtagningen i december och 
summahalten var något förhöjd jämfört med målvärdet enligt Holländska listan. Vid 
provtagningen i mars användes ett annat analyspaket som analyserade ytterligare två ftalater 
och resultatet visar att det finns en kraftig påverkan av ftalater vid rör 20SC14. Halten 
överskrider nivån för kraftig påverkan (åtgärdsnivå) enligt Holländska listan och visar att 
grundvattnet vid rör 20SC14 är förorenat med ftalater. Ftalater kommer från mänsklig 
verksamhet och används som mjukgörare i plast och färg och finns i t.ex. kablar, slangar och 
presenningar. I dagvatten är de största källorna fordon samt plastbelagd plåt (Länsstyrelsen 
Skåne 2016). Vid en screeningundersökning utförd 2003 av SGU (SGU 2013) observerades 
ftalater i flera av de analyserade proverna och i det fallet finns misstanke om att det kan ha 
förekommit föroreningar i provtagningskedjan. Då ftalater är vanligt förekommande är det 
svårt att helt utesluta denna risk. I december var det samma provtagare som utförde fältarbetet 
med samma utrustning och klädsel medan ftalater endast återfanns i det ena grundvattenröret, 
vilket tyder på att det finns en förorening i området. Att ytterligare ftalater detekterades i mars 
tyder på en lokal föroreningskälla som sprider ftalater i närheten av 20SC14. Kabel i mark 
eller någon form av gummiduk skulle kunna utgöra en källa till de ftalater som noterades i 
grundvattnet, då vissa plaster och gummi kan innehålla upp till 40% ftalater 
(Naturvårdsverket 2021). Enligt observationer som gjordes vid omsättningen och 
provtagningen i mars ska det finnas en väg i närheten av 20SC14. Om det i anslutning till 
denna finns någon form av gummiduk skulle den eventuellt kunna vara en källa. 
Vid provtagningen i december uppmättes även höga halter (4600 μg/l) av tunga alifater 
(>C16-C35), vilka överskred riktvärdet (3000 μg/l) som är satt av SPI (2011) för skydd av 
ytvatten. Tunga alifater återfinns vanligen i olika oljor, där hydrauloljor t.ex. framförallt 
innehåller tunga kolväten, >C20 (The Total Petroleum Hydrocarbon Criteria Working Group 
1998). Vid provtagningen i mars låg halten av tunga alifater >C16-C35 under 
rapporteringsgränsen. Det är därmed sannolikt att alifaterna i röret hade sitt ursprung i någon 
typ av olja, som troligen kan spåras antingen till ett lokalt läckage/spill från någon av de 
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avverkningsmaskiner som observerades i området eller till själva etableringen av 
grundvattenröret, i det fall ett fordon med oljor användes.  
Vid provtagningen i december 2020 analyserades även bekämpningsmedel, PAH och PCB 
och samtliga ämnen underskred rapporteringsgränsvärdet för analyserna. Om ämnena 
förekommer i grundvattnet gör de det i så pass låga halter att analyserna inte kunde detektera 
dessa ämnen. Eftersom dessa inte detekterades i december gjordes ingen förnyad analys av 
dessa ämnen i något av rören. 

4 Slutsatser 
Provtagningen av grundvattnet i de två rören visade på förhöjda halter eller förorening av 
skilda slag i de två rören: 

• I grundvattenrör 20SC40 bedöms samtliga metallhalter ligga inom riktvärdet mindre 
allvarligt enligt Naturvårdsverket (1999). Halten av nickel och zink bedöms dock som 
hög enligt SGU:s bedömningsgrunder för naturliga halter i grundvatten och det går 
inte utesluta en lokal föroreningskälla i området baserat på de prover som tagits. 

• I grundvattenrör 20SC14 återfanns flera olika ftalater. Ursprunget är okänt men halten 
ligger över det åtgärdsvärde som finns uppsatt i Holländska listan. Nickelhalten är hög 
även i detta rör enligt SGU:s bedömningsgrunder, vilket skulle kunna indikera att 
åtminstone de höga nickelhalterna som uppmätts skulle kunna bero på en naturligt 
förhöjd bakgrundshalt.  
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SGU.	(2013).	Bedömningsgrunder	för	grundvatten,	Rapport	2013:01		

SGU.	(2021).	Kartvisare.	https://apps.sgu.se/kartvisare/.	Besökt	2021-01-28.	

SPI.	(2011).	SPI	Rekommendation,	Efterbehandling	av	förorenade	bensinstationer	och	dieselanläggningar.		
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Eurofins Water Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-QI-020766-01

EUSELI2-00863232Í%SQbÂÂhHWxÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

ASO0126

Calluna AB
Malin Olbers
Linköpings slott
582 28 LINKÖPING

Kundnummer: SL8466800

Provbeskrivning:
177-2021-03231863Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum
Provtagare

11
2021-03-23
Calluna Thomas Andersson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-03-23

Utskriftsdatum: 2021-04-08
2021-03-23Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Bäckefors 20SC14

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)Intern metod30%

mg/l0.0011Toluen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)Intern metod30%

mg/l0.0021Summa TEX b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)SPI 201125%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 b)SIS TK 535 N 012 mod25%

OspecOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

°C10.4Vattentemperatur vid provtagning c)*

mg/l0.0023Arsenik As (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00010Arsenik As (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.14Barium Ba (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0086Barium Ba (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.032Bly Pb (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00023Kadmium Cd (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000041Kadmium Cd (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.014Kobolt, Co (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0014Kobolt Co (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

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 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-QI-020766-01

Í%SQbÂÂhHWxÎEUSELI2-00863232

mg/l0.13Koppar Cu (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00047Koppar Cu (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.015Krom Cr (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) b)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.042Nickel Ni (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0077Nickel Ni (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.016Vanadin, V (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000020Vanadin V (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.045Zink Zn (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0011Zink Zn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

µg/l0.25Di-2-etylhexylftalat (DEHP) a)Internal method 025020%

µg/l< 0.10Butylbenzylftalat (BBP) a)Internal method 025020%

µg/l< 0.10Dibutylftalat (DBP) a)Internal method 025020%

µg/l0.49Dietylftalat (DEP) a)Internal method 025020%

µg/l< 0.30Di-iso-decylftalat (DIDP) a)Internal method 025020%

µg/l5.2Di-iso-nonylftalat (DINP) a)Internal method 025020%

µg/l0.18Dimetylftalat (DMP) a)Internal method 025020%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat (DNOP) a)Internal method 025020%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Miljø, DENMARK,  DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
c)  Uppgift från provtagare

Kopia till:

 therese.olsson@calluna.se  (therese.olsson@calluna.se)
 thomas.andersson@calluna.se  (thomas.andersson@calluna.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

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

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

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

SL-21-AR-012653-01

EUSELI2-00863232Í%SQbÂÂhHXÅÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

ASO0126

Calluna AB
Malin Olbers
Linköpings slott
582 28 LINKÖPING

Kundnummer: SL8466800

Provbeskrivning:
177-2021-03231863Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum
Provtagare

11
2021-03-23
Calluna Thomas Andersson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-03-23

Utskriftsdatum: 2021-04-08
2021-03-23Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Bäckefors 20SC14

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l0.0011Toluen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod30%

mg/l0.0021Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

OspecOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

°C10.4Vattentemperatur vid provtagning b)*

mg/l0.0023Arsenik As (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00010Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.14Barium Ba (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0086Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.032Bly Pb (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00023Kadmium Cd (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000041Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.014Kobolt, Co (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0014Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

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 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



SL-21-AR-012653-01

Í%SQbÂÂhHXÅÎEUSELI2-00863232

mg/l0.13Koppar Cu (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00047Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.015Krom Cr (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.042Nickel Ni (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0077Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.016Vanadin, V (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000020Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.045Zink Zn (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0011Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Uppgift från provtagare

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

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

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

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Water Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-QI-020767-02

EUSELI2-00863232Í%SQbÂÂi8$7Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

ASO0126

Calluna AB
Malin Olbers
Linköpings slott
582 28 LINKÖPING

Kundnummer: SL8466800

Provbeskrivning:
177-2021-03231864Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum
Provtagare

11
2021-03-23
Calluna Thomas Andersson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-03-23

Utskriftsdatum: 2021-05-01
2021-03-23Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Bäckefors 20SC40

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C8.5Vattentemperatur vid provtagning b)*

mg/l0.00066Arsenik As (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000020Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.011Barium Ba (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0089Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0052Bly Pb (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000013Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000077Kadmium Cd (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00072Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0017Kobolt, Co (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0011Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.014Koppar Cu (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0034Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0016Krom Cr (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.025Nickel Ni (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.015Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00097Vanadin, V (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000020Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.19Zink Zn (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.14Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Kemisk kommentar
Obalans kvarstår mellan Cd ofiltrerat och filtrerat trots dubbel omkörning.

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

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

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Uppgift från provtagare

Rapportkommentar:

Ersätter tidigare utskickad rapport med samma provnummer.
Orsak till ny rapport(AR-21-QI-020767-02):Omkörning av Cd och Zn.

Kopia till:

 therese.olsson@calluna.se  (therese.olsson@calluna.se)
 thomas.andersson@calluna.se  (thomas.andersson@calluna.se)

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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

SL-21-AR-012654-02

EUSELI2-00863232Í%SQbÂÂi8%@Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

ASO0126

Calluna AB
Malin Olbers
Linköpings slott
582 28 LINKÖPING

Kundnummer: SL8466800

Provbeskrivning:
177-2021-03231864Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum
Provtagare

11
2021-03-23
Calluna Thomas Andersson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-03-23

Utskriftsdatum: 2021-05-01
2021-03-23Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Bäckefors 20SC40

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C8.5Vattentemperatur vid provtagning b)*

mg/l0.00066Arsenik As (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000020Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.011Barium Ba (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0089Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0052Bly Pb (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000013Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000077Kadmium Cd (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00072Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0017Kobolt, Co (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0011Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.014Koppar Cu (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0034Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0016Krom Cr (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.025Nickel Ni (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.015Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00097Vanadin, V (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000020Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.19Zink Zn (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.14Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

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

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Uppgift från provtagare

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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Water Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-311826-01

EUSELI2-00828629Í%SQbÂÂZj2@Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

ASO 0116

Calluna AB
Fredric Svensson
Karlagatan 5
53132 LIDKÖPING

Kundnummer: SL8466800

Provbeskrivning:
177-2020-12021879Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum
Provtagare

3
2020-12-02 09:00
Fredric Svensson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-12-02

Utskriftsdatum: 2020-12-17
2020-12-02Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20 SC 14
Provtagningsplats: ASO0116

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan b)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)Intern metod20%

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

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

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen b)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan b)Intern metod25%

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

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen b)Intern metod20%

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

µg/l< 1.01,2-Dibrometan b)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen b)Intern metod15%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan b)Intern metod20%

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

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen b)Intern metod15%

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

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

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen b)Intern metod25%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen b)Intern metod15%

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

µg/l< 1.02-Klortoluen b)Intern metod30%

µg/l< 1.04-Klortoluen b)Intern metod30%

µg/l< 0.20Bensen b)Intern metod25%

µg/l< 1.0Brombensen 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 1 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 1.0Bromklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 1.0Dibrommetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Diklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Etylbensen b)Intern metod20%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) b)Intern metod30%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Klorbensen b)Intern metod20%

µg/l< 1.0Naftalen b)Intern metod25%

µg/l< 1.0m/p-Xylen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0n-Butylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0o-Xylen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen b)Intern metod25%

µg/l< 1.0Propylbensen b)Intern metod25%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)Intern metod20%

µg/l< 1.0Tetraklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 1.0Toluen b)Intern metod20%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

°C7.0Vattentemperatur vid provtagning c)*

mg/l7.1Aluminium Al (uppslutet) b)SS-EN ISO 
15587-2:2002/SS-EN ISO 
17294-2:2016

25%

mg/l0.00094Arsenik As (uppslutet) b)SS-EN ISO 
15587-2:2002/SS-EN ISO 
17294-2:2016

30%

mg/l0.080Barium Ba (uppslutet) b)SS-EN ISO 
15587-2:2002/SS-EN ISO 
17294-2:2016

25%

mg/l0.0073Bly Pb (uppslutet) b)SS-EN ISO 
15587-2:2002/SS-EN ISO 
17294-2:2016

20%

mg/l< 0.00010Kadmium Cd (uppslutet) b)SS-EN ISO 
15587-2:2002/SS-EN ISO 
17294-2:2016

25%

mg/l0.0064Kobolt Co (uppslutet) b)SS-EN ISO 
15587-2:2002/SS-EN ISO 
17294-2:2016

20%

mg/l0.066Koppar Cu (uppslutet) b)SS-EN ISO 
15587-2:2002/SS-EN ISO 
17294-2:2016

20%

mg/l0.0085Krom Cr (uppslutet) b)SS-EN ISO 
15587-2:2002/SS-EN ISO 
17294-2:2016

20%

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

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

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) b)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.025Nickel Ni (uppslutet) b)SS-EN ISO 
15587-2:2002/SS-EN ISO 
17294-2:2016

25%

mg/l< 0.000050Silver Ag (uppslutet) b)SS-EN ISO 
15587-2:2002/SS-EN ISO 
17294-2:2016

20%

mg/l< 0.00050Tenn Sn (uppslutet) b)SS-EN ISO 
15587-2:2002/SS-EN ISO 
17294-2:2016

20%

mg/l0.0098Vanadin V (uppslutet) b)SS-EN ISO 
15587-2:2002/SS-EN ISO 
17294-2:2016

20%

mg/l0.036Zink Zn (uppslutet) b)SS-EN ISO 
15587-2:2002/SS-EN ISO 
17294-2:2016

20%

µg/l<0.10Atrazine a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Simazine a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Terbuthylazine a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Diuron a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.101-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.101-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Imazapyr a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Linuron a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Cyanazine a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.102,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Bentazone a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Diclorprop a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Mekoprop-P (MCPP) a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 

20%

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

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

Förklaringar

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

µg/l<0.10MCPA a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.102,4,5-T a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10D -2,4 a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 b)SPI 201120%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l4.6Alifater >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%

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%

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

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

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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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/l0.10Dietylftalat b)*Intern metod20%

µg/l0.26Di-n-butylftalat b)*Intern metod20%

µg/l0.35Bensylbutylftalat b)*Intern metod20%

µg/l1.0Di-(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%

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
c)  Uppgift från provtagare

Kopia till:
 malin.olbers@calluna.se  (malin.olbers@calluna.se)

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

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

Förklaringar

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

Beata Söderberg, Rapportansvarig

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

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

Förklaringar

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



Eurofins Water Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-311827-01

EUSELI2-00828629Í%SQbÂÂZj3IÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

ASO 0116

Calluna AB
Fredric Svensson
Karlagatan 5
53132 LIDKÖPING

Kundnummer: SL8466800

Provbeskrivning:
177-2020-12021880Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum
Provtagare

3
2020-12-02 09:45
Fredric Svensson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-12-02

Utskriftsdatum: 2020-12-17
2020-12-02Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20 SC 40
Provtagningsplats: ASO0116

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan b)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)Intern metod20%

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

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

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen b)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan b)Intern metod25%

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

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen b)Intern metod20%

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

µg/l< 1.01,2-Dibrometan b)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen b)Intern metod15%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan b)Intern metod20%

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

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen b)Intern metod15%

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

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

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen b)Intern metod25%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen b)Intern metod15%

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

µg/l< 1.02-Klortoluen b)Intern metod30%

µg/l< 1.04-Klortoluen b)Intern metod30%

µg/l< 0.20Bensen b)Intern metod25%

µg/l< 1.0Brombensen 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 1 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 1.0Bromklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 1.0Dibrommetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Diklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Etylbensen b)Intern metod20%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) b)Intern metod30%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Klorbensen b)Intern metod20%

µg/l< 1.0Naftalen b)Intern metod25%

µg/l< 1.0m/p-Xylen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0n-Butylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0o-Xylen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen b)Intern metod25%

µg/l< 1.0Propylbensen b)Intern metod25%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)Intern metod20%

µg/l< 1.0Tetraklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 1.0Toluen b)Intern metod20%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

°C7.5Vattentemperatur vid provtagning c)*

mg/l8.1Aluminium Al (uppslutet) b)SS-EN ISO 
15587-2:2002/SS-EN ISO 
17294-2:2016

25%

mg/l0.0019Arsenik As (uppslutet) b)SS-EN ISO 
15587-2:2002/SS-EN ISO 
17294-2:2016

30%

mg/l0.083Barium Ba (uppslutet) b)SS-EN ISO 
15587-2:2002/SS-EN ISO 
17294-2:2016

25%

mg/l0.31Bly Pb (uppslutet) b)SS-EN ISO 
15587-2:2002/SS-EN ISO 
17294-2:2016

20%

mg/l< 0.00010Kadmium Cd (uppslutet) b)SS-EN ISO 
15587-2:2002/SS-EN ISO 
17294-2:2016

25%

mg/l0.0068Kobolt Co (uppslutet) b)SS-EN ISO 
15587-2:2002/SS-EN ISO 
17294-2:2016

20%

mg/l0.23Koppar Cu (uppslutet) b)SS-EN ISO 
15587-2:2002/SS-EN ISO 
17294-2:2016

20%

mg/l0.017Krom Cr (uppslutet) b)SS-EN ISO 
15587-2:2002/SS-EN ISO 
17294-2:2016

20%

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

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

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) b)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.030Nickel Ni (uppslutet) b)SS-EN ISO 
15587-2:2002/SS-EN ISO 
17294-2:2016

25%

mg/l0.000090Silver Ag (uppslutet) b)SS-EN ISO 
15587-2:2002/SS-EN ISO 
17294-2:2016

20%

mg/l0.017Tenn Sn (uppslutet) b)SS-EN ISO 
15587-2:2002/SS-EN ISO 
17294-2:2016

20%

mg/l0.018Vanadin V (uppslutet) b)SS-EN ISO 
15587-2:2002/SS-EN ISO 
17294-2:2016

20%

mg/l0.80Zink Zn (uppslutet) b)SS-EN ISO 
15587-2:2002/SS-EN ISO 
17294-2:2016

20%

µg/l<0.10Atrazine a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Simazine a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Terbuthylazine a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Diuron a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.101-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.101-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Imazapyr a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Linuron a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Cyanazine a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.102,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Bentazone a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Diclorprop a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10Mekoprop-P (MCPP) a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 

20%

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

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

Förklaringar

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

µg/l<0.10MCPA a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.102,4,5-T a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

µg/l<0.10D -2,4 a)*Enviromental Science & 
Technology vol.31,no 2 
mod.

20%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 b)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%

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%

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

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

Förklaringar

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

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
c)  Uppgift från provtagare

Kopia till:

 malin.olbers@calluna.se  (malin.olbers@calluna.se)

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

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

Förklaringar

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

Beata Söderberg, Rapportansvarig

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

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

Förklaringar

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