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Sammanfattning 
 

Structor Nyköping AB har på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun 

utfört en miljöteknisk markundersökning vid Uppsala Gård i Katrineholm. Det aktuella området är 

föremål för framtida detaljplaneläggning och det finns ett behov för att utöka området vid Lövåsen 

för t.ex handel. Den 14 och 15 maj 2018 utfördes en markundersökning med avseende på eventuella 

föroreningar i området där ett hus brann ner. Av särskilt intresse var att utreda om det förekom 

PFAS, en grupp perfluorerade ämnen som finns i brandsläckningsskum. 

 

Miljöutredningen utfördes i samband med en geoteknisk och hydrologisk underökning inom samma 

område. Ytterligare information om markförhållanden finns i rapporten ”Slutrapport Katrineholm-

Uppsala 180619”. 

 

Området undersöktes med borrbandvagn, med vilken fem hål borrades. Två miljörör av plast 

placerades för uttag av grundvatten. Skruvar som visar jordlagerföljden togs. Jorden där 

bostadshuset stod består av fyllnadsmassor ner till <2 meters djup, och under dessa siltig-sandig 

morän. Kolrester förekommer i fyllnadsmassorna från husets gamla källare. 

 

Analysresultat visar förhöjda halter av några metalliska ämnen, bl.a. arsenik och bly, och PFAS. 

Både jord och grundvatten är förorenade. Metalliska ämnen överstiger riktvärden för mindre känslig 

markanvändning (MKM) från 0,5-1,0 meter i borrpunkt (BP) 3, men inte någon annanstans. PFAS-

halter i jord är också som högst i detta djup från BP 3. 

 

PFAS-halter i grundvatten är inte så begränsade, då PFAS överstiger det preliminära riktvärdet även 

i GV 2. Dock kan påverkan på diket sydväst om byggnaderna vara obefintligt tack vare leran i 

marken som har låg genomsläpplighet i hagen sydväst om påverkansområdet. 

 

Det rekommenderas att sanering utföras på massorna i den uppfyllda källaren inför etablering av 

verksamhet på området. I tillägg kan det vara lämpligt att utföra en ytlig sanering av jord som kan 

ha påverkats av brandskum vid släckningsarbetet. 

 

PFAS har spridit sig i grundvattnet. Området bedöms inte vara lämplig för bostäder på grund av risk 

för förångning varvid förorening övergår till gas-fas och kan nå upp till markytan. 
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1 Inledning och syfte 

Structor Nyköping AB har på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun 

utfört en markundersökning på ett område i nordöst om Katrineholms stad, se kartor i figur 1 och 2.  

 

Det har utförts både en miljöteknisk undersökning av mark och grundvatten samt en geohydrologisk 

undersökning inför kommande exploatering och detaljplanarbete. Den geohydrologiska 

undersökningen har tidigare rapporterats (Structor, 180619) och den miljötekniska undersökningen 

presenteras i denna rapport. 

 

 
Figur 1. Översiktskarta med Uppsala gårds placering i Katrineholm. (Eniro)  

 

Det undersökta området omfattar fastigheten Uppsala gård. Katrineholms Översiktsplan 2030 

klassificerar den västra delen av Katrineholm-Uppsala som Mindre störande verksamhetsområde, 

och den delen i mitten som vägreservat. Planområdet planeras bebyggas med verksamhet. I 

dagsläget används ladugården och hagarna på området av en arrendator till bete och vall. 

 

Bostadshuset på fastigheten brann ner i 2011. Enligt en rapport från brandkåren används 100 L 

brandsläckningsskum och undersökningsområdet har varit knutet till området där huset (Figur 3). 
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Syftet med undersökningen var att ta reda på om det förekommer föroreningar i marken där 

bostadshuset legat och om det finns spår av föroreningar grundvattnet. 

 

 
Figur 2. Fastighetskarta med borrpunkter och grundvattenrör över hela Katrineholm-

Uppsalaområdet. Endast BP 1-4 och GV 1-2 undersöktes med avseende på föroreningar.  
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Figur 3. Flygfoto över området.  
 

2 Områdesbeskrivning 

2.1 Lägesbeskrivning 

Katrineholm-Uppsala är belägen i Katrineholms ytterområde intill Lövåsens industriområde, vid 

väg 57 och rondellen till Österleden (Figur 1). Det finns ett dike som skiljer fastigheten från en 

björkdunge i väster (Figur 2). Ett staket och en luftledning avgränsar fastigheten i väster och öster. 

Området ligger i närhet till industrimark i söder och Vika avfallsanläggning i nordväst. Nordöst om 

området finns en till luftburen kraftledning och brukshundsklubbens träningsområde och 

klubblokaler. 

 

I väster gränsar planområdet till ett bostadsområde. I norr gränser det till hagar och till öster ligger 

skog och Katrineholms brukshundsklubb. Söder om planområdet finns ett detaljplanelagt område 

för handel och småindustri. 

 

Området där både geoteknik och hydrologi har undersökt är drygt 20 hektar stort, och omfattar 

hagar, skog och bondgården (Figur 2 och 3). Området varierar med bergsryggar och dalar, 

marknivåerna varierar mellan +42 och +57 (meter över havet, m.ö.h.). I den sydvästra delen och i 

den centrala dalen öster om ladugården förekommer 2-3m finkornigt material, sedan morän med 

berg på 9,6 meters djup. I den sydöstra skogbevuxna delen består marken av cirka två meter morän 

http://www.structor.se/
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över fast berg. Grundvattnet ligger på 0–2,25 m under markytan på +42–55 m.ö.h. Området består 

sannolikt inte av separata grundvattenmagasin, och allt grundvatten bedöms eventuellt nå diket i 

områdets sydvästra del. Se ”Slutrapport Katrineholm-Uppsala 180619” för detaljerad information 

om de geotekniska och hydrologiska undersökningarna. 

 

 
Figur 4. Karta över det område som kommunen ville undersöka med avseende på 

grundvattennivåer, antal meter till fast berg samt föroreningar i jord. Planområdets ungefärliga 

utbredning visas med röd streckad linje (Bakgrundkarta Eniro.se). 

 

Området som undersöktes med avseende på föroreningar i jord och grundvatten är ca 2000m2 stort 

och ligger vid gården där bostadshuset brann ner år 2011. Det ligger fem andra hus nära gamla 

husgrunden, av vilket en är en ladugård, tre är förmodligen förråd, och en är jordkällare (se 

byggnader i mitten av Figur 4). El och får staket avgränsar delar av området som består av 

betesmark. 

2.2 Historisk markanvändning 

På fastigheten har det bedrivits jordbruksverksamhet, det förekommer flertalet uthus, magasin, 

ladugård och loge (se Figur 5 för de västra byggnaderna). Bostadshuset har som tidigare nämnts 

brunnit ned till grunden och det fanns inga tydliga spår av huset. Runt om byggnaderna har 

funnits betesmark och vall sedan många år tillbaka. 

http://www.structor.se/
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Figur 5. Områdets västra delen, kamera riktad mot norr sett från BP 5.  

 

2.3 Mark och vegetation, fältobservationer 

Marken består i huvudsak av betesmark med ett fåtal träd. Berg i dagen och högar med sten 

förekommer i hagarna och området är kuperat med en lutning mot sydväst. Från väg 57 går det en 

grusväg upp till gården, där den delar sig, en väg mot nordväst och en mot nordöst och nordlig 

riktning. 

 

Området av störst intresse för miljötekniskundersökningen är den gamla husgrunden där 

brandsläckningsskum kan ha använts. Huset stod på en högpunkt i området. Jorden visar sig vara 

djup morän över urberg. 

 

Personen som tidigare bodde i huset förklarade att byggnadsavfall schaktades ner i husets källare. 

Själva torpargrunden visar sig ha ett lager siltiga massor med inslag av grus, följde av sand och grus 

på 0,6 meter och neråt. Källarens område (se Figur 6a,c) hade jord som det översta lagret, med 

högre halter silt och sand i 0,25-0,5 meter. Kolrester, tegel samt sten påträffades från 0,5-1,7 meter. 

Källarens betonggrund ligger på ungefär 2,0 meter. 

 

I närheten av, men utanför, husgrunden, verkar jordlagerna naturliga och har en lagerföljd av: 0,1-

0,3 m jord, 2m siltig eller lerig jord med inslag av sand och sten och sedan silt med enstaka 

gruskorn i mer än tio meter. Berg påträffades på ca. 12 meter. Se Figur 6b,d. 
 

Söder om husgrunden, på andra sidan västra grusvägen, består marken av ungefär 0-0,2 meter mullrik 

jord, 0,7-1,0 m sandig silt och cirka fyra meter sandig morän. Berg påträffades på 5 m djup (i BP 24, del 

av en relaterad undersökning). 

http://www.structor.se/
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Figur 6a. BP 3, 0-1 meters djup. 

 
Figur 6b. BP 4, 0-1 meters djup. 
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Figur 6c. BP 3, 1-2 meters djup. Figur 6d. BP 4, 1-2 meters djup. 

 

 

3 Miljöteknisk markundersökning  

Provtagningen av jord utfördes med hjälp av en borrbandvagn från Structor Geoteknik Stockholm 

AB, jordprov togs ut från 4 borrpunkter på olika djup med skruvborr och det sattes två PEH 

miljörör för grundvattenprovtagning. Ett grundvattenrör sattes på avstånd från husgrunden för att 

undersöka potentiell grundvattenurlakning. Se Figur 7 för placering. 

 

Vid undersökningen och provtagningen dokumenterades markförhållande och provtagningsspade 

rengjordes mellan varje provtagningspunkt  

 

Uttagna prover förvarades i kylväska och kylskåp i väntan på transport till laboratorium, vilket 

skedde inom 24 timmar.  

 

Laboratorieanalyser utfördes av ALS Scandinavia AB.  

http://www.structor.se/
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Figur 7. Provpunkternas placering på fastigheten. BP 24-25 del av ett annat uppdrag. 
 

Fältobservationer redovisas i fältprotokollen i bilaga 1.  
 

 

4 Laboratorieanalyser  
Provtagningsupplägg och analyspaket valdes utifrån placering av det nedbrunna bostadshuset och 

ett brett analyspaket för att täcka in ett stort antal parametrar samt analys av perflourerade ämnen 

som förekommer i brandsläckningsskum.  

 

Jordprover analyserades med avseende på flertalet metalliska och organiska ämnen (Envipack och 

M-1/OJ-21A omfattar delvis samma ämnen, men med olika rapporteringsgränser), se Tabell 1. 

Noggrannare analys med avseende på PFAS (OJ-34A) har också utförts. Vatten analyserades med 

avseende på flertalet ämnen (Envipack) och PFAS (OV-34A). Analyser har utförts av ALS 

Scandinavia AB, som är ackrediterade för miljöanalyser av styrelsen för teknisk ackreditering 

(SWEDAC). 
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Tabell 1. Översikt över genomförda analyser. 

Jordprov (djup, 

m) 

Envipack (jord eller 

vatten) 

M-1 OJ-21A OJ-34A OV-34A 

BP 1 (0-0,4) X   X  

BP 1 (0,6-1,0) X   X  

BP 1 (1,1-1,4)  X X   

BP 2 (0-0,3) X   X  

BP 2 (0,6-0,9) X   X  

BP 3 (0,1-0,5) X   X  

BP 3 (0,5-0,9) X   X  

BP 3 (1,1-1,7)  X X X  

BP 4 (0-0,5) X   X  

BP 4 (1-1,5) X   X  

GV 1 X    X 

GV 2 X    X 

 

Se kompletta analysresultat och protokoll i bilaga 2 och 3.  
 

 

5 Riktvärden 
 

Vid utvärdering av analysresultat har halterna jämförts med generella riktvärden vilka tagits fram av 

Naturvårdsverket för förorenad mark. Riktvärdena är framtagna för att indikera upp till vilken nivå det 

inte förväntas finnas risk för negativ påverkan på människor eller miljö vid angiven markanvändning. 

 

Riktvärdena är framtagna för två typer av markanvändning (Naturvårdsverket, 1999, 2000, 2016). 

 

• KM, Känslig Markanvändning, där det inte finns några begränsningar för hur marken kan 

användas och där grundvattnet skyddas. Exempel på markanvändning kan vara bostäder, 

daghem eller t.ex. odling av livsmedel. 

 

• MKM, Mindre Känslig Markanvändning. Vid halter över denna nivå anser Naturvårdsverket att 

markkvalitén begränsar markanvändningen. Marken anses utan risk kunna användas för 

industrier, kontor och vägar m.m. 

 

Det aktuella området klassas i och med den planerade markanvändningen (verksamhetsområde) som ett 

MKM-område. 

 

Det saknas beslutade svenska riktvärden för halter av PFAS i jord. SGI har i samband med ett 

regeringsuppdrag tagit fram rapporten: ”Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i 

mark och grundvatten”. I rapporten anges preliminära riktvärden för känslig och mindre känslig 

markanvändning för PFOS (perfluoroktansulfonsyra), för övriga perfluorerade ämnen bedöms det inte 

finnas tillräckligt med underlag för att ta fram riktvärden. Riktvärdena för PFOS kan ses som ett stöd för 

bedömning av risker från andra perfluorerade ämnen.  

http://www.structor.se/
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Livsmedelsverket (2016) råder att man räknar PFAS summa 7, dvs. summan av halter PFBS, 

PFHxS, PFOS, PFPeA, PFHxA, PFHpA och PFOA, som samlingsenhet och jämför med riktvärden 

för PFOS, då PFOS anses som det perfluorerade ämnet med högst toxicitet. 
 

 

6 Resultat 
 

Analys på jordprover och grundvattenprover tyder på förhöjda halter av några metalliska ämnen och 

PFAS. 

 

6.1 Föroreningar i jord 

De enskilda perflourerade ämnen som har ett riktvärde, överstiger inte riktvärdet för varken KM 

eller MKM, däremot överstiger summan av sju perflourerade ämnen (PFAS- 7) riktvärdet för MKM 

och KM i vissa punkter (se Tabell 2). 

 

PFAS-7 ges som en räckvidd för att täcka in möjlighet av PFAS-halter strax under 

detektionsgränsen. Det vill säga, den första siffran är det lägsta möjliga PFAS-7 värde: 

 

∑(𝑑𝑒𝑡𝑒𝑘𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟) 

 

Den andra siffran är det högsta möjliga PFAS-7 värde: 

 

(𝑑𝑒𝑡𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑔𝑟ä𝑛𝑠) ∗ (𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑑𝑒𝑡𝑒𝑘𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟) + ∑(𝑑𝑒𝑡𝑒𝑘𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟) 

 

6:2 FTS förekommer också i halter över detektionsgränsen. 
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Tabell 2. Halter av perfluorerade ämnen i jord (vissa ämnen som inte detekterades är inte med). 

PFAS-7 halter anges för att täcka in den totala mängden för vissa ämnen som Livsmedelsverket har 

väljat ut. PFAS-7 är summan av ämnen markerade med fet text. 

Borrpunkt   BP1 BP1 BP2 BP2 BP3 BP3 BP3 BP4 BP4     

Djup m 0-0,4 0,6-1,0 0-0,3 0,6-0,9 0,1-0,5 0,5-0,9 1,1-1,7 0-0,5 1-1,5    

TS_105°C  % 93,8 92,5 92,1 87,5 87,4 78,8 90 91,4 88,2 Riktvärde 

Ämne  Enhet <KM <KM >KM <KM >KM >MKM >KM <KM <KM MKM KM 

PFBA, perfluorbutansyra 
mg/kg 
TS <0,000500 <0,000500 0,00131 <0,000500 0,000779 0,0019 0,000688 <0,000500 <0,000500    

PFPeA, 

perfluorpentansyra 

mg/kg 

TS <0,000500 <0,000500 0,00355 0,00122 0,00184 0,0168 0,00222 0,000758 0,000568    

PFHxA, 

perfluorhexansyra 
mg/kg 
TS <0,000500 <0,000500 0,00134 0,000718 0,000761 0,0293 0,00218 <0,000500 <0,000500    

PFHpA, 

perfluorheptansyra 

mg/kg 

TS <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 0,00706 0,000678 <0,000500 <0,000500    

PFOA, 

perfluoroktansyra 

mg/kg 
TS <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 0,000601 <0,000500 <0,000500 <0,000500  16* 

PFBS 

perfluorbutansulfonsyra 

mg/kg 

TS <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500  160* 

PFHxS 

perfluorhexansulfonsyra 

mg/kg 
TS <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500    

PFOS, 

perfluoroktansulfonsyra 

mg/kg 

TS <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 0,00108 0,000687 0,020† 0,003† 

6:2 FTS, 
fluortelomersulfonat 

mg/kg 
TS <0,000500 0,00113 <0,000500 0,00406 0,00108 0,046 0,00612 <0,000500 <0,000500    

8:2 FTS, 

fluortelomersulfonat 

mg/kg 

TS <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 <0,000500 0,00109 <0,000500 <0,000500 <0,000500     

PFAS summa 7 

mg/kg 
TS 0-0,004 0-0,004 

0,005-
0,007 

0,002-
0,004 

0,003-
0,005 

0,054-
0,055 

0,005-
0,007 

0,002-
0,004 

0,001-
0,003 0,020† 0,003† 

*Riktvärdet från amerikanska delstaten Delawares riktvärden för känslig mark och vatten (Delaware DNREC 2018). 

†Preliminärt riktvärde för känslig markanvändning, framtaget av SGI (2015). Riktvärdet kan även appliceras till PFAS-7. 

 

De högsta halterna PFAS låg över riktvärdet för MKM i BP3 på djupet 0,5-0,9. I jordprov både 

över och under denna nivå var halten lägre, men låg över KM. 
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Tabell 3. Halter av utvalda organiska ämnen i jord (omfattar inte PFAS). 

Borrpunkt  BP1 BP1 BP1 BP2 BP2 BP3 BP3 BP3 BP4 BP4   

Djup M 0-0,4 0,6-1,0 

1,1-

1,4 0-0,3 0,6-0,9 0,1-0,5 0,5-0,9 

1,1-

1,7 0-0,5 1-1,5   

TS_105°C % 93,8 92,5   92,1 87,5 87,4 78,8  90 91,4 88,2 Riktvärde 

Ämne Enhet >KM <KM <KM <KM <KM >KM <KM >KM <KM <KM MKM KM 

naftalen mg/kg TS <0,080 <0,080 <0,100 <0,080 <0,080 <0,080 0,198 <0,100 <0,080 <0,080   
fenantren mg/kg TS <0,080 <0,080 <0,100 <0,080 <0,080 <0,080 0,216 <0,100 <0,080 <0,080   
fluoranten mg/kg TS <0,080 <0,080 <0,100 <0,080 <0,080 <0,080 0,082 <0,100 <0,080 <0,080   

PAH, summa 16 mg/kg TS <0,64 <0,64 <0,72 <0,64 <0,64 <0,64 0,5 <0,72 <0,64 <0,64   
PAH, summa 

cancerogena mg/kg TS <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28   
PAH, summa 

övriga mg/kg TS <0,36 <0,36 <0,44 <0,36 <0,36 <0,36 0,5 <0,44 <0,36 <0,36   

PAH, summa L mg/kg TS <0,12 <0,12 <0,15 <0,12 <0,12 <0,12 0,2 <0,15 <0,12 <0,12 15 3 

PAH, summa M mg/kg TS <0,20 <0,20 <0,25 <0,20 <0,20 <0,20 0,3 <0,25 <0,20 <0,20 20 3,5 

PAH, summa H mg/kg TS <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 10 1 

tetrakloreten mg/kg TS <0,020 <0,020   <0,020 0,026 <0,020 <0,020   <0,020 <0,020 1,2 0,4 

bensen mg/kg TS <0,0200 <0,0200 <0,010 <0,0200 <0,0200 <0,0200 <0,0200 0,026 <0,0200 <0,0200 0,04 0,012 

PCB 28 mg/kg TS <0,0030 <0,0030   <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030   <0,0030 <0,0030   

PCB 52 mg/kg TS <0,0030 <0,0030   <0,0030 <0,0030 0,0035 <0,0030   <0,0030 <0,0030   
PCB 101 mg/kg TS 0,0038 <0,0030   <0,0030 <0,0030 0,013 <0,0030   <0,0030 <0,0030   
PCB 118 mg/kg TS <0,0030 <0,0030   <0,0030 <0,0030 0,0059 <0,0030   <0,0030 <0,0030   
PCB 138 mg/kg TS 0,0036 <0,0030   <0,0030 <0,0030 0,0134 <0,0030   <0,0030 <0,0030   
PCB 153 mg/kg TS 0,003 <0,0030   <0,0030 <0,0030 0,013 <0,0030   <0,0030 <0,0030   

PCB 180 mg/kg TS <0,0030 <0,0030   <0,0030 <0,0030 0,0074 <0,0030   <0,0030 <0,0030   

PCB, summa 7 mg/kg TS 0,01 <0,011   <0,011 <0,011 0,056 <0,011   <0,011 <0,011 0,2 0,008 

 

Analys på jordprover visar att få andra organiska ämnen förekommer i halter överstigande 

analysens detektionsgräns. De ämnena som bryter denna trend, plus några samlingsenheter, visas i 

Tabell 3. Halterna bensen och PCB ligger över KM i några jordlager från BP 1 och 3. 

 

Tabell 4. Halter av metaller och metalliska ämnen i jord. 

Borrpunkt  BP1 BP1 BP1 BP2 BP2 BP3 BP3 BP3 BP4 BP4   

Djup m 0-0,4 

0,6-

1,0 

1,1-

1,4 0-0,3 

0,6-

0,9 

0,1-

0,5 

0,5-

0,9 

1,1-

1,7 0-0,5 1-1,5   

TS_105°C % 93,5 93,8 92,6 90,5 91 90,4 71,8 86,3 89,2 86,4 Riktvärde 

Riktvärde  Enhet <KM <KM <KM <KM <KM <KM MKM >KM <KM <KM MKM KM 

As mg/kg TS 1,3 1,7 2,29 2,5 1,45 2,38 47,7 10,6 <1.00 1,25 25 10 

Ba mg/kg TS 21,5 40,2 29,6 51,8 17 38,6 889 158 39,4 14,4 300 200 

Cd mg/kg TS <0.10 <0.10 0,16 <0.10 <0.10 <0.10 0,73 0,27 0,11 <0.10 12 0,8 

Co mg/kg TS 3,43 2,5 3,32 5,44 2,64 5,01 3,87 4,55 2 2,62 35 15 

Cr mg/kg TS 10,4 7,91 12,2 18,9 9,29 24,3 19,5 21,4 7,02 5,06 150 80 

Cu mg/kg TS 9,98 10,2 10,3 13,5 6,77 10,8 91,9 60,4 8,35 4,42 200 80 

Hg mg/kg TS <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 2,5 0,25 

Mo mg/kg TS 0,46 <0.40   <0.40 <0.40 <0.40 0,49   <0.40 <0.40 100 40 

Ni mg/kg TS 5,9 3,5 6,3 9,6 3,9 10 8,2 9,7 3,1 2,5 120 40 

Pb mg/kg TS 6,5 14 11 10,8 6,5 7,7 415 25,6 12,4 5,5 400 50 

Sn mg/kg TS <1.0 <1.0   <1.0 <1.0 <1.0 32,6   <1.0 <1.0 900*  
V mg/kg TS 13,8 11,2 13,6 25,4 11,1 23,1 14,6 29,4 10,3 8,14 200 100 

Zn mg/kg TS 22,5 71,3 56,3 46 32,4 36,3 1280 223 61,1 17,7 500 250 

*900 mg/kg är det holländska riktvärdet på tenn för potentiellt oacceptabel användning av mark till bostäder. (Carlon 2007) 
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Halterna av metalliska ämnen redovisas i Tabell 4. Halterna arsenik, barium, bly och zink ligger 

över MKM i ett prov från 0,5-0,9 m i BP 3. Arsenikhalten ligger på 47,7 mg/kg i detta prov och 

arsenik uppmättes även i halter överstigande KM i djupare jordlager.  

6.2 Föroreningar i grundvatten 

 

Tabell 5. Analys på grundvatten i två miljörör på fastigheten. PFAS-7 är summan av ämnen 

markerade med fet text. 

Borrpunkt   BP4 BP5   

Grundvattenpunkt   GV1 GV2 Riktvärde 

Ämne Enhet >Riktvärde >Riktvärde SPI-RV Dricksvatten 

As µg/l 1,8 11,5   

Ba µg/l 64,1 47,2   

Co µg/l 2,52 6,88   

Cr µg/l 6,4 8   

Cu µg/l 4,7 23,2   

Hg µg/l <0.020 0,02   

Mo µg/l 29,8 5,6   

Ni µg/l 7,4 16,3   

Pb µg/l 4,4 8 5 

V µg/l 9,8 9,6   

Zn µg/l 13,6 29,1   

PFBA perfluorbutansyra µg/l 0,206 0,028   

PFPeA perfluorpentansyra µg/l 0,904 0,12   

PFHxA perfluorhexansyra µg/l 0,465 0,098   

PFHpA perfluorheptansyra µg/l 0,115 0,051   

PFOA perfluoroktansyra µg/l <0.0100 <0.0100 0,07* 

PFNA perfluornonansyra µg/l <0.010 <0.010   

PFDA perfluordekansyra µg/l <0.010 <0.010   

PFBS 

perfluorbutansulfonsyra µg/l <0.010 <0.010 40* 

PFHxS 

perfluorhexansulfonsyra µg/l <0.010 <0.010   

PFOS 

perfluoroktansulfonsyra µg/l <0.0100 <0.0100 0,045† 

6:2 FTS fluortelomersulfonat µg/l <0.010 <0.010   

PFAS, summa 7 µg/l 1,48-1,52 0,27-0,31 0,045† 

PFAS, summa 11 µg/l 1,7 0,3   

*Riktvärdet för dricksvatten från amerikanska delstaten Delawares riktvärden för känslig mark och vatten (Delaware DNREC 2018). 

†Preliminärt riktvärde för grundvatten, framtaget av SGI (2015). Detta riktvärde kan också jämföras med halter PFAS summa 7. 
 

Tabell 5 ger resultat på grundvattenanalyser. 

 

PFAS summa 7 i båda rören ligger över riktvärdet för PFOS, som kan preliminärt jämföras med 

halter av PFAS summa 7 (Livsmedelsverket 2016). PFAS-7 i GV 1 är mer än tio gånger högre än 

riktvärdet för PFOS. 

 

Halten av bly i grundvatten är något förhöjd i GV 2 vid en jämförelse med SPI-RVs riktvärde för 

dricksvatten. 
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7 Slutsatser 

PFOS anses som det farligaste perfluorerade ämnet som Livsmedelverket rekommenderar 

analyseras (SGI 2015) – det är oklart om halter av 0,02-0,05 mg/kg PFHxA eller 6:2 FTS framstår 

som en risk. Det är även oklart om PFAS-11 halter som överstiger riktvärdet för PFOS i 

grundvatten är en risk för icke-bostads verksamheter på området. Detta på grund av brister i 

forskning. 

 

De förhöjda halter bly och arsenik har varierande utbredning; markundersökningen visar att 

massorna i gamla källaren består av olika material som kan ha olika halter av dessa metalliska 

ämnen. Det kan bero på naturliga bakgrundshalter av bly i jorden, eller möjligtvis på rör gjorda av 

bly. 

 

Eftersom PFAS detekterades även i GV 2 anses det som möjligt att PFAS urlakar från området där 

bostadshuset stått. Förorenat grundvatten kan finnas nedströms från området. Dock är halten lägre i 

GV 2 än i GV 1, vilket tyder på att den största mängden förorening finns kvar på platsen där huset 

stått. Användning av brandsläckningsskum var begränsad till 100 L.  

 

PFAS har spridit sig i grundvattnet. Området bedöms därför inte vara lämpligt för bostäder på grund 

av risk för förångning varvid förorening övergår till gasfas och kan nå upp till markytan. 
 

Det bedöms som lämpligt att sanera marken där delarna av gamla husgrunden och byggnadsrester 

finns, vilket förmodligen är där källaren fanns. Vid saneringsåtgärder bör allt material från huset 

och ytlig jord tas bort så att föroreningar inte sprids vidare 
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Fältprotokoll 
 

 

Uppdragsnr: 

 

8791/8801 

Datum  

 

2018/05/14 

Provtagningspunkt 

 

BP01 

Provtagningsplats: Katrineholm Uppsala 
 

Provtagare:      Helena Westin och Wil Geier 

STRUCTOR NYKÖPING 

AB 

Kungshagsvägen 3A 
611 35 NYKÖPING 

Växel: 0155-206400 
Direkt: 0155-20 64 14 Metod:              Skruvborr ×   Odexborr □  Provgrop □ 

Kl Nivå (m) Jordart ALS Provdjup (m) Anmärkning 
9:51 0-0,55 

 

Fyll 

Si/sa/gr 

Env. 

OJ34a 

X 

0-0,4 Siltiga massor med inslag av grus, ljus färg 

 0,55- 

 

Sa/gr X 0,6-1,0  

10:21  

 

 

Sa- X 1,1-1,4  

  

 

 

   GV ~1,5 m 

  

 

 

   En person som tidigare bodde där, menar att ingen brandskum användes vid släckningen av branden 2011-06-07 

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

 

  



 
 

 

Fältprotokoll 
 

 

Uppdragsnr: 

 

8791/8801 

Datum  

 

2018/05/14 

Provtagningspunkt 

 

BP02 

Provtagningsplats: Katrineholm Uppsala 
 

Provtagare:      Helena Westin och Wil Geier 

STRUCTOR NYKÖPING 

AB 

Kungshagsvägen 3A 
611 35 NYKÖPING 

Växel: 0155-206400 
Direkt: 0155-20 64 14 Metod:              Skruvborr ×   Odexborr □  Provgrop □ 

Kl Nivå (m) Jordart ALS Provdjup (m) Anmärkning 
10:37 0-0,3 

 

Jo/Le/Si  0,0-0,3 Siltig jord med växtrötter, mörka och vita (torr) inslag, sten 

 0,3- 

 

Sa/Le  0,6-0,9 Sandig brunröd silt, grus (fin morän), inslag av lera 

Naturlig avsatt 

Växtrester humifierade 
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Uppdragsnr: 

 

8791/8801 

Datum  

 

2018/05/14 

Provtagningspunkt 

 

BP03 

Provtagningsplats: Katrineholm Uppsala 
 

Provtagare:      Helena Westin och Wil Geier 

STRUCTOR NYKÖPING 

AB 

Kungshagsvägen 3A 
611 35 NYKÖPING 

Växel: 0155-206400 
Direkt: 0155-20 64 14 Metod:              Skruvborr ×   Odexborr □  Provgrop □ 

Kl Nivå (m) Jordart ALS Provdjup (m) Anmärkning 
10:52 0-0,25 

 

Jo  0,1-0,5 Jord med rötter, brun 

Påfylld 

 0,25-0,5 

 

Si/Sa/St   Gulbrun jord med grus/sten (diameter 0,1 cm-1,5 cm) 

Påfylld 

 0,5- 

 

Si/Sa/St  0,5-0,9 Slog ihop med nedan provdjupet (1,1-1,7) 

Svarta kolrester och tegel; sandig silt med inslag av jord 

Påfylld 

11:13  

 

 

  1,1-1,7 Slog ihop med övre provdjupet (0,5-0,9) 

Från gammal källaren 

  

 

 

   Borrstopp 2,0 m 

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

 

  



 
 

 

Fältprotokoll 
 

 

Uppdragsnr: 

 

8791/8801 

Datum  

 

2018/05/14 

Provtagningspunkt 

 

BP04/GV01 

Provtagningsplats: Katrineholm Uppsala 
 

Provtagare:      Helena Westin och Wil Geier 

STRUCTOR NYKÖPING 

AB 

Kungshagsvägen 3A 
611 35 NYKÖPING 

Växel: 0155-206400 
Direkt: 0155-20 64 14 Metod:              Skruvborr ×   Odexborr □  Provgrop □ 

Kl Nivå (m) Jordart ALS Provdjup (m) Anmärkning 
12:35 0-0,1 Jo X 0-0,5 Jord 

 0,1-2 Si/sa/gr   Silt med inslag av lite lera och sand samt ljusare enstaka grus (stenar <0,03 m) 

Sedan mörkare från 1,0-2 

12:46  

 

 

  1-1,5  

 2- 

 

Si   Ljusgrå silt med enstaka gruskorn 

  

 

 

   Berg på 13,7 m, sönderades ned till med vatten 

  

 

 

   Borrade igenom ett avloppsrör, förmodligen från gamla nerbrända huset 

Flyttade oss 1 m åt sidan, men kom inte ned mer än till 2 m. Flyttade oss tillbaks till det sönderade hålet och satte 

GV rör 

2 filter, 3 släta 

GV på 4,20 under rörtopp ~0,9 m över mark, stigandes fortfarande 

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

 

  



 
 

 

Fältprotokoll 
 

 

Uppdragsnr: 

 

8791/8801 

Datum  

 

2018/05/14 

Provtagningspunkt 

 

BP05/GV02 

Provtagningsplats: Katrineholm Uppsala 
 

Provtagare:      Helena Westin och Wil Geier 

STRUCTOR NYKÖPING 

AB 

Kungshagsvägen 3A 
611 35 NYKÖPING 

Växel: 0155-206400 
Direkt: 0155-20 64 14 Metod:              Skruvborr ×   Odexborr □  Provgrop □ 

Kl Nivå (m) Jordart ALS Provdjup (m) Anmärkning 
 0-0,2 Jo   Jord 

 0,2-0,5 Si/le   Silt med inslag av moränlera 

 0,5-1 

 

Sa/si   Silt med inslag av sand 

 1-2 

 

Sa/si   Sandig siltig morän, ljusare med ökat djup, ökad kornstorlek från 1-2 m 

 2-3 

 

Sa/si    

 3- 

 

Sa/si   Sandig, siltig morän 

  

 

 

   2 filter + 3 släta, sticker upp ~1,4 m 

  

 

 

    

  

 

 

    

 

  



 
 

 

Fältprotokoll 
 

 

Uppdragsnr: 

 

8791/8801 

Datum  

 

2018/05/15 

Provtagningspunkt 

 

BP06 

Provtagningsplats: Katrineholm Uppsala 
 

Provtagare:      Henrik Norden 

STRUCTOR NYKÖPING 

AB 

Kungshagsvägen 3A 
611 35 NYKÖPING 

Växel: 0155-206400 
Direkt: 0155-20 64 14 Metod:              Skruvborr ×   Odexborr □  Provgrop □ 

Kl Nivå (m) Jordart ALS Provdjup (m) Anmärkning 
  

 

 

   Se Henriks rapport ”Alla.pdf” 

Ingen skruvborr togs 

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

 

  



 
 

 

Fältprotokoll 
 

 

Uppdragsnr: 

 

8791/8801 

Datum  

 

2018/05/14 

Provtagningspunkt 

 

BP07 

Provtagningsplats: Katrineholm Uppsala 
 

Provtagare:      Henrik Norden 

STRUCTOR NYKÖPING 

AB 

Kungshagsvägen 3A 
611 35 NYKÖPING 

Växel: 0155-206400 
Direkt: 0155-20 64 14 Metod:              Skruvborr ×   Odexborr □  Provgrop □ 

Kl Nivå (m) Jordart ALS Provdjup (m) Anmärkning 
 0-0,6 F/Le   Se Henriks rapport 

Fyllning lera 

 0,6-1,0 F/gr Sa   Fyllning grus och sand 

 1,0-2 

 

 

Saf Si   Fyllnads sand med silt 

 2-3,8 

 

Si Saf   Silt med sand fyllning 

 3,8-4,1 

 

 

Le Mn   Lerig morän 

 4,1-5 

 

Si Mn   Siltig morän 
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Uppdragsnr: 

 

8791/8801 

Datum  

 

2018/05/15 

Provtagningspunkt 

 

BP08/GV04 

Provtagningsplats: Katrineholm Uppsala 
 

Provtagare:      Wil Geier och Henrik Norden 

STRUCTOR NYKÖPING 

AB 

Kungshagsvägen 3A 
611 35 NYKÖPING 

Växel: 0155-206400 
Direkt: 0155-20 64 14 Metod:              Skruvborr ×   Odexborr □  Provgrop □ 

Kl Nivå (m) Jordart ALS Provdjup (m) Anmärkning 
14:47     Läge bild 

     Ingen skruvborr, för hård mark 
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Uppdragsnr: 

 

8791/8801 

Datum  

 

2018/05/15 

Provtagningspunkt 

 

BP09/GV03 

Provtagningsplats: Katrineholm Uppsala 
 

Provtagare:      Wil Geier och Henrik Norden 

STRUCTOR NYKÖPING 

AB 

Kungshagsvägen 3A 
611 35 NYKÖPING 

Växel: 0155-206400 
Direkt: 0155-20 64 14 Metod:              Skruvborr ×   Odexborr □  Provgrop □ 

Kl Nivå (m) Jordart ALS Provdjup (m) Anmärkning 
09:21     Läge bild 

09:31 0-0,3 Fyll   Sa/si, förmodligen från gammal väg 

 0,3-0,6 

 

Jo   Mörk jord, växtrötter 

 0,6-1,0 

 

Le   Hög lerhalt med silt, grå 

09:37 1,0-1,8 

 

 

Gy   Gyttja, grön 

GV på 1,20 m 

 1,8-1,9 

 

SiSk   Siltig 

09:37 1,9-3,0 

 

Le   Lera med inslag av sand, blågrå 

  

 

 

    

  

 

 

    

 

  



 
 

 

Fältprotokoll 
 

 

Uppdragsnr: 

 

8791/8801 

Datum  

 

2018/05/15 

Provtagningspunkt 

 

BP10 

Provtagningsplats: Katrineholm Uppsala 
 

Provtagare:      Wil Geier och Henrik Norden 

STRUCTOR NYKÖPING 

AB 

Kungshagsvägen 3A 
611 35 NYKÖPING 

Växel: 0155-206400 
Direkt: 0155-20 64 14 Metod:              Skruvborr ×   Odexborr □  Provgrop □ 

Kl Nivå (m) Jordart ALS Provdjup (m) Anmärkning 
10:34     Bild distans från väg 57 

     Ingen skruvborr, se Henriks rapport  

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

 

  



 
 

 

Fältprotokoll 
 

 

Uppdragsnr: 

 

8791/8801 

Datum  

 

2018/05/15 

Provtagningspunkt 

 

BP11 

Provtagningsplats: Katrineholm Uppsala 
 

Provtagare:      Wil Geier och Henrik Norden 

STRUCTOR NYKÖPING 

AB 

Kungshagsvägen 3A 
611 35 NYKÖPING 

Växel: 0155-206400 
Direkt: 0155-20 64 14 Metod:              Skruvborr ×   Odexborr □  Provgrop □ 

Kl Nivå (m) Jordart ALS Provdjup (m) Anmärkning 
13:09 0-0,25 Jo   Organiskt jord, svart 

13:12 0,25-0,8 SaSi   Sand, brun och siltig 

  

 

 

   Se Henriks rapport 

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

 

  



 
 

 

Fältprotokoll 
 

 

Uppdragsnr: 

 

8791/8801 

Datum  

 

2018/05/15 

Provtagningspunkt 

 

BP12 

Provtagningsplats: Katrineholm Uppsala 
 

Provtagare:      Helena Westin och Henrik Norden 

STRUCTOR NYKÖPING 

AB 

Kungshagsvägen 3A 
611 35 NYKÖPING 

Växel: 0155-206400 
Direkt: 0155-20 64 14 Metod:              Skruvborr ×   Odexborr □  Provgrop □ 

Kl Nivå (m) Jordart ALS Provdjup (m) Anmärkning 
     Se Henriks rapport 

      

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  



 
 

 

Fältprotokoll 
 

 

Uppdragsnr: 

 

8791/8801 

Datum  

 

2018/06/04 

Provtagningspunkt 

 

BP23/GV13 

Skogen norr (1 bild) 

Provtagningsplats: Katrineholm Uppsala 
 

Provtagare:      Wilhelm Geier, Helena Westin, GEO-gruppen, Jan Strand som vatten 

tillhandahållare 
STRUCTOR NYKÖPING 

AB 

Kungshagsvägen 3A 
611 35 NYKÖPING 

Växel: 0155-206400 
Direkt: 0155-20 64 14 Metod:              Skruvborr ×   Odexborr □  Provgrop □ 

Kl Nivå (m) Jordart ALS Provdjup (m) Anmärkning 
 0-0,4 Jo/Sa   Mullrik jord med röda sandiga och siltiga inslag 

 0,4-1,0 Sa/Si/Gr   Grus (1-2 cm diameter), sand, silt, redan fuktig 0,6 m (inte grundvattenyta) 

09:03 1,0-2,0 

 

Sa/Si/Le 

Mn 

  Mindre gruskorn (diameter <0,4 cm), brun, >20% Le 

GV 1,20 m 

09:11 2,0-3,0 

 

Sa/Si/Le 

Mn 

  Större gruskorn (diameter ~3 cm) 

Samma morän (blockig) 

10:30  

 

 

   Borrat ner till berg med sondering Jb 3 

Grundvatten rör sattes på 4 m u my, + 0,5 m lock över markyta 

Blåste luft ner i röret 

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

 

  



 
 

 

Fältprotokoll 
 

 

Uppdragsnr: 

 

8791/8801 

Datum  

 

2018/06/04 

Provtagningspunkt 

 

BP24 (nära miljö GV-rör väster) 

Provtagningsplats: Katrineholm Uppsala 
 

Provtagare:      Wilhelm Geier, Helena Westin 

STRUCTOR NYKÖPING 

AB 

Kungshagsvägen 3A 
611 35 NYKÖPING 

Växel: 0155-206400 
Direkt: 0155-20 64 14 Metod:              Skruvborr ×   Odexborr □  Provgrop □ 

Kl Nivå (m) Jordart ALS Provdjup (m) Anmärkning 
10:56 

innan 

0-0,4 Si/Sa   Siltig sand (osorterad sand) med lite lite lera 

Lägebild 

 0,4-0,8 SiSa   Siltig sand med lite mer lera, större gruskorn, fin sand inslag 

11:03 0,8-1,8 

 

SiSa Mn   Siltig och sand, grus diameter 1-3 cm, ibland >10 cm 

11:26     Sondering ner till berg 

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

 

  



 
 

 

Fältprotokoll 
 

 

Uppdragsnr: 

 

8791/8801 

Datum  

 

2018/06/04 

Provtagningspunkt 

 

BP25/GV14 (hagen) 

Provtagningsplats: Katrineholm Uppsala 
 

Provtagare:      Wilhelm Geier, Helena Westin 

STRUCTOR NYKÖPING 

AB 

Kungshagsvägen 3A 
611 35 NYKÖPING 

Växel: 0155-206400 
Direkt: 0155-20 64 14 Metod:              Skruvborr ×   Odexborr □  Provgrop □ 

Kl Nivå (m) Jordart ALS Provdjup (m) Anmärkning 
12:38 0-0,3 Jo/Ko   Kolrester kan vara humifierade rötter, ohumifierade växtrötter 

 0,3-1,0 Le/gr/si   Mindre gruskorn (0,1-0,4 cm) 

Torrskorpelera och silt 

12:44 1,0-1,8 

 

Sa/si/le   Sand med inslag av lera och silt 

Grus diameter 0,2-1,5 cm 

 1,8-2,0 

 

Sa/le   Högre lerhalt 

10:30 2,0-3,0 

 

Si Mn   Silt med inslag av sand och lera 

  

 

 

   Sondering 

  

 

 

   GV rör 4,0 m (+0,5 ovan markyta) 

GV i brunn ~1,30 m under brunnlocket 

  

 

 

    

 



 
 

 

Fältprotokoll 
 

Grundvatten 

Uppdragsnr: 

 

8801 

Datum  

 

2018-05-23 

Nivåmätning av 

grundvatten 

 

 
Katrineholm-Uppsala Ansvarig:  Helena Westin 
STRUCTOR 

NYKÖPING AB 

Kungshagsvägen 3A 
611 35 NYKÖPING 

Växel: 0155-206400 
Direkt: 0155-20 64 14 

 

Provpunkt Grundvattenyta under 

rör (m) m.u.r.ö.k 

Rör ovan marknivå 

inkl lock (cm) 

GV under mark (m) 

m.u.m.y 
 

BP04/GV01 

 

2,76  1,83 

 

BP05/GV02 

 

3,60  2,25 

 

 

BP09/GV03 

 

1,90 1,46 0,44 

 

Brunn 

 

1,38 0,91 0,47 

 

 

BP08/GV04 

 

3,21 1,42 1,79 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

  



 
 

 

Fältprotokoll 
 

Grundvatten 

Uppdragsnr: 

 

8801 

Datum  

 

2018-06-11 

Nivåmätning av 

grundvatten 

 

 
Katrineholm-Uppsala Ansvarig:  Helena Westin 
STRUCTOR 

NYKÖPING AB 

Kungshagsvägen 3A 
611 35 NYKÖPING 

Växel: 0155-206400 
Direkt: 0155-20 64 14 

 

Provpunkt Grundvattenyta under 

rör (m) m.u.r.ö.k 

Rör ovan marknivå 

inkl lock (cm) 

GV under mark (m) 

m.u.m.y 
GV13 1,97 0,497  

GV14 3,105 1,518  

    

    

    

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 



OrderNr T1815459

ProvNr O11009868

Paket GRUND

Beteckning 1 GV1

Beteckning 2

Provtagningsdatum 2018-05-23

Provtagare Helena Westin

Projekt Katrineholm Uppsalla

Er ID 8801

Ankom 2018-05-25

Riktvärde SPI-RV Dricksvatten Uppnår

As µg/l 1,8

Ba µg/l 64,1

Cd µg/l <0.20

Co µg/l 2,52

Cr µg/l 6,4

Cu µg/l 4,7

Hg µg/l <0.020

Mo µg/l 29,8

Ni µg/l 7,4

Pb µg/l 4,4

Sn µg/l <1.0

V µg/l 9,8

Zn µg/l 13,6

alifater >C5-C8 µg/l <10

alifater >C8-C10 µg/l <10.0

alifater >C10-C12 µg/l <10

alifater >C12-C16 µg/l <10

alifater >C5-C16 µg/l <20

alifater >C16-C35 µg/l <10

aromater >C8-C10 µg/l <0.30

aromater >C10-C16 µg/l <0.775

metylpyrener/metylfluorantener µg/l <1.0

metylkrysener/metylbens(a)antracener µg/l <1.0

aromater >C16-C35 µg/l <1.0

naftalen µg/l <0.010

acenaftylen µg/l <0.010

acenaften µg/l <0.010

fluoren µg/l <0.010

fenantren µg/l <0.010

antracen µg/l <0.010

fluoranten µg/l <0.010

pyren µg/l <0.010

bens(a)antracen µg/l <0.010

krysen µg/l <0.010

bens(b)fluoranten µg/l <0.010

bens(k)fluoranten µg/l <0.010



bens(a)pyren µg/l <0.010

dibenso(ah)antracen µg/l <0.010

benso(ghi)perylen µg/l <0.010

indeno(123cd)pyren µg/l <0.010

PAH, summa 16 µg/l <0.080

PAH, summa cancerogena µg/l <0.035

PAH, summa övriga µg/l <0.045

PAH, summa L µg/l <0.015

PAH, summa M µg/l <0.025

PAH, summa H µg/l <0.040

diklormetan µg/l <2.0

1,1-dikloretan µg/l <0.10

1,2-dikloretan µg/l <1.00

1,2-diklorpropan µg/l <1.0

triklormetan (kloroform) µg/l <0.30

tetraklormetan (koltetraklorid) µg/l <0.10

1,1,1-trikloretan µg/l <0.10

1,1,2-trikloretan µg/l <0.20

hexakloretan µg/l <0.010

cis-1,2-dikloreten µg/l <0.10

trans-1,2-dikloreten µg/l <0.10

trikloreten µg/l <0.10

tetrakloreten µg/l <0.20

vinylklorid µg/l <1.00

1,1-dikloreten µg/l <0.10

monoklorbensen µg/l <0.10

1,2-diklorbensen µg/l <0.10

1,3-diklorbensen µg/l <0.10

1,4-diklorbensen µg/l <0.10

1,2,3-triklorbensen µg/l <0.10

1,2,4-triklorbensen µg/l <0.10

1,3,5-triklorbensen µg/l <0.20

1,2,3,4-tetraklorbensen µg/l <0.010

1235/1245-tetraklorbensen µg/l <0.020

pentaklorbensen µg/l <0.010

hexaklorbensen µg/l <0.0050

2-monoklorfenol µg/l <0.100

3-monoklorfenol µg/l <0.100

4-monoklorfenol µg/l <0.100

2,3-diklorfenol µg/l <0.10

2,4+2,5-diklorfenol µg/l <0.20

2,6-diklorfenol µg/l <0.10

3,4-diklorfenol µg/l <0.10

3,5-diklorfenol µg/l <0.10

2,3,4-triklorfenol µg/l <0.10

2,3,5-triklorfenol µg/l <0.10

2,3,6-triklorfenol µg/l <0.10

2,4,5-triklorfenol µg/l <0.10

2,4,6-triklorfenol µg/l <0.10

3,4,5-triklorfenol µg/l <0.10



2,3,4,5-tetraklorfenol µg/l <0.10

2,3,4,6-tetraklorfenol µg/l <0.10

2,3,5,6-tetraklorfenol µg/l <0.10

pentaklorfenol µg/l <0.10

bensen µg/l <0.20

toluen µg/l <0.50

etylbensen µg/l <0.10

m,p-xylen µg/l <0.20

o-xylen µg/l <0.10

xylener, summa µg/l <0.15

styren µg/l <0.20

MTBE µg/l <0.20

PCB 28 µg/l <0.00110

PCB 52 µg/l <0.00110

PCB 101 µg/l <0.000750

PCB 118 µg/l <0.00110

PCB 138 µg/l <0.00120

PCB 153 µg/l <0.00110

PCB 180 µg/l <0.000950

PCB, summa 7 µg/l <0.0037

o,p''-DDT µg/l <0.010

p,p''-DDT µg/l <0.010

o,p''-DDD µg/l <0.010

p,p''-DDD µg/l <0.010

o,p''-DDE µg/l <0.010

p,p''-DDE µg/l <0.010

aldrin µg/l <0.0050

dieldrin µg/l <0.010

endrin µg/l <0.010

isodrin µg/l <0.010

telodrin µg/l <0.010

alfa-HCH µg/l <0.010

beta-HCH µg/l <0.010

gamma-HCH (lindan) µg/l <0.010

heptaklor µg/l <0.010

cis-heptaklorepoxid µg/l <0.010

trans-heptaklorepoxid µg/l <0.010

alfa-endosulfan µg/l <0.010

PFBA perfluorbutansyra µg/l 0,206

PFPeA perfluorpentansyra µg/l 0,904

PFHxA perfluorhexansyra µg/l 0,465

PFHpA perfluorheptansyra µg/l 0,115

PFOA perfluoroktansyra µg/l <0.0100

PFNA perfluornonansyra µg/l <0.010

PFDA perfluordekansyra µg/l <0.010

PFBS perfluorbutansulfonsyra µg/l <0.010

PFHxS perfluorhexansulfonsyra µg/l <0.010

PFOS perfluoroktansulfonsyra µg/l <0.0100

6:2 FTS fluortelomersulfonat µg/l <0.010

PFAS, summa 11 µg/l 1,7



PFUnDA perfluorundekansyra µg/l <0.010

PFDoDA perfluordodekansyra µg/l <0.010

PFTrDA perfluortridekansyra µg/l <0.025

PFTeDA perfluortetradekansyra µg/l <0.025

PFPeS perfluorpentansulfonsyra µg/l <0.010

PFHpS perfluorheptansulfonsyra µg/l <0.010

PFNS perfluornonansulfonsyra µg/l <0.010

PFDS perfluordekansulfonsyra µg/l <0.010

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra µg/l <0.025

4:2 FTS fluortelomersulfonat µg/l <0.010

8:2 FTS fluortelomersulfonat µg/l <0.010

FOSA perfluoroktansulfonamid µg/l <0.010

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid µg/l <0.050

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid µg/l <0.050

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol µg/l <0.025

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol µg/l <0.025

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra µg/l <0.010

MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks. µg/l <0.010

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks. µg/l <0.010

HPFHpA 7H-perfluorheptansyra µg/l <0.010

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra µg/l <0.010

OBS: För den kompletta och slutgiltiga resultatrapporteringen hänvisas till den korresponderande signerade rapporten från ALS Scandinavia



T1815459

O11009869

GRUND

GV2

2018-05-23

Helena Westin

Katrineholm Uppsalla

8801

2018-05-25

Tillämpat riktvärde

Enkelt riktvärde - standard

Uppnår inte SPI-RV Dricksvatten

11,5

47,2

<0.20

6,88

8

23,2

0,02

5,6

16,3

8 5

<1.0

9,6

29,1

<10 100

<10.0 100

<10 100

<10 100

<20

<10 100

<0.30 70

<0.775 10

<1.0

<1.0

<1.0 2

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010



<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.080

<0.035

<0.045

<0.015 10

<0.025 2

<0.040 0,05

<2.0

<0.10

<1.00

<1.0

<0.30

<0.10

<0.10

<0.20

<0.010

<0.10

<0.10

<0.10

<0.20

<1.00

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.20

<0.010

<0.020

<0.010

<0.0050

<0.100

<0.100

<0.100

<0.10

<0.20

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10



<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.20 0,5

<0.50 40

<0.10 30

<0.20

<0.10

<0.15 250

<0.20

<0.20 20

<0.00110

<0.00110

<0.000750

<0.00110

<0.00120

<0.00110

<0.000950

<0.0037

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.0050

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

0,028

0,12

0,098

0,051

<0.0100

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.0100

<0.010

0,3



<0.010

<0.010

<0.025

<0.025

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.025

<0.010

<0.010

<0.010

<0.050

<0.050

<0.025

<0.025

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

OBS: För den kompletta och slutgiltiga resultatrapporteringen hänvisas till den korresponderandesignerade rapporten från ALS Scandinavia



OrderNr T1814508

ProvNr O11006434

Paket JORD

Beteckning 1 BP1/0,6-1,0

Beteckning 2

Provtagningsdatum 2018-05-14

Provtagare H.W. + W.G.

Projekt Katrineholm - Uppsala

Er ID 8801

Ankom 2018-05-17

Riktvärde NVs Känslig mark (MKM+KM) Uppnår ingen!

diklormetan mg/kg TS <0.800

1,1-dikloretan mg/kg TS <0.010

1,2-dikloretan mg/kg TS <0.100

1,2-diklorpropan mg/kg TS <0.10

triklormetan mg/kg TS <0.030

tetraklormetan (koltetraklorid) mg/kg TS <0.010

1,1,1-trikloretan mg/kg TS <0.010

1,1,2-trikloretan mg/kg TS <0.040

hexakloretan mg/kg TS <0.010

cis-1,2-dikloreten mg/kg TS <0.0200

trans-1,2-dikloreten mg/kg TS <0.0100

trikloreten mg/kg TS <0.010

tetrakloreten mg/kg TS <0.020

vinylklorid mg/kg TS <0.100

1,1-dikloreten mg/kg TS <0.0100

monoklorbensen mg/kg TS <0.010

1,2-diklorbensen mg/kg TS <0.020

1,3-diklorbensen mg/kg TS <0.020

1,4-diklorbensen mg/kg TS <0.020

1,2,3-triklorbensen mg/kg TS <0.020

1,2,4-triklorbensen mg/kg TS <0.030

1,3,5-triklorbensen mg/kg TS <0.050

triklorbensener, summa mg/kg TS <0.050

1234-tetraklorbensen mg/kg TS <0.010

1235/1245-tetraklorbensen mg/kg TS <0.020

pentaklorbensen mg/kg TS <0.010

tetra- och pentaklorbensener, mg/kg TS <0.020

hexaklorbensen mg/kg TS <0.0050

diklobenil mg/kg TS <0.010

kvintozen-pentakloranilin, sum mg/kg TS <0.020

2-monoklorfenol mg/kg TS <0.020

3-monoklorfenol mg/kg TS <0.020

4-monoklorfenol mg/kg TS <0.020

2,3-diklorfenol mg/kg TS <0.020

2,4+2,5-diklorfenol mg/kg TS <0.040

2,6-diklorfenol mg/kg TS <0.020



3,4-diklorfenol mg/kg TS <0.020

3,5-diklorfenol mg/kg TS <0.020

2,3,4-triklorfenol mg/kg TS <0.020

2,3,5-triklorfenol mg/kg TS <0.020

2,3,6-triklorfenol mg/kg TS <0.020

2,4,5-triklorfenol mg/kg TS <0.020

2,4,6-triklorfenol mg/kg TS <0.020

3,4,5-triklorfenol mg/kg TS <0.020

2,3,4,5-tetraklorfenol mg/kg TS <0.020

2,3,4,6-tetraklorfenol mg/kg TS <0.020

2,3,5,6-tetraklorfenol mg/kg TS <0.020

pentaklorfenol mg/kg TS <0.020

klorfenoler, summa mg/kg TS <0.19

TS_105°C % 93,8

As mg/kg TS 1,7

Ba mg/kg TS 40,2

Cd mg/kg TS <0.10

Co mg/kg TS 2,5

Cr mg/kg TS 7,91

Cu mg/kg TS 10,2

Hg mg/kg TS <0.20

Mo mg/kg TS <0.40

Ni mg/kg TS 3,5

Pb mg/kg TS 14

Sn mg/kg TS <1.0

V mg/kg TS 11,2

Zn mg/kg TS 71,3

alifater >C5-C8 mg/kg TS <5.0

alifater >C8-C10 mg/kg TS <10.0

alifater >C10-C12 mg/kg TS <10

alifater >C12-C16 mg/kg TS <10

alifater >C5-C16 mg/kg TS <18

alifater >C16-C35 mg/kg TS <10

aromater >C8-C10 mg/kg TS <0.480

aromater >C10-C16 mg/kg TS <1.24

metylpyrener/metylfluorantener mg/kg TS <1.0

metylkrysener/metylbens(a)antracener mg/kg TS <1.0

aromater >C16-C35 mg/kg TS <1.0

naftalen mg/kg TS <0.080

acenaftylen mg/kg TS <0.080

acenaften mg/kg TS <0.080

fluoren mg/kg TS <0.080

fenantren mg/kg TS <0.080

antracen mg/kg TS <0.080

fluoranten mg/kg TS <0.080

pyren mg/kg TS <0.080

bens(a)antracen mg/kg TS <0.080

krysen mg/kg TS <0.080

bens(b)fluoranten mg/kg TS <0.080

bens(k)fluoranten mg/kg TS <0.080



bens(a)pyren mg/kg TS <0.080

dibens(ah)antracen mg/kg TS <0.080

benso(ghi)perylen mg/kg TS <0.080

indeno(123cd)pyren mg/kg TS <0.080

PAH, summa 16 mg/kg TS <0.64

PAH, summa cancerogena mg/kg TS <0.28

PAH, summa övriga mg/kg TS <0.36

PAH, summa L mg/kg TS <0.12

PAH, summa M mg/kg TS <0.20

PAH, summa H mg/kg TS <0.32

bensen mg/kg TS <0.0200

toluen mg/kg TS <0.100

etylbensen mg/kg TS <0.020

m,p-xylen mg/kg TS <0.020

o-xylen mg/kg TS <0.010

xylener, summa mg/kg TS <0.015

styren mg/kg TS <0.040

MTBE mg/kg TS <0.050

PCB 28 mg/kg TS <0.0030

PCB 52 mg/kg TS <0.0030

PCB 101 mg/kg TS <0.0030

PCB 118 mg/kg TS <0.0030

PCB 138 mg/kg TS <0.0030

PCB 153 mg/kg TS <0.0030

PCB 180 mg/kg TS <0.0030

PCB, summa 7 mg/kg TS <0.011

o,p''-DDT mg/kg TS <0.010

p,p''-DDT mg/kg TS <0.010

o,p''-DDD mg/kg TS <0.010

p,p''-DDD mg/kg TS <0.010

o,p''-DDE mg/kg TS <0.010

p,p''-DDE mg/kg TS <0.010

aldrin mg/kg TS <0.010

dieldrin mg/kg TS <0.010

endrin mg/kg TS <0.010

isodrin mg/kg TS <0.010

telodrin mg/kg TS <0.010

alfa-HCH mg/kg TS <0.010

beta-HCH mg/kg TS <0.010

gamma-HCH (lindan) mg/kg TS <0.0100

heptaklor mg/kg TS <0.010

cis-heptaklorepoxid mg/kg TS <0.010

trans-heptaklorepoxid mg/kg TS <0.010

alfa-endosulfan mg/kg TS <0.010

TEX, summa mg/kg TS

OBS: För den kompletta och slutgiltiga resultatrapporteringen hänvisas till den korresponderande signerade rapporten från ALS Scandinavia



T1814508 T1814508 T1814508 T1814508 T1814508 T1814508 T1814508 T1814508 T1814508

O11006433O11006442O11006436O11006435O11006437O11006438O11006441O11006439O11006440

JORD JORD JORD JORD JORD JORD JORD JORD JORD

BP1/0-0,4 BP1/1,1-1,4BP2/0,6-0,9BP2/0-0,3 BP3/0,1-0,5BP3/0,5-0,9BP3/1,1-1,7BP4/0-0,5 BP4/1-1,5

2018-05-142018-05-142018-05-142018-05-142018-05-142018-05-142018-05-142018-05-142018-05-14

H.W. + W.G.H.W. + W.G.H.W. + W.G.H.W. + W.G.H.W. + W.G.H.W. + W.G.H.W. + W.G.H.W. + W.G.H.W. + W.G.

Katrineholm - UppsalaKatrineholm - UppsalaKatrineholm - UppsalaKatrineholm - UppsalaKatrineholm - UppsalaKatrineholm - UppsalaKatrineholm - UppsalaKatrineholm - UppsalaKatrineholm - Uppsala

8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801

2018-05-172018-05-172018-05-172018-05-172018-05-172018-05-172018-05-172018-05-172018-05-17

Uppnår ingen!Uppnår NVs G-RV Känslig markUppnår ingen!Uppnår ingen!Uppnår ingen!Uppnår ingen!Uppnår NVs G-RV MKMUppnår ingen!Uppnår ingen!

<0.800 <0.800 <0.800 <0.800 <0.800 <0.800 <0.800

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

<0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

<0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

<0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

<0.0200 <0.0200 <0.0200 <0.0200 <0.0200 <0.0200 <0.0200

<0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

<0.020 0,026 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

<0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100

<0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

<0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

<0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

<0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

<0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

<0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030

<0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

<0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

<0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

<0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

<0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

<0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

<0.020 <0.020 <0.025 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

<0.020 <0.020 <0.025 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

<0.020 <0.020 <0.025 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

<0.020 <0.020 <0.025 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

<0.040 <0.040 <0.050 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040

<0.020 <0.020 <0.025 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020



<0.020 <0.020 <0.025 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

<0.020 <0.020 <0.025 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

<0.020 <0.020 <0.025 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

<0.020 <0.020 <0.025 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

<0.020 <0.020 <0.025 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

<0.020 <0.020 <0.025 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

<0.020 <0.020 <0.025 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

<0.020 <0.020 <0.025 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

<0.020 <0.020 <0.025 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

<0.020 <0.020 <0.025 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

<0.020 <0.020 <0.025 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

<0.020 <0.020 <0.025 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

<0.19 <0.19 <0.24 <0.19 <0.19 <0.19 <0.19

93,5 92,6 91 90,5 90,4 71,8 86,3 89,2 86,4

1,3 2,29 1,45 2,5 2,38 47,7 10,6 <1.00 1,25

21,5 29,6 17 51,8 38,6 889 158 39,4 14,4

<0.10 0,16 <0.10 <0.10 <0.10 0,73 0,27 0,11 <0.10

3,43 3,32 2,64 5,44 5,01 3,87 4,55 2 2,62

10,4 12,2 9,29 18,9 24,3 19,5 21,4 7,02 5,06

9,98 10,3 6,77 13,5 10,8 91,9 60,4 8,35 4,42

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

0,46 <0.40 <0.40 <0.40 0,49 <0.40 <0.40

5,9 6,3 3,9 9,6 10 8,2 9,7 3,1 2,5

6,5 11 6,5 10,8 7,7 415 25,6 12,4 5,5

<1.0 <1.0 <1.0 <1.0 32,6 <1.0 <1.0

13,8 13,6 11,1 25,4 23,1 14,6 29,4 10,3 8,14

22,5 56,3 32,4 46 36,3 1280 223 61,1 17,7

<5.0 <4.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <4.0 <5.0 <5.0

<10.0 <4.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <4.0 <10.0 <10.0

<10 <20 <10 <10 <10 <10 <20 <10 <10

<10 <20 <10 <10 <10 <10 <20 <10 <10

<18 <24 <18 <18 <18 <18 <24 <18 <18

<10 <20 <10 <10 <10 <10 <20 <10 <10

<0.480 <0.480 <0.480 <0.480 <0.480 <0.480 <0.480 <0.480 <0.480

<1.24 <1.24 <1.24 <1.24 <1.24 <1.24 <1.24 <1.24 <1.24

<1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0

<1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0

<1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0

<0.080 <0.100 <0.080 <0.080 <0.080 0,198 <0.100 <0.080 <0.080

<0.080 <0.100 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.100 <0.080 <0.080

<0.080 <0.100 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.100 <0.080 <0.080

<0.080 <0.100 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.100 <0.080 <0.080

<0.080 <0.100 <0.080 <0.080 <0.080 0,216 <0.100 <0.080 <0.080

<0.080 <0.100 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.100 <0.080 <0.080

<0.080 <0.100 <0.080 <0.080 <0.080 0,082 <0.100 <0.080 <0.080

<0.080 <0.100 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.100 <0.080 <0.080

<0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080

<0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080

<0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080

<0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080



<0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080

<0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080

<0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080

<0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 <0.080

<0.64 <0.72 <0.64 <0.64 <0.64 0,5 <0.72 <0.64 <0.64

<0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28

<0.36 <0.44 <0.36 <0.36 <0.36 0,5 <0.44 <0.36 <0.36

<0.12 <0.15 <0.12 <0.12 <0.12 0,2 <0.15 <0.12 <0.12

<0.20 <0.25 <0.20 <0.20 <0.20 0,3 <0.25 <0.20 <0.20

<0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32

<0.0200 <0.010 <0.0200 <0.0200 <0.0200 <0.0200 0,026 <0.0200 <0.0200

<0.100 <0.050 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.050 <0.100 <0.100

<0.020 <0.050 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.050 <0.020 <0.020

<0.020 <0.050 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.050 <0.020 <0.020

<0.010 <0.050 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.050 <0.010 <0.010

<0.015 <0.050 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.050 <0.015 <0.015

<0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040

<0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

<0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030

<0.0030 <0.0030 <0.0030 0,0035 <0.0030 <0.0030 <0.0030

0,0038 <0.0030 <0.0030 0,013 <0.0030 <0.0030 <0.0030

<0.0030 <0.0030 <0.0030 0,0059 <0.0030 <0.0030 <0.0030

0,0036 <0.0030 <0.0030 0,0134 <0.0030 <0.0030 <0.0030

0,003 <0.0030 <0.0030 0,013 <0.0030 <0.0030 <0.0030

<0.0030 <0.0030 <0.0030 0,0074 <0.0030 <0.0030 <0.0030

0,01 <0.011 <0.011 0,056 <0.011 <0.011 <0.011

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

<0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

<0.10 <0.10

OBS: För den kompletta och slutgiltiga resultatrapporteringen hänvisas till den korresponderande signerade rapporten från ALS Scandinavia



O11006440

2018-05-14

H.W. + W.G.

Katrineholm - Uppsala

2018-05-17

Uppnår ingen! NVs G-RV MKM NVs G-RV Känslig mark

0,25 0,08

1,2 0,4

0,35 0,08

30 5

0,6 0,2

1,2 0,4

10 1

2 0,5

0,1 0,035

0,4 0,12

NVs Känslig mark (MKM+KM)

Klassificerande princip



3 0,5

25 10

300 200

12 0,8

35 15

150 80

200 80

2,5 0,25

100 40

120 40

400 50

200 100

500 250

150 25

120 25

500 100

500 100

500 100

1000 100

50 10

15 3

30 10



15 3

20 3,5

10 1

0,04 0,012

40 10

50 10

50 10

0,6 0,2

0,2 0,008



OrderNr

ProvNr

Paket

Beteckning 1

Beteckning 2

Provtagningsdatum

Provtagare

Projekt

Er ID

Ankom

Riktvärde NVs Känslig mark (MKM+KM)

TS_105°C %

PFBA perfluorbutansyra mg/kg TS

PFPeA perfluorpentansyra mg/kg TS

PFHxA perfluorhexansyra mg/kg TS

PFHpA perfluorheptansyra mg/kg TS

PFOA perfluoroktansyra mg/kg TS

PFNA perfluornonansyra mg/kg TS

PFDA perfluordekansyra mg/kg TS

PFUnDA perfluorundekansyra mg/kg TS

PFDoDA perfluordodekansyra mg/kg TS

PFBS perfluorbutansulfonsyra mg/kg TS

PFHxS perfluorhexansulfonsyra mg/kg TS

PFHpS perfluorheptansulfonsyra mg/kg TS

PFOS perfluoroktansulfonsyra mg/kg TS

PFDS perfluordekansulfonsyra mg/kg TS

FOSA perfluoroktansulfonamid mg/kg TS

6:2 FTS fluortelomersulfonat mg/kg TS

8:2 FTS fluortelomersulfonat mg/kg TS

PFTrDA perfluortridekansyra mg/kg TS

PFTeDA perfluortetradekansyra mg/kg TS

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid mg/kg TS

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid mg/kg TS

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol mg/kg TS

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol mg/kg TS

OBS: För den kompletta och slutgiltiga resultatrapporteringen hänvisas till den korresponderande signerade rapporten från ALS Scandinavia



T1814509 T1814509 T1814509 T1814509 T1814509 T1814509 T1814509 T1814509 T1814509

O11006444O11006443O11006446O11006445O11006447O11006448O11006451O11006449O11006450

JORD JORD JORD JORD JORD JORD JORD JORD JORD

BP1/0,6-1,0BP1/0-0,4 BP2/0,6-0,9BP2/0-0,3 BP3/0,1-0,5BP3/0,5-0,9BP3/1,1-1,7BP4/0-0,5 BP4/1-1,5

2018-05-142018-05-142018-05-142018-05-142018-05-142018-05-142018-05-142018-05-142018-05-14

H.W. + W.G.H.W. + W.G.H.W. + W.G.H.W. + W.G.H.W. + W.G.H.W. + W.G.H.W. + W.G.H.W. + W.G.H.W. + W.G.

Katrineholm - UppsalaKatrineholm - UppsalaKatrineholm - UppsalaKatrineholm - UppsalaKatrineholm - UppsalaKatrineholm - UppsalaKatrineholm - UppsalaKatrineholm - UppsalaKatrineholm - Uppsala

8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801

2018-05-172018-05-172018-05-172018-05-172018-05-172018-05-172018-05-172018-05-172018-05-17

Inget matchande riktvärdeInget matchande riktvärdeInget matchande riktvärdeInget matchande riktvärdeInget matchande riktvärdeInget matchande riktvärdeInget matchande riktvärdeInget matchande riktvärdeInget matchande riktvärde

92,5 93,8 87,5 92,1 87,4 78,8 90 91,4 88,2

<0.000500 <0.000500 <0.000500 0,00131 0,000779 0,0019 0,000688 <0.000500 <0.000500

<0.000500 <0.000500 0,00122 0,00355 0,00184 0,0168 0,00222 0,000758 0,000568

<0.000500 <0.000500 0,000718 0,00134 0,000761 0,0293 0,00218 <0.000500 <0.000500

<0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 0,00706 0,000678 <0.000500 <0.000500

<0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 0,000601 <0.000500 <0.000500 <0.000500

<0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

<0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

<0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

<0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

<0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

<0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

<0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

<0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 0,00108 0,000687

<0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

<0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

0,00113 <0.000500 0,00406 <0.000500 0,00108 0,046 0,00612 <0.000500 <0.000500

<0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 0,00109 <0.000500 <0.000500 <0.000500

<0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

<0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

<0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

<0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

<0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

<0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500

OBS: För den kompletta och slutgiltiga resultatrapporteringen hänvisas till den korresponderande signerade rapporten från ALS Scandinavia



O11006450

2018-05-14

H.W. + W.G.

Katrineholm - Uppsala

2018-05-17

Inget matchande riktvärdeNVs G-RV MKM NVs G-RV Känslig mark

NVs Känslig mark (MKM+KM)

Klassificerande princip


	Miljöteknisk markundersökning Uppsala, Katrineholm 180629
	Bilaga 1a Fältprotokoll Borrning Uppsala
	Bilaga 1b Fältprotokoll GV Uppsala
	Bilaga 2 Analysresultat grundvatten
	Bilaga 2 Analysresultat jord bred omfattning
	Bilaga 2 Analysresultat jord PFAS

