
re
po

00
1.

do
cx

20
15

-1
0-

05

RAPPORT

GÖTEBORGS STAD, FASTIGHETSKONTORET

Lindholmens odlarförening
UPPDRAGSNUMMER 1312102.000

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING OCH RISKBEDÖMNING INKL
FRAMTAGANDE AV PLATSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN

2015-12-11

SWECO ENVIRONMENT AB
GÖTEBORG FÖRORENADE OMRÅDEN

SVEN ARDUNG - UPPDRAGSLEDARE
PETRA ALMQVIST - HANDLÄGGARE
MARIE BÖRNELL - KVALITETSGRANSKARE



2 (24)

RAPPORT
2015-12-11

LINDHOLMENS ODLARFÖRENING



1(22)

RAPPORT
2015-12-11

LINDHOLMENS ODLARFÖRENING

Innehållsförteckning

	

1 Inledning 3
Bakgrund och syfte 3
Organisation 4
Omfattningar och avgränsningar 4

1.3.1 Underlag 5

2 Områdesbeskrivning 5
Allmänt 5
Geologi och hydrogeologi 6
Markanvändning (tidigare, nuvarande och framtida) 7
Potentiella föroreningar 9

3 Tidigare utförda undersökningar 9

4 Nu utförda undersökningar 10
XRF (X-ray flourescence) 10

4.1.1 Kvalitetssäkring av fältinstrument 10

Laboratorieanalyser 11
4.2.1 Jord 11

4.2.2 Biota 11

Jämförvärden 11

5 Resultat 11
Jordlagerföljd 11
XRF-resultat 12
Analysresultat 12

5.3.1 Jord 12

5.3.2 Biota 13

6 Sammanfattning av föroreningssituationen 13

7 Riskbedömning 15
Allmänt 15
Platsspecifika förutsättningar 16
Skyddsobjekt och platsspecifika exponeringsvägar 16

7.3.1 Intag av jord 17

7.3.2 Hudkontakt 17



2(22)

RAPPORT
2015-12-11

LINDHOLMENS ODLARFÖRENING

re
po

00
1.

do
cx

20
15

-1
0-

05

SESNAD p:\1314\1312102_lindholmens_odlarförening\000\19 original\rapport lindholmens odlarförening_slutversion ver2.docx

7.3.3 Inandning av damm 17

7.3.4 Intag av växter 17

7.3.5 Sammanfattning av exponeringsantaganden 18

Platsspecifika riktvärden för jord – hälsobaserade 18
7.4.1 Beräkningar och resultat 18

7.4.2 Justeringar och resultat, hälsobaserade platsspecifika riktvärden 19

7.4.3 Jämförelser mot platsspecifika riktvärden 19

Dimensionerande föroreningar och beräkningar 20

8 Behov av riskreduktion 21

9 Slutsatser och rekommendationer 21

Bilagor
1. Situationsplan med provpunkter
2. Fältobservationer
3a. Sammanställning, laboratorieanalyser
3b. Sammanställning, XRF-mätning
4. Beräkningsark, platsspecifika riktvärden
5a. Analysrapporter jord (20 sidor)
5b. Analysrapporter biota (20 sidor)
6. Koordinatlista
7. Dimensionerande föroreningar och beräkningar



3(22)

RAPPORT
2015-12-11

LINDHOLMENS ODLARFÖRENING

1 Inledning

Bakgrund och syfte

Lindholmens odlarförening (tillika koloniområde) är beläget i primärområdet Lindholmen
(tillhörande Lundby stadsdel), Göteborg, se figur 1. Fastigheterna, Lindholmen 735:313
och 735:489, ägs idag av Göteborgs Stad.

Figur 1 - aktuellt projektområde är markerat med rött. ©OpenStreetmap, bidragsgivare.

I samband med att en miljöteknisk markundersökning utfördes, på en intilliggande
fastighet (förskola) till nu aktuellt projektområde, togs även några ytliga (<0,5 m u befintlig
my) jordprov inom området för föreliggande projekt. Resultatet från analyserna av dessa
visade på förhöjda halter av främst metaller och PAH, d.v.s. nu aktuellt område har en
föroreningsbelastning. Noterbart är att proverna emellertid togs på fyllnadsmaterial i
gångar mellan kolonilotterna (ej på mulljord).

Resultatet har delgivits Miljöförvaltningen (tillsynsmyndighet) vilka ser behov av ytterligare
utredning av föroreningssituationen och dess eventuella effekter på människa och odling.

Sweco Environment AB har, på uppdrag av Fastighetskontoret i Göteborg Stad, utfört en
översiktlig miljöteknisk markundersökning under hösten 2015. Uppdraget har även
innefattat en efterföljande riskbedömning inkl framtagande av platsspecifika riktvärden
avseende eventuell risk för de personer som vistas och intar grödor vilka är odlade inom
Lindholmens odlarförening.
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Syftet med utredningen har varit att:

· övergripande undersöka föroreningssituationen i den ytliga mulljorden (tillika det
djup där de flesta grödor förekommer) inom området för Lindholmens odlarfören-
ing, samt att jämföra resultaten med tillämpliga riktvärden.

· identifiera och bedöma de risker som kan föreligga för människor som vistas
och odlar inom området med avseende på påvisad föroreningsförekomst.

· definiera (och bedöma) dess spridnings- och exponeringsrisker, och med
utgångspunkt från dessa beräkna platsspecifika, hälsoriskbaserade, riktvärden
för mark inom området genom att använda Naturvårdsverkets beräknings-
metodik.

· utifrån beräknade platsspecifika riktvärden bedöma behovet av åtgärder inom
området. 

Organisation

Inom Sweco Environment AB har uppdraget utförts av följande organisation:

Person Ansvar

Sven Ardung Uppdragsledare

Petra Almqvist Handläggare

Marie Börnell Kvalitetsgranskare

Underkonsult Uppgift

Eurofins AB Laboratorieanalyser

Omfattningar och avgränsningar

Projektet har omfattat:

· Provtagning av jord i 11 punkter

· Provtagning av biota (grödor) i 11 punkter

· Inmätning av provpunkter med DGPS av samtliga punkter (11 st)

· Analys av jordprov liksom grödor (10 +10 st)

· Upprättande av platsspecifika riktvärden för följande ämnen:

o PAH M

o PAH H

o Barium

o Bly

o Kadmium



5(22)

RAPPORT
2015-12-11

LINDHOLMENS ODLARFÖRENING

o Koppar

o Kvicksilver

o Zink

· Riskutvärdering/riskutredning

· Upprättande av rapport

Projektets avgränsningar:

· Projektområdets, tillika undersökningsområdets, geografiska avgränsning
framgår av bilaga 1.

· Någon historisk inventering har ej utförts inom ramen för föreliggande uppdrag.

· Provtagningen genomfördes under september månad, tillgången på grödor var
då begränsad till de som mognar relativt sent under odlingssäsongen.

· Undersökningen är av stickprovskaraktär och jordprover har tagits ut i ett
begränsat antal punkter.

1.3.1 Underlag

Underlaget för utredningen utgörs av nu utförd, tidigare utförda miljötekniska mark-
undersökningar, ett antal flygbilder från olika årtionden (mellan 1930 och 2010) samt en
kort historisk presentation av området (skriven av Leif Bengtsson, Lindholmens
odlarförening). Ingen historisk inventering har således utförts inom ramen för detta
uppdrag.

Undersökningsresultaten från tidigare undersökningar finns sammanställda i följande
rapporter:

· PM – Bedömning av föroreningssituationen vid Plåtslagaregatan efter
kompletterande provtagning av ytlig jord. Hifab, 2015-03-20.

2 Områdesbeskrivning

Allmänt

Undersökningsområdet är beläget i primärområdet Lindholmen, tillhörande Lundby
stadsdel, i Göteborg. För områdets geografiska placering, se tidigare figur (figur 1). Figur
2 visar en mer detaljerad flygbild över aktuellt undersökningsområde.
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Figur 2 - flygfoto över Lindholmens odlarförening från 2010/2011, aktuellt område är markerat i rött.
Referens: Fastighetskontoret, Göteborgs Stad.

Området utgörs av ett flertal odlingslotter och dess totala yta uppgår till drygt 4500 m2.

Området angränsar till en förskola i söder, ett bostadsområde i norr, i väst och öst
avgränsas området av Miragatan respektive Plåtslagaregatan. Området är relativt flackt
men sluttar mot väst (Miragatan).

Geologi och hydrogeologi

Enligt jordartskartan, se figur 3, utgörs jordlagren i området huvudsakligen av sand. I
omgivningen finns utöver det främst fyllnadsmaterial och berg i dagen.

Närmaste vattendrag är Göta Älv som ligger ca 0,3 km söder om undersökningsområdet.

Den huvudsakliga grundvattenströmningen bedöms vara mot väster, mot
Sannegårdshamnen. Det kan dock inte uteslutas att ytligt grundvatten/markvatten rör sig i
andra riktningar via lokala ledningsgravar och dylikt.

Enligt SGUs brunnsarkiv finns inga dricksvattenbrunnar i närområdet (<500 m). Dock
finns flertalet energibrunnar, noterbart är att dessa endast används för energiuttag och
något dricksvattenuttag görs således inte från dessa.

Det finns ej heller några grundvattentäkter i närområdet. Dock räknas Göta Älv som en
primär vattenförekomst enligt länsstyrelsens databas ”VattenInformationsSystem Sverige”
(VISS) vilken ses som skyddsvärd.
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Figur 3 - visar ett utsnitt av jordartskarta skapad m h a webverktyg på SGUs hemsida, www.sgu.se.
För aktuellt område, se röd markering. Strierad yta = fyllnadsmaterial, rött = berg i dagen, orange
med vita prickar = sand. Kartan som utsnittet är hämtat från är automatiskt framställd ifrån SGUs
data

Markanvändning (tidigare, nuvarande och framtida)

Tidigare

Lindholmsområdet har en historia som sträcker sig ända tillbaka till medeltiden. Fram till
mitten på 1800-talet utgjordes stora delar av Lindholmen av jordbruksmark. Under 1840-
och 50-talet etablerades Lindholmens varv där det har hanterats produkter som kol och
koks (hamnen har även fungerat som uppställningsplats för containrar men också som
salthamn1). Strax söder om aktuellt undersökningsområde har det även funnits ett
garveri. Områdena närmast vattnet (åt väster) utgjorde varvsområde medan området
längre upp (åt norr och österut) på Lindholmen var bostadsmark. I anslutning till
bostäderna fanns mark avsatt för odling och på flygbilder från 1930-talet och framåt kan
man se att aktuellt undersökningsområde till största delen har använts för odlingsända-
mål. Den östra delen av området ser dock ut att ha varit bebyggd, se figur 4.

1 Älvstranden Utveckling AB, http://www.alvstranden.com/den-nya-
staden3/omraden/lindholmen/historia/
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Figur 4 - visar ett utsnitt från en flygbild från 1942 där man kan ana olika odlingslotter inom nu
aktuellt område liksom bebyggelse i de östra delarna (röd markering). Referens:
Fastighetskontoret, Göteborgs Stad

På ett flygfoto från 1970-talet ser det ut som att någon slags fordonsrelaterad verksamhet
varit verksam på platsen, se figur 5.

Nuvarande

Odlingsområdets/koloniområdets nuvarande utformning fanns med i detaljplanen över
Lindholmen från 1990 och Lindholmens odlarförening bildades 1996.

Framtida

Någon framtida ändring av markanvändningen inom aktuellt projektområde är inte känd.
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Figur 5 - visar ett flygfoto från 1970-talet över aktuellt undersökningsområde. Gul markering visar
den bebyggda delen av området med tillhörande verksamhet. Referens: Fastighetskontoret
Göteborgs Stad.

Potentiella föroreningar

Området har som tidigare beskrivits en lång verksamhetshistoria.

De ämnen som bedöms kunna förekomma på området med hänsyn till tidigare
markanvändning och dess verksamhetshistorik (och som dessutom uppvisats i förhöjda
halter i tidigare undersökningar) är främst: metaller, alifater, aromater, BTEX och PAH.

3 Tidigare utförda undersökningar
Under 2014 utfördes en översiktlig miljöteknisk markundersökning2 vid förskolan i
anslutning till koloniområdet, då konstaterades förhöjda halter av metaller, alifater,
aromater och PAH, möjligen härstammande från det garveri som tidigare låg inom
samma fastighet. I början av 2015 utförde Hifab AB en kompletterande undersökning3 vid
förskolan, fyra av provpunkterna placerades då även på gångvägarna inom
koloniområdet, d.v.s. ej inom själva odlingslotterna.

2 Hifab AB, 2014. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Plåtslagaregatan, Lindholmen
735:308 m.fl Hifab 2014-06-12.
3 Hifab AB, 2015. PM Bedömning av föroreningssituationen vid Plåtslagaregatan efter
kompletterande provtagning av ytlig jord, 2015-03-20.
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Vid den kompletterande provtagningen noterades tegelbitar och andra rivningsrester i de
ytliga massorna, möjligen från den byggnad som stått inom områdets östra del. Jord från
en av de fyra provpunkterna visade förhöjda halter av PAH och metaller. XRF-mätningar
visade på förhöjda halter av metaller i samtliga fyra punkter. Framförallt visar undersök-
ningen på förekomst av förhöjda halter av metallerna barium, bly, zink samt PAH.

4 Nu utförda undersökningar
Provtagningen genomfördes av Petra Almqvist från Sweco Environment AB den 23:e
september 2015. Undersökningen utfördes genom provgropsgrävning med hjälp av
spade/spadborr, prov togs även ut på grödor intill provgroparna.

Totalt grävdes 11 provgropar inom aktuellt område (Pg1501-Skr1511). Provpunkternas
lägen mättes in med DGPS, koordinatsystem är Sweref 99 12 00 och RH2000. Se bilaga
1 för provpunkternas lägen och bilaga 6 för koordinater.

Jordprovtagning utfördes ner till maximalt 0,5 meters djup från befintlig markyta då fokus
har varit på de ytliga jordmassorna. Prover togs ut på material kring rötterna för
respektive provtagen gröda inom lotterna.

Prov togs även på biota (grödor) som äpple, björnbär, rabarber, lök, grönkål, tomat,
zucchini och bönskidor.

I samtliga provpunkter noterades jordlagerföljd, eventuella indikationer på föroreningar
(lukt, avvikande färg etc.), liksom förekomst av eventuellt inläckande grundvatten. Denna
information liksom andra fältobservationer redovisas i bilaga 2.

XRF (X-ray fluorescence)

Samtliga uttagna jordprov analyserades med portabel XRF4, som ett hjälpmedel inför
provhanteringen (urvalet av jordprov och analysomfattning).

XRF (x-ray fluorescence = röntgenfluorescens) är ett instrument som används för att
snabbt få en indikation på exempelvis ett jordprovs metallinnehåll. Med hjälp av röntgen-
strålning joniserar instrumentet materialet man mäter på och identifierar och kvantifierar
olika metaller. XRF-instrument finns både som fasta installationer samt i mer fältanpass-
ade varianter, då i portabelt utförande.

4.1.1 Kvalitetssäkring av fältinstrument

Innan mätning/analys med XRF genomfördes kalibrerades instrumentet. Mätning utfördes
dessutom minst två gånger per prov för att minska eventuell felkälla, d.v.s. minska risken
för ej representativa halter som exempelvis att mäta på någon form av antropogent
material med exceptionella halter.

4 Handheld X-ray Fluorescence ”Delta Professional” from Olympus NDT INC.
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Laboratorieanalyser

4.2.1 Jord

Tio av elva jordprov skickades till laboratorium för analys. Samtliga av dessa tio jordprov
analyserades med avseende på innehåll av PAH, alifatiska och aromatiska kolväten,
BTEX samt metaller.

Noterbart är att inga analyser av bekämpningsmedel genomförts utan fokus har varit på
de ämnen som varit kopplade till omgivande verksamheter och vad som tidigare identi-
fierats inom området. Eftersom det inte hittats någon information som tyder på annan
verksamhet än att privatpersoner har odlat ”för eget bruk” på platsen har Sweco gjort
bedömningen att det inte varit aktuellt att analysera bekämpningsmedel.

4.2.2 Biota

Totalt skickades tio grödor till laboratorium för analys. Grödorna analyserades med
avseende på innehåll av PAH och metaller.

Förberedande provberedning utfördes för att kunna efterlikna ett verkligt scenario (hur
man generellt förväntas göra iordning egenodlade grödor innan konsumtion) i form av att
skala grödor med oätligt skal, såsom exempelvis gul lök. Utöver det sköljdes grödorna lätt
för att ta bort synlig jord innan proverna skickades iväg för analys.

Jämförvärden

Analysresultaten avseende jordprover har i första hand jämförts med Naturvårdsverkets
(NVs) generella riktvärden5 för s.k. ”känslig markanvändning”, KM, (bostäder, skolor)
vilket bedöms motsvara aktuell markanvändning bäst. Som jämförelse har även
riktvärden för mindre känslig markanvändning, MKM, (kontor, industri, trafikområden),
samt farligt avfall, FA, använts.

Europeiska kommissionens gränsvärden för främmande ämnen i livsmedel6 har använts
som jämförvärden för analysresultaten avseende grödorna. Kommissionen anger
gränsvärden för innehåll av bly och kadmium för de aktuella grödorna.

5 Resultat

Jordlagerföljd

Samtliga jordartsbedömningar är gjorda i fält.

Markytan inom det undersökta området består till största del av mulljord, gångarna inom
området är grästäckta, alternativt grusade eller täckta med trä (flis).

5 Naturvårdsverket, 2009. Riktvärden för förorenad mark Rapport 5976.
6 Europeiska gemenskapernas kommission, 2006. Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006
om fastställandet av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel.
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I samtliga 11 provpunkter bestod jordlagren av mulljord, oftast även med inslag av sand
och/eller lera, se figur 6. Ingen lukt noterades vid provtagningen men antropogent
material i form av tegel och glas påträffades i några provpunkter (Pg4a, Pg9a och
Pg16f2), då i områdets norra och västra delar, se bilaga 2.

Figur 6 - visar en typisk jordlagerföljd innehållande sandinblandad mulljord från koloniområdet.

XRF-resultat

Mätningarna visar på förhöjda halter, av främst bly och zink, i alla jordprover förutom
Pg23a, Pg26d. Även Pg25b innehåller lägre halter än övriga jordprov. Uppvisade halter
ligger i intervallet mellan NVs riktvärde för KM och MKM. En resultatsammanställning
avseende XRF-mätningarna redovisas i bilaga 3b.

Analysresultat

5.3.1 Jord

Tio jordprover har analyserats med avseende på innehåll av alifater, aromater, BTEX,
PAH samt metaller.

Vad gäller organiska ämnen uppvisas förhöjda halter, över KM, av ämnet PAH i åtta av
tio jordprov. I provpunkt Pg23a och Pg25b är samtliga halter av de organiska ämnena
under KM.
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Två av jordproverna innehåller förhöjda halter av metaller, över NVs generella riktvärde
för MKM. Det gäller Pg16d1 som har en uppmätt halt av barium på 1100 mg/kg TS,
jämfört med NV’s riktvärde för MKM på 300 mg/kg TS och Pg16f2 som har en uppmätt
halt av koppar på 410 mg/kg TS, jämfört med NV’s riktvärde för MKM på 200 mg/kg TS.
Övriga jordprov uppvisar metallhalter över KM, undantaget två prov, Pg23a och Pg26d,
som uppvisar metallhalter under riktvärdet för KM.

En analyssammanställning redovisas i bilaga 3a och analysrapporterna redovisas i sin
helhet i bilaga 5a.

5.3.2 Biota

Tio grödor analyserades med avseende på PAH och metaller.

Vad gäller de organiska ämnena så har det i nio av tio prov uppvisats halter över
analysmetodens rapporteringsgräns för en eller flera av följande parametrar: fenentren,
fluoranten, naftalen samt pyren. Övriga PAH:er ligger under rapporteringsgränsen.

I två (Pg17e och Pg18c) av tio prov uppvisades halter av bly över det gränsvärde som
europeiska kommissionen har fastställt för främmande ämnen i livsmedel. I övriga prov
uppvisades endast halter lägre än dessa gränsvärden. Noterbart är att det i samtliga prov
uppvisades halter för en eller flera parametrar över analysmetodens rapporteringsgräns.

En analyssammanställning redovisas i bilaga 3a och analysrapporterna redovisas i sin
helhet i bilaga 5b.

6 Sammanfattning av föroreningssituationen
Nedan följer en sammanfattande beskrivning av föroreningssituationen inom området.
För detaljer hänvisas till de rapporter som tagits fram i samband med de miljötekniska
markundersökningarna (se referenser i kapitel 1.4 och 3).

Inom ramen för nu utförd undersökning har totalt 11 provgropar, inom området för
Lindholmens odlarförening, utförts. Fokus har varit på de ytliga jordmassorna, d.v.s. <0,5
m u befintlig my. Området utgörs av fyllnadsmassor bestående av mulljord blandad med
sand och lera överlagrande sand (se kapitel 2.2 och 5.1). Mindre mängder antropogent
material i form av främst tegel och glas har påträffats i ett par av provgroparna, främst i
den norra och västra delen. Ingen avvikande lukt har noterats.

I samtliga jordprov, undantaget Pg23a (där uppmätta halter <KM), har föroreningar i form
av metaller och/eller PAH i halter över NVs generella riktvärde för KM påvisats. Två av
dem innehåller halter över MKM med avseende på metallerna barium respektive koppar.

De högsta halterna har påvisats inom den centrala- samt i den västra delen av området.
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Nedan görs en sammanställning av medel-, median- och maxhalt för samtliga ämnen
som påvisats i halter över KM, se tabell 1. Sweco har bedömt att medianhalterna bäst
speglar den exponering som man kan förvänta sig om man vistas i det aktuella området. I
kapitel 7 visas en motsvarande sammanställning med enbart de resultat som bedöms
vara relevanta för bedömning av eventuella risker inom befintligt koloniområde, se tabell
5 i kap 7.4.3.

Tabell 1 - Statistisk sammanställning av analysresultat från samtliga provpunkter inom
undersökningsområdet. Halterna anges i mg/Kg TS.

Medel Median Max KM

PAH-M 2,9 2,1 8,6 3
PAH-H 3,3 2,6 7,6 1
Barium 228 120 1100 200
Bly 123 106 240 50
Kadmium 0,49 0,46 0,77 0,5
Koppar 77 39 410 80
Kvicksilver 0,24 0,20 0,61 0,2
Zink 217 200 350 250

I samtliga prov på biota, undantaget prov på grödor från Pg17e och Pg18c, har endast
halter under europeiska kommissionens gränsvärde för främmande ämnen i livsmedel
påträffats avseende metaller. Noterbart är dock att det i samtliga prov uppvisades halter
för en eller flera parametrar över analysmetodens rapporteringsgräns.

Nedan görs en sammanställning av medel-, median- och maxhalt för ämnen i grödor
motsvarande de i jord som påvisats i halter över KM, se tabell 2, även här bedöms
medianhalterna vara mest representativa för vistelse inom området. Observera att för
PAH anges ett samlat värde för PAH16 och inte den uppdelning som gäller för jord. I
kapitel 7 visas en motsvarande sammanställning med enbart de resultat som bedöms
vara relevanta för bedömning av eventuella risker inom befintligt koloniområde, se Tabell
6 i kap 7.4.3.
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Tabell 2 - Statistisk sammanställning av analysresultat från samtliga provpunkter inom
undersökningsområdet. Halterna anges i mg/Kg. Noterbart är att för ej uppmätta halter, med
tecknet < ”mindre än”, har halva rapporteringsgränsen använts för att på så sätt kunna få ett bättre
beräkningsunderlag.

Medel Median Max EU6

PAH16 0,0017 0,0014 0,004 -
Barium 1,99 1,4 7,2 -
Bly 0,055 0,016 0,28 0,1/0,3
Kadmium 0,011 0,009 0,022 0,1/0,2
Koppar 0,36 0,37 0,58 -
Kvicksilver* - - - -
Zink 5,2 4,9 10 -

* Samtliga prov har haft värden under rapporteringsgränsen för analysmetoden vilken får anses
som mycket hög i sammanhanget, främst med tanke på den haltgräns som representerar TDI.
Därav inga beräkningar.

7 Riskbedömning

Allmänt

Som redovisats ovan innehåller den ytliga (<0,5 m) marken inom området förhöjda halter
av föroreningar i form av PAH och metaller.

En riskbedömning utförs vanligen i syfte att klarlägga vilka eventuella risker förorening-
arna inom ett område utgör för människors hälsa och för miljön. Riskbedömningen kan
användas som underlag för en bedömning av behovet av riskreduktion.

För att en risk skall föreligga måste det finnas ett eller flera objekt som skall skyddas.
Det måste dessutom finnas en potentiell farlighet (exempelvis ett giftigt ämne) som
skyddsobjektet kan utsättas för och en möjlig exponeringsväg. Om någon av dessa tre
parametrar saknas föreligger ingen risk.

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark är framtagna för att användas i
samband med riskbedömning av förorenade områden. Riktvärdena gäller för hela landet
och har beräknats för att kunna appliceras på ett stort antal objekt. De tar inte hänsyn till
samverkanseffekter mellan olika föroreningar. Vid beräkningen av riktvärden tas hänsyn
till flera olika exponeringsvägar för såväl människa som miljö. I Figur 7 visas de
exponeringsvägar som berör människor och som ingår i modellen i ett KM-område.

Med ett KM-område (känslig markanvändning) avses exempelvis förskolor och bostads-
områden, dvs. platser med stort skyddsvärde eller där människor vistas stadigvarande.
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Figur 7 - Exponeringsvägar enligt Naturvårdsverkets modell avseende ett KM-område, (från NV
rapport 5976).

I den generella modellen görs ett stort antal antaganden avseende olika exponerings-
vägar. Flera av dessa antaganden kan i den platsspecifika modellen anpassas till de
faktiska förhållanden som råder inom det aktuella området.

De senaste generella riktvärdena för förorenad mark presenterades av Naturvårdsverket i
oktober 2008. Beräkningen av platsspecifika riktvärden har i denna riskbedömning
genomförts med hjälp Naturvårdsverkets beräkningsmodell (NV beräkningsprogram
riktvärden version 1.00, 2009-10).

Platsspecifika förutsättningar

Nedan diskuteras de antagande som gjorts vid framtagandet av platsspecifika riktvärden
för aktuell plats, Lindholmens odlarförening.

Syftet med föreliggande riskbedömning är att bedöma de eventuella risker som förhöjda
föroreningshalter innebär för dem som vistas och odlar inom koloniområdet. I enlighet
med uppdragets syfte kommer således enbart hälsa att beaktas i riskbedömningen,
eftersom det enbart är frågor kring de eventuella hälsorisker de förhöjda halterna av
föroreningar innebär som bedöms vara relevanta.

Såväl nuvarande som planerad framtida markanvändning bedöms motsvara ett KM-
område. Alla resonemang kring exponeringsvägar, skyddsobjekt etc. utgår därmed ifrån
de antaganden som NV gör för denna markanvändning.

Skyddsobjekt och platsspecifika exponeringsvägar

Följande skyddsobjekt bedöms huvudsakligen vara relevanta på denna plats:

· Människor som vistas på och odlar inom området

De exponeringsvägar som bedömts vara aktuella på platsen sammanfattas i Figur 8.
Intag av dricksvatten är ej aktuellt då området ej har någon egen dricksvattenbrunn,
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således görs ej heller något uttag av dricksvatten från grundvattnet. Inandning av ångor
bedöms ej vara relevant då merparten av påträffade föroreningar ej avger ångor i någon
nämnvärd omfattning (PAH-H och metaller).

Figur 8 - Illustrerar de exponeringsvägar som tas hänsyn till i föreliggande riskbedömning

7.3.1 Intag av jord

Vid beräkningen av de generella riktvärdena för KM avseende ”intag av jord” förutsätts
exponering i 365 dagar/år för barn och vuxna.

I den platsspecifika bedömningen har istället antagits att en människa vistas inom
området ungefär halva året, vilket även det sannolikt är i överkant men, bedöms medföra
en rimlig säkerhetsnivå.

7.3.2 Hudkontakt

Naturvårdsverket anger en exponeringstid för ”hudkontakt” som är 120 dagar för såväl
vuxna som barn. Ingen avvikelse ifrån detta antagande har gjorts i den platsspecifika
bedömningen.

7.3.3 Inandning av damm

Naturvårdsverkets anger en exponeringstid avseende denna parameter på 365 dagar/år
för vuxna och barn med en vistelsetid inomhus på 100 %.

Liksom för intag av jord antas i den platsspecifika bedömningen en något lägre vistelsetid
samt att ingen inomhusvistelse föreligger eftersom det inte finns några byggnader inom
undersökningsområdet.

7.3.4 Intag av växter

I NVs modell antas att 10 % av det årliga intaget av ätliga växter odlas/växer på platsen,
vilket motsvarar ca 15 kg/person och år för en vuxen och 9 kg/person och år för ett barn.
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Andelen egenodlade grönsaker varierar dock kraftigt mellan individer. För att försörja en
familj (2 vuxna och 2 barn) alternativt ett par med 10 % av det totala intaget av grönsaker
under ett år krävs följaktligen odlingskapacitet för 48 kg respektive 30 kg ätliga grödor
inom kolonilotten.

Vår bedömning är att en större del av innehavarna av odlingslotterna eventuellt odlar mer
än vad som anges i modellen och övriga lika mycket (eller mindre) varför antagandet
enligt NVs modell har ökats med 50 %. I den platsspecifika bedömningen har ”intag av
växter” antagits vara 0,4 kg/dag för vuxna och 0,25 kg/dag för barn med egenodling av
15 % av den totala årskonsumtionen, d.v.s. en något större andel än vid ett KM-
antagande.

7.3.5 Sammanfattning av exponeringsantaganden

De exponeringsvägar som beaktats i föreliggande riskbedömning liksom platsspecifika
antaganden sammanfattas i Tabell 3 nedan.

Tabell 3 - Antagna exponeringstider (dagar/år) samt övriga beräkningsantaganden vid beräkning av
platsspecifika riktvärden avseende hälsorisker. Exponeringstiderna gäller för barn och vuxna.

Exponeringsväg

Antaganden

Intag av jord Hudkontakt Inandning av
damm

Intag av
växter

Lindholmens odlarförening 180 120 180 15%

KM enligt NV* 365 120 365 10%

Övriga beräknings-
antaganden

Platsspecifik
bedömning

KM enligt NV*

Organisk halt 4 % 2 %

Andel inomhusvistelse 0% 50%

*“enligt NV” avses de indata som används vid beräkning av de generella riktvärdena för KM

Platsspecifika riktvärden för jord – hälsobaserade

7.4.1 Beräkningar och resultat

Platsspecifika beräkningar har enbart utförts för de ämnen som påträffats i halter över
KM, se Tabell 1.

Beräkningar har utförts enligt Naturvårdsverkets modell, vilket i detta fall innebär att en
s.k. envägskoncentration beräknas för respektive ämne och exponeringsväg.
Envägskoncentrationen motsvarar den halt i jorden för vilken risken m.a.p. negativa
effekter är acceptabel om enbart denna exponeringsväg beaktas.
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En sammanvägning utförs sedan, enligt den ekvation som anges nedan, där de olika
envägskoncentrationerna sedan räknas om till ett integrerat hälsobaserat riktvärde. För
det aktuella området gäller därmed:

Vid sammanvägningen görs också vissa justeringar, vilka beskrivs i följande kapitel. För
ytterligare detaljer avseende beräkningarna hänvisas till bilaga 4.

7.4.2 Justeringar och resultat, hälsobaserade platsspecifika riktvärden

Beräkningarna av platsspecifika riktvärden för hälsa utgår från att risken med det föro-
renade området maximalt får innebär ett extra cancerfall per 100 000 invånare och år. I
NVs beräkningsmodell ingår för vissa ämnen, exempelvis bly, en justering med hänsyn till
att människor exponeras för ämnet på annat sätt än via förorenad mark (exempelvis via
mat och dryck). Eftersom den totala exponeringen inte bör överstiga det tolerabla dagliga
intaget (TDI) är det inte acceptabelt att påverkan från ett förorenat område täcker in hela
TDI-värdet. De platsspecifika värden som räknats fram har justerats med hänsyn till att
man även får i sig t ex bly från andra källor. Beräkningsmodellen har därför justerat ner
flera av de hälsobaserade riktvärdena.

De justerade platsspecifika riktvärdena för skydd av hälsa redovisas i Tabell 4 nedan.

Tabell 4 - Platsspecifika riktvärden för hälsorisker. Justerade värden med hänsyn tagen till
exponering via andra källor. Halterna anges i mg/kg TS.

Ämne Halt i jord Styrande för
riktvärdet

PAH-M 35 Intag av växter
PAH-H 1,5 Intag av växter
Barium 500 Intag av växter
Bly 80 Intag av jord
Kadmium 0,5 Intag av växter
Koppar 1 800 Intag av växter
Kvicksilver 0,7 Intag av växter
Zink 2 000 Intag av växter

7.4.3 Jämförelser mot platsspecifika riktvärden

I syfte att göra en adekvat bedömning av riskerna i nuläget har en sammanställning av
de föroreningshalter som påträffats i provpunkter inom befintligt koloniområde utförts, se
Tabell 5. Det är dessa halter som bedöms relevanta att jämföra med de beräknade
platsspecifika riktvärdena. Swecos bedömning är att medianhalterna bäst speglar den
exponering som man kan förvänta sig om man vistas i det aktuella området.

Chälsa = 1/((1/Cj)+(1/Ch)+(1/Cd)+(1/Cv))

Cj = intag av jord, Ch = hudkontakt, Cd = inandning av damm, Cv = intag av växter
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Tabell 5 - Statistisk sammanställning av provpunkter inom befintligt koloniområde.

Medel Median Max KM PSRV*
PAH-M 2,9 2,1 8,6 3 35

PAH-H 3,3 2,6 7,6 1 1,5

Barium 228 120 1100 200 500

Bly 123 106 240 50 80

Kadmium 0,49 0,46 0,77 0,5 0,5

Koppar 77 39 410 80 1 800

Kvicksilver 0,24 0,20 0,61 0,2 0,7

Zink 217 200 350 250 2 000

*PSRV= platsspecifika riktvärden

I tabell 5 har de beräknade platsspecifika riktvärdena (PSRV) jämförts med uppmätta
föroreningshalter i jord inom befintligt koloniområde.

Av tabellen framgår att för PAH-H, barium, bly och kadmium överstiger median-, medel-
och/eller maxhalten det PSRV. En sammanställning av dessa ämnen i biota har gjorts, se
Tabell 6. Det är dessa halter som bedöms relevanta att jämföra med aktuella
gränsvärden6 samt TDI.

Tabell 6 - Statistisk sammanställning av analysresultat från grödor tagna inom undersöknings-
området. Halterna anges i mg/Kg. Noterbart är att för ej uppmätta halter, ”< mindre än”, har halva
rapporteringsgränsen använts för att på så sätt kunna få ett bättre beräkningsunderlag.

Medel Median Max EU6 TDI* TDI*
Vuxna

TDI*
Barn

PAH16 0,0017 0,0014 0,004 - 0,00004 0,0028 0,0006
Barium 2,0 1,4 7,2 0,02 1,4 0,3
Bly 0,055 0,016 0,28 0,1/0,3 0,0035 0,25 0,05
Kadmium 0,011 0,009 0,022 0,1/0,2 0,025(v)/0,005(B) 1,75 0,075

*Tolerabelt dagligt intag (mg/Kg kroppsvikt och dag). En vuxen (v) person bedöms väga 70 kg och
ett barn (b) 15 kg7.

Dimensionerande föroreningar och beräkningar

Med dimensionerande föroreningar avses de föroreningar som är styrande för bedöm-
ningen avseende hälsorisker inom området. Det kan exempelvis vara ämnen som
uppmätts i höga halter, ämnen som är akut giftiga eller cancerframkallande vid långvarig
exponering. I bilaga 7 finns en djupare beskrivning av de aktuella ämnena; dess
förekomst och farlighet m.m.

7 NV beräkningsmodell rv mark ver 1.00
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8 Behov av riskreduktion
De antaganden och bedömningar som använts i föreliggande riskbedömning bedöms
vara konservativa och ge en hög säkerhetsnivå då hänsyn har tagits till samtliga
exponeringsvägar. Fokus för området är exponeringsvägen ”intag av växter”.

I den platsspecifika bedömningen har ”intag av växter” antagits vara 0,4 kg/dag för vuxna
och 0,25 kg/dag för barn med egenodling av 15 % av den totala årskonsumtionen.

Sett till resultatet ovan och påträffade halter i jorden bedöms riskerna med att förtära
grödor från Lindholmens odlarförening som förhöjda men acceptabla ur ett livstids-
perspektiv. Vid en jämförelse mellan påträffade halter i jorden inom aktuellt område och
med de miljömedicinska undersökningar som studerats i riskbedömningen för Örgryte
koloniområde, där analyser på grödor i jord med samma föroreningsnivåer utförts, visar
det på acceptabla risker.

Vår samlade bedömning är att hälsoriskerna förknippade med föroreningssituationen i
jorden för dem som vistas och odlar inom området är små. Det är risknivåer som
sannolikt förekommer inom merparten av koloni- och villaområden inom Göteborgs
kommun.

Sweco bedömer baserat på de resultat som presenterats ovan att inga efterbehandlings-
åtgärder är nödvändiga att utföra inom befintligt koloniområde.

Eventuella risker kan dock minskas genom att odla i odlingsbäddar med tillförd jord
(konstaterat fri från föroreningar).

9 Slutsatser och rekommendationer
Vid en jämförelse av påträffade halter i jord inom befintligt koloniområde mot de
platsspecifika riktvärden som beräknats med Naturvårdsverkets beräkningsmodell
innebär halterna av PAH-H, barium, bly och kadmium en något förhöjd hälsorisk, om än
acceptabla, sett ur ett livstidsperspektiv.

Vid en jämförelse mellan påträffade halter i jorden inom aktuellt område och med de
miljömedicinska undersökningar som studerats i riskbedömningen för Örgryte koloni-
område, där analyser på grödor i jord med samma föroreningsnivåer utförts, visar det på
acceptabla risker. Med bakgrund av detta bedöms de antaganden och bedömningar som
använts i föreliggande riskbedömning vara konservativa och ge en hög säkerhetsnivå.
Detta antagande styrks av de uppmätta halter som noterats i de provtagna grödorna från
nu aktuellt område samt tillhörande beräkningar vilka visar på (%)andelen av det totala
årliga orala upptaget av respektive förorening som kan antas komma via förtäring av
egenodlade grödor.

Vår sammanvägda bedömning är att hälsoriskerna förknippade med förorenings-
situationen i jorden, främst vid intag av grödor odlade inom området är små. Det är
risknivåer som sannolikt förekommer inom merparten av koloni- och villaområden inom
Göteborgs kommun. Sweco bedömer baserat på de resultat som presenterats ovan att
inga efterbehandlingsåtgärder är nödvändiga att utföra inom befintligt koloniområde.
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Eventuella risker kan minskas, ej elimineras, genom att odla i odlingsbäddar med tillförd
jord (konstaterat fri från föroreningar), att skölja grönsaker samt att skala rotfrukter innan
förtäring.

Notera att framtida markarbeten inom hela undersökningsområdet är att betrakta som
anmälningspliktig verksamhet enligt § 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (SFS 1998:899). Anmälan skall skickas in till tillsynsmyndigheten senast 6
veckor innan planerad schaktstart. Eventuella överskottsmassor i samband med
markarbeten skall transporteras till en godkänd mottagare.
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Bilaga 2

Beställare: Fastighetskontoret Göteborgs Stad
Undersökningsområde: Lindholmens odlarförening
Översiktlig miljöteknisk markundersökning
Uppdragsnummer: 1312102.000

Fältobservationer vid provtagning av jord och biota 2015-09-23

Provtagare: Petra Almqvist, Sweco Environment
Provtagnignsmetod: Spadprovtagning och/eller handskruvborr
Väderlek: ca 14 grader celsius, molnigt
Förklaringar:

* med Mtot avses ett analyspaket med analyser av alifatiska och aromatiska kolväten, PAH, BTEX och metaller.
Provpunkt Djup i m Jordlagerföljd Övriga fältobservationer Provdjup Analyser*

(från my) (färg, lukt etc) (m från my)

Pg4a Ytskikt: jord
0,0-(0,4) F / mu ,sa Mörkbrun mulljord, inslag av tegel, ingen avvikande

lukt
0-0,4 Mtot

Övrigt:

Pg9a Ytskikt: jord
0,0-(0,2) F / mu, sa Mörkbrun mulljord, inslag av tegel, ingen avvikande

lukt
0-0,2 Mtot

Övrigt:

Pg13c Ytskikt: jord
0,0-(0,5) F / mu, sa Mörkbrun mulljord, inget inslag av antropogent mtrl,

ingen avvikande lukt
0-0,5 Mtot

Övrigt:

Pg16d1 Ytskikt: jord
0,0-(0,2) F / mu, sa Mörkbrun mulljord, inget antropogent mtrl, ingen

avvikande lukt
0-0,2 Mtot

Övrigt:

Pg16f2 Ytskikt: jord
0,0-(0,3) F / mu, sa Mörkbrun mulljord, inslag av tegel och glas, ingen

avvikande lukt
0-0,3 Mtot

Övrigt:

Pg17e Ytskikt: jord
0,0-(0,2) F / mu, le Mörkbrun mulljord, inget antropogent mtrl, ingen

avvikande lukt
0-0,2 Mtot

Övrigt:

Pg18c Ytskikt: jord
0,0-(0,3) F / sa, mu Mörkbrun mulljord, inget antropogent mtrl, ingen

avvikande lukt
0-0,3 Mtot

Övrigt:

Pg18f Ytskikt: jord
0,0-(0,4) F / mu, sa Mörkbrun mulljord, inget antropogent mtrl, ingen

avvikande lukt
0-0,4

Övrigt:

Pg23a Ytskikt: jord
0,0-(0,2) F / mu, le Mörkbrun mulljord, inget antropogent mtrl, ingen

avvikande lukt
0-0,2 Mtot

Övrigt:

Pg25b Ytskikt: jord
0,0-(0,15) F / mu, sa, st Mörkbrun mulljord, inget antropogent mtrl, ingen

avvikande lukt
0-0,15 Mtot

Övrigt:

Pg26d Ytskikt: jord
0,0-(0,2) F / mu, le Mörkbrun mulljord, inget antropogent mtrl, ingen

avvikande lukt
0-0,2 Mtot

Övrigt: Prov på tomater togs ut i samma punkt och analyserades med avseende på metaller och PAH

Prov på äpple togs ut i samma punkt och analyserades med avseende på metaller och PAH

Prov på rabarber togs ut i samma punkt och analyserades med avseende på metaller och PAH

Prov på rabarber togs ut i samma punkt och analyserades med avseende på metaller och PAH

Prov på rabarber togs ut i samma punkt och analyserades med avseende på metaller och PAH

Prov på björnbär togs ut i samma punkt, ingen analys

Prov på grönkål togs ut i samma punkt och analyserades med avseende på metaller och PAH

Prov på bönskidor togs ut i samma punkt och analyserades med avseende på metaller och PAH

Prov på äggplanta togs ut i samma punkt och analyserades med avseende på metaller och PAH

Prov på lök togs ut i samma punkt och analyserades med avseende på metaller och PAH

Jordprover markerade med fet stil är analyserade på laboratorium
Parentesen kring nivåvärdet markerar att borrningen/grävningen avbröts på denna nivå

Prov på bönskidor togs ut i samma punkt och analyserades med avseende på metaller och PAH



Bilaga 3a
Beställare: Göteborgs Stad, Fastighetskontoret
Undersökningsområde: Lindholmens odlarförening
Uppdragsnr: 1312102000
Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Sammanställning av resultat från laboratorieanalyser för jord- och biotaprover tagna 2015-09-23

Jordprov
Provpunkt Pg4a Pg9a Pg13c Pg16d1 Pg16f2 Pg17e Pg18c Pg23a Pg25b Pg26d

Jordart F F F F F F F F F F PSRV* KM MKM FA
Parameter Djup (m) 0,0-0,4 0,0-0,2 0,0-0,5 0,0-0,2 0,0-0,3 0,0-0,2 0,0-0,3 0,0-0,2 0,0-0,15 0,0-0,2
Organiska ämnen
Alifater >C5-C8 mg/kg TS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 - 12 80
Alifater >C8-C10 mg/kg TS <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 - 20 120
Alifater >C10-C12 mg/kg TS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 - 100 500
Alifater >C12-C16 mg/kg TS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 - 100 500
Alifater >C16-C35 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - 100 1000 10000
Aromater >C8-C10 mg/kg TS <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 - 10 50 1000
Aromater >C10-C16 mg/kg TS <0,9 <0,9 1,2 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 - 3 15
Aromater >C16-C35 mg/kg TS 2,4 <1 2,7 2,1 1,2 <1 <1 <1 <1 <1 - 10 30
PAH L mg/kg TS <0,3 <0,3 0,48 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 - 3 15
PAH M mg/kg TS 4,9 1,2 8,6 5,2 3,1 1,6 2,6 0,37 0,62 0,81 35 3 20
PAH H mg/kg TS 6,3 1,6 7,6 5,7 4,2 2,1 3,1 0,38 0,95 1 1,5 1 10 100**
Bensen mg/kg TS <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 - 0,012 0,04
Toluen mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 10 40
Etylbensen mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 10 50
Xylen mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 10 50
Metaller
Arsenik mg/kg TS 5 <2,4 5,3 5,8 4,3 <2,4 4,5 2,8 4 3,8 - 10 25 1000
Barium mg/kg TS 200 84 270 1100 140 110 130 77 73 100 500 200 300 10000
Bly mg/kg TS 240 82 190 210 130 80 120 38 91 46 80
Kadmium mg/kg TS 0,7 0,3 0,8 0,6 0,5 0,3 0,6 <0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 15 1000
Kobolt mg/kg TS 3 3 3 3,2 3,2 3 3 4 4 5 - 15 35 2500
Koppar mg/kg TS 49 28 55 61 410 34 43 25 28 32 1800
Krom, total mg/kg TS 11 8 12 9,5 10 10 11 18 14 19 - 80 150 1000
Kvicksilver mg/kg TS 0,25 0,15 0,41 0,27 0,26 0,14 0,61 0,13 0,11 0,09 0,70 0,25 2,5 1000
Nickel mg/kg TS 6 6 8 8,3 7,6 8 7 8 8 10 - 40 120 1000
Vanadin mg/kg TS 19 15 19 20 19 17 21 30 26 34 - 100 200 10000
Zink mg/kg TS 310 130 310 350 260 180 220 120 130 160 2000
Övrigt
TS % 86 75 84 71 82 77 81 70 77 52

Halter lika med eller högre än KM har markerats med gult.

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

* Avser framräknade platsspecifika riktvärden (PSRV) för Lindholmens odlarförening

Generella riktvärden

KM - avser Naturvårdsverkets generella riktvärden (Rapport 5976) för känslig markanvändning.

MKM - avser Naturvårdsverkets generella riktvärden (Rapport 5976) för mindre känslig markanvändning.

10000

1000

1000**

1000

1000

50 400 2500

80 200 2500

250 500 2500

**Avser Avfall Sveriges haltgräns för FA avseende den tidigare fraktionsindelningen av PAH:er, PAHövriga och PAHcancerogena. Dessa går ungefär att likställa
med den nu gällande indelningen i molekylvikt, d v s PAHövriga = PAH L och M, PAHcanerogena = PAH H

Halter lika med eller högre än MKM har markerats med orange.



Bilaga 3a
Prov på biota

Provpunkt Pg4a Pg9a Pg13c Pg16d1 Pg16f2 Pg17e Pg18c Pg23a Pg25b Pg26d
Gröda bönskida lök äpple zucchini grönkål rabarber rabarber rabarber bönskida tomat

Parameter
Organiska ämnen
Acenaften ug/kg <0.1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <1 - - -
Acenaftylen ug/kg <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <1 - - -
Benso(a)antracen ug/kg <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <1 - - -
Benso(b)pyren ug/kg <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <1 - - -
Benso(b)fluoranten ug/kg <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <1 - - -
Benso(ghi)perylen ug/kg <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <1 - - -
Benso(k)fluoranten ug/kg <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <1 - - -
Dibenso(a,h)antracen ug/kg <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <1 - - -
Fenantren ug/kg <0,1 <0,1 0,6 <0,1 1 <0,1 <0,1 0,5 <1 0,6 - - -
Fluoranten ug/kg 0,4 <0,1 <1 <0,1 0.6 0,3 0,4 <0,1 <1 <1 - - -
Fluoren ug/kg <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <1 - - -
Indeno(1,2,3-cd)pyren ug/kg <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0.1 <0,1 <0,1 <1 <1 - - -
Krysen ug/kg <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <1 - - -
Naftalen ug/kg <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 0,5 <0,3 <0,3 1,2 2,7 - - -
Pyren ug/kg <0,1 <0,1 <1 <0,1 0,50 <0,1 0,3 <0,1 <1 <1 - - -
Metaller
Arsenik mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 - - -
Barium mg/kg 0,210 <0,20 2,200 1,400 2,700 0,230 0,390 7,200 1,100 2,500 - - -
Bly mg/kg <0,020 0,022 <0,020 <0,020 0,025 0,13 0,280 0,046 <0,020 <0,020 0,1a 0,3b -
Kadmium mg/kg <0,010 <0,010 <0.010 <0,010 0,019 0,019 0,022 0,012 <0,010 0,014 0,05c 0,1d 0,2e

Kobolt mg/kg <0,020 <0,020 <0.020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 - - -
Koppar mg/kg 0,49 0,28 0,190 0,56 0,38 0,24 0,37 0,14 1.0 0,58 - - -
Krom mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0.066 <0.050 <0,050 <0,050 - - -
Kvicksilver mg/kg <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 - - -
Mangan mg/kg 1,5 1,5 0,24 0,54 3.3 0,66 2,0 0,95 4.5 0,91 - - -
Nickel mg/kg 0,097 0,065 <0,050 0,050 0.063 0,08 0.095 <0,050 0.25 0.075 - - -
Vanadin mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 - - -
Zink mg/kg 5,6 4,2 1,6 3,6 9,1 5,9 5,9 2,8 10 3,2 - - -

- = inget gränsvärde

*Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006, om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel. Uppmätta halter
lika med eller högre än gränsvärdena har markerats med gult.

a - för grönsaker och frukt, med undantag av kålgrönsaker, bladgrönsaker,färska örtkryddor, svamp, bär och småfrukter. I fråga om potatis skall gränsvärdet tillämpas på skalad potatis.
b - för kålgrönsaker, bladgrönsaker och odlad svamp

c - för grönsaker och frukt, utom bladgrönsaker, färska örtkryddor, svamp, stjälkgrönsaker, pinjenötter, rotfrukter och potatis
d - för stjälkgrönsaker, rotfrukter och potatis, utom rotselleri. I fråga om potatis skall gränsvärdet tillämpas på skalad potatis.
e - för bladgrönsaker, färska örtkryddor, odlad svamp och rotselleri

Halter över rapporteringsgränsen för en enskild parameter har markerats med grönt

Europeiska kommissionens
gränsvärden*



Bilaga 3bBeställare: Göteborgs Stad, Fastighetskontoret
Undersökningsområde: Lindholmens odlarförening
Uppdragsnr: 1312102000
Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Sammanställning av XRF-analyser för jordprover, mätresultatet anges i mg/kg.

Prov Djup (m) Bly Koppar Zink
KM 50 80 250
MKM 400 200 500
Farligt avfall 2500 2500 2500

Pg4a 237 48 292
Pg4a 238 54 288
Pg4a 240 45 300

Medelvärde Pg4a 238,3 49,0 293,3
Pg9a 54 19 102
Pg9a 70 19 106
Pg9a 71 22 130

Medelvärde Pg9a 65,0 20,0 112,7
Pg13c 206 57 304
Pg13c 225 61 376
Pg13c 168 49 284

Medelvärde Pg13c 199,7 55,7 321,3
Pg16d1 143 50 254
Pg16d1 90 32 168
Pg16d1 64 21 136

Medelvärde Pg16d1 99,0 34,3 186,0
Pg16f2 122 47 234
Pg16f2 109 41 207
Pg16f2 133 50 235

Medelvärde Pg16f2 121,3 46,0 225,3
Pg17e 75 29 164
Pg17e 69 32 171
Pg17e 85 36 175

Medelvärde Pg17e 76,3 32,3 170,0
Pg18c 121 44 195
Pg18c 108 41 223
Pg18c 104 33 173

Medelvärde Pg18c 111,0 39,3 197,0
Pg18f 155 46 248
Pg18f 160 53 302
Pg18f 156 164 307
Pg18f 137 45 236

Medelvärde Pg18f 152,0 77,0 273,3

0,0-0,2

0,0-0,4

0,0-0,2

0,0-0,5

0,0-0,2

0,0-0,3

0,0-0,3

0,0-0,4



Bilaga 3bSammanställning av XRF-analyser för jordprover, mätresultatet anges i mg/kg.

Prov Djup (m) Bly Koppar Zink
KM 50 80 250
MKM 400 200 500
Farligt avfall 2500 2500 2500

Pg23a 35.6 17 93
Pg23a 41.7 21 102
Pg23a 29.8 15 90

Medelvärde Pg23a 35,7 17,7 95
Pg25b 84 27 132
Pg25b 85 23 123
Pg25b 89 27 129

Medelvärde Pg25b 86,0 25,7 128,0
Pg26d 22,7 11 81
Pg26d 26,1 12 95
Pg26d 34,5 15 108

Medelvärde Pg26d 27,8 12,7 94,7

0,0-0,2

0,0-0,15

0,0-0,2
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2015-12-14, kl. 15:50

Kommentarer Naturvårdsverket, version 1.00

Eget scenario: Lindholmens odlarförening
Generellt scenario: KM

Används för att skriva kommentarer till Uttagsrapporten.
Beteckningen << anger att kommentar är obligatorisk (kolumn K).

Kommentar (obligatorisk/frivillig)
Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde
Barium 500 mg/kg Intag växter + exp. andra källor
Bly 80 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor
Kadmium 0,50 mg/kg Intag växter + exp. andra källor
Koppar 1 800 mg/kg Intag växter + exp. andra källor
Kvicksilver 0,70 mg/kg Intag växter + exp. andra källor
Zink 2 000 mg/kg Intag växter + exp. andra källor
PAH M 35 mg/kg Intag av växter
PAH H 1,5 mg/kg Intag av växter

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario #SAKNAS!
#SAKNAS! Lindholmens odlarförening KM #SAKNAS!

Intag av jord beaktas beaktas #SAKNAS!
Hudkontakt med jord/damm beaktas beaktas #SAKNAS!
Inandning av damm beaktas beaktas #SAKNAS!
Inandning av ånga beaktas ej beaktas #SAKNAS! Inandning av ångor bedöms ej vara relevant då merparten av påträffade föroreningar ej avger ångor i någon nämnvärd omfattning (ej styrandefö riktvärdet)<<
Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas #SAKNAS! Inget dricksvattenuttag gör på området <<
Intag av växter beaktas beaktas #SAKNAS!
Uppskattning av halt i fisk beaktas ej beaktas ej #SAKNAS!
Scenariospecifika modellparametrar KM-värde KM-värde #SAKNAS!
Exp.tid barn - intag av jord 180 365 dag/år Begränsad vistelsetid då området är en kolonilott, 0,5 år antas vara relevant <<
Exp.tid vuxna - intag av jord 180 365 dag/år Begränsad vistelsetid då området är en kolonilott, 0,5 år antas vara relevant <<
Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm 120 120 dag/år
Exp.tid vuxna - hudkontakt jord/damm 120 120 dag/år
Exp.tid barn - inandning av damm 180 365 dag/år Begränsad vistelsetid då området är en kolonilott, 0,5 år antas vara relevant <<
Exp.tid vuxna - inandning av damm 180 365 dag/år Begränsad vistelsetid då området är en kolonilott, 0,5 år antas vara relevant <<
Andel inomhusvistelse - inandn. damm 0 1 - Inga byggnader på området <<
Exp.tid barn - inandning av ånga 180 365 dag/år Begränsad vistelsetid då området är en kolonilott, 0,5 år antas vara relevant <<
Exp.tid vuxna - inandning av ånga 180 365 dag/år Begränsad vistelsetid då området är en kolonilott, 0,5 år antas vara relevant <<
Andel inomhusvistelse - inandn. ånga 0 1 - Inga byggnader på området <<
Konsumtion av växter - barn 0,25 0,25 kg/dag
Konsumtion av växter - vuxna 0,4 0,4 kg/dag
Andel växter från odling på plats 0,15 0,1 - Odlingslotter där majoriteten odlar grödor och sannolikt är mer intresserade av odling än genomsnittspersonen. <<
Halt löst/mobilt organiskt kol i grundvatten 0,000003 0,000003 -
Torrdensitet 1,5 1,5 kg/dm3

Halt organiskt kol 0,04 0,02 kg/kg Prover tagna på jord med mulljordskaraktär, därför har ett högre värde än normalt angetts i modellen <<
Vattenhalt 0,32 0,32 dm3/dm3

Andel porluft 0,08 0,08 dm3/dm3

Längd på förorenat område 50 50 m
Bredd på förorenat område 50 50 m
Riktvärdet avser endast jord under gv-ytan FALSKT FALSKT #SAKNAS!
Föroreningens mäktighet under gv-ytan m
Luftvolym inne i byggnad 240 240 m3

Luftomsättning i byggnad 12 12 1/dag
Yta under byggnad 100 100 m2

Djup till förorening 0,35 0,35 m
Grundvattenbildning 100 100 mm/år
Hydraulisk konduktivitet 0,00001 0,00001 m/s
Hydraulisk gradient 0,03 0,03 m/m
Akviferens mäktighet 10 10 m
Avstånd till brunn 0 0 m
Sjöns volym 1000000 1000000 m3

Sjöns omsättningstid 1 1 år
Flöde i rinnande vattendrag m3/s
Egen utspädningsfaktor - inomhusluft ggr
Egen utspädningsfaktor - utomhusluft ggr
Egen utspädningsfaktor - grundvatten (brunn) ggr
Egen utspädningsfaktor - ytvatten ggr
Skydd av markmiljö KM-värde KM-värde #SAKNAS!
Markmiljö beaktas i sammanvägning hälsa/miljö utförs ej utförs #SAKNAS! Beräkning enbart för skydd av människa <<
Skydd av grundvatten utförs ej utförs #SAKNAS! Inget dricksvattenuttag gör på området <<
Justering för akuttoxicitet utförs utförs #SAKNAS!
Justering för bakgrundshalt utförs utförs #SAKNAS!
Avstånd till skyddat grundvatten 0 0 m

Riskbedömning978-91-620-5976-7_Nv_beräkningsprogram rv mark_version 1 00 (new) sida 1 Blad Kommentarer



2015-12-14, kl. 15:50

Kommentarer Naturvårdsverket, version 1.00

Eget scenario: Lindholmens odlarförening
Generellt scenario: KM

Används för att skriva kommentarer till Uttagsrapporten.
Beteckningen << anger att kommentar är obligatorisk (kolumn K).

Kommentar (obligatorisk/frivillig)

Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde
Förhållande KDOC/Koc 0,24 0,24 -
Diffusivitet i luft 0,7 0,7 m2/dag
Diffusivitet i vatten 0,000086 0,000086 m2/dag
Inläckage av markluft till byggnad 2,4 2,4 m3/dag
Vindhastighet 1 1 m/s
Förhållande torrvikt/färskvikt för blad- och stjälkgrönsaker 0,117 0,117 -
Förhållande torrvikt/färskvikt för rotsaker 0,202 0,202 -
Andel konsumtion av blad- och stjälkgrönsaker 0,5 0,5 -
Andel konsumtion av rotsaker 0,5 0,5 -
Genomsnittligt intag av jord, barn 120 120 mg/dag
Genomsnittligt intag av jord, vuxna 50 50 mg/dag
Kroppsvikt, barn 15 15 kg
Kroppsvikt, vuxna 70 70 kg
Exponeringsår som barn 6 6 år
Exponeringsår som vuxen 74 74 år
Livslängd 80 80 år
Jordexponering hud, barn 2000 2000 mg/m2

Jordexponering hud, vuxna 2000 2000 mg/m2

Exponerad hudyta, barn 0,5 0,5 m2

Exponerad hudyta, vuxna 0,5 0,5 m2

Halt av jordpartiklar i inomhusluft 0,0075 0,0075 mg/m3

Halt av jordpartiklar i utomhusluft 0,01 0,01 mg/m3

Andel partiklar från förorenat område i inomhusluft 0,5 0,5 -
Andel partiklar från förorenat område i utomhusluft 0,5 0,5 -
Anrikningsfaktor halt i partiklar / halt i jord 5 5 -
Andningsvolym, barn 7,6 7,6 m3/dag
Andningsvolym, vuxen 20 20 m3/dag
Lungretention, barn 0,75 0,75 -
Lungretention, vuxen 0,75 0,75 -
Tidsfaktor inandning av ångor och damm 1 1 -
Vattenkonsumtion, barn 1 1 dm3/dag
Vattenkonsumtion, vuxna 2 2 dm3/dag
Fetthalt i fisk 0,05 0,05 kg/kg
Kroppsvikt litet barn, akuttox.-beräkningar 10 10 kg
Intag av jord, akuttox.-beräkningar 5000 5000 mg
Volymfraktion fett i växt, bladgrönsaker 0,01 0,01 m3/m3

Bulkdensitet, blad (våtvikt) 800 800 kg/m3

Konstant för utspädning pga tillväxt, blad 0,035 0,035 dag-1

Bladvolym 0,002 0,002 m3

Bladarea 5 5 m2

Transpirationsflöde, bladgrönsaker 0,001 0,001 m3/dag
Konduktans i växt 80 80 m/dag
Korrektionsfaktor fett-oktanol, blad 0,95 0,95 -
Utspädningsfaktor porluft-luft vid markytan 0,001 0,001 -
Depositionskonstant (resuspenderad jord) 0,01 0,01 -
Undre gräns vid beräkning av Kow* 0,3 0,3 dm3/kg
Övre gräns vid beräkning av Kow* 200000 200000 dm3/kg
Volymfraktion fett i växt, rotsaker 0,005 0,005 m3/m3

Bulkdensitet, rot (våtvikt) 1000 1000 kg/m3

Konstant för utspädning pga tillväxt och förlust, rot 0,001 0,001 dag-1

Rotvolym 0,001 0,001 m3

Korrektionsfaktor fett-oktanol, rot 0,77 0,77 -
Transpirationsflöde, rotsaker 0,001 0,001 m3/dag

Riskbedömning978-91-620-5976-7_Nv_beräkningsprogram rv mark_version 1 00 (new) sida 2 Blad Kommentarer
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Riktvärden SANT Naturvårdsverket, version 1.00 Exponeringsvägarnas påverkan på hälsoriskbaserat riktvärde
Ojusterat Hälsorisk- Skydd av Riktvärde Bakgrunds- Avrundat

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av hälsoriskbaserat Exponering Akut- baserat markmiljö Skydd mot Skydd av Skydd av hälsa, miljö, halt riktvärde Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av
jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter riktvärde andra källor toxicitet riktvärde (mg/kg) fri fas grundvatten ytvatten spridning (mg/kg) (mg/kg) jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter

Barium 5100 91000 81000 ej aktuell ej aktuell 1200 930 460 data saknas 460 200 ej aktuell ej aktuell 48000 460 80 500 Barium 18,3% 1,0% 1,1% 0,0% 0,0% 79,5%
Bly 890 16000 41000 ej aktuell ej aktuell 900 430 86 data saknas 86 200 ej aktuell ej aktuell 3600 86 15 80 Bly 48,4% 2,7% 1,1% 0,0% 0,0% 47,8%
Kadmium 51 9100 410 ej aktuell ej aktuell 2,6 2,5 0,49 data saknas 0,49 4 ej aktuell ej aktuell 16 0,49 0,2 0,50 Kadmium 4,8% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 94,5%
Koppar 130000 ej begr. 81000 ej aktuell ej aktuell 3800 3500 1700 data saknas 1700 80 ej aktuell ej aktuell 2400 1700 30 1 800 Koppar 2,8% 0,2% 4,3% 0,0% 0,0% 92,8%
Kvicksilver 58 1000 16000 ej aktuell ej aktuell 3,5 3,3 0,66 data saknas 0,66 5 ej aktuell ej aktuell 6 0,66 0,1 0,70 Kvicksilver 5,7% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 94,0%
Zink 76000 ej begr. ej begr. ej aktuell ej aktuell 4500 4300 2100 data saknas 2100 250 ej aktuell ej aktuell 9600 2100 70 2 000 Zink 5,6% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 94,1%
PAH M 670 530 450 ej aktuell ej aktuell 43 35 35 data saknas 35 10 250 ej aktuell 230 35 data saknas 35 PAH M 5,2% 6,6% 7,8% 0,0% 0,0% 80,4%
PAH H 13 11 45 ej aktuell ej aktuell 2,1 1,5 1,5 data saknas 1,5 2,5 50 ej aktuell 290 1,5 data saknas 1,5 PAH H 11,1% 13,9% 3,3% 0,0% 0,0% 71,7%

Gråmarkerade celler indikerar att detta värde är styrande för riktvärdet.
Eget scenario: Lindholmens odlarförening Eventuell gul/orange cell indikerar att riktvärdet justerats till bakgrundshalten. Eget scenario: Lindholmens odlarförening
Generellt scenario: KM Generellt scenario: KM

Avvikelser mellan eget scenario och generellt scenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport". Avvikelser mellan eget scenario och jämförscenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport".

Envägskoncentrationer (mg/kg) Justeringar (mg/kg) Spridning (mg/kg) Påverkan på ojusterat hälsoriskbaserat riktvärde

Riskbedömning978-91-620-5976-7_Nv_beräkningsprogram rv mark_version 1 00 (new) sida 1 Blad Riktvärden
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Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-153643-01

EUSELI2-00281339
Í%R%^ÂÂq@#wÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1312102 Lindholmens Odlarförening

Sweco Environment AB 

Petra Almqvist

Gulllbergs Strandgata 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2015-09290343Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,4

PETW

2015-09-23

Provet ankom:

JordMatris:

2015-09-28

Utskriftsdatum: 2015-10-01

Provmärkning: Pg4a

Provtagningsplats: Lindholmens odlarförening

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

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

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts0.87Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts1.6Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts2.4Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts0.94Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.94Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.8Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.1Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.73Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.17Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts5.6Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

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

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar 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-003v37



AR-15-SL-153643-01

Í%R%^ÂÂq@#wÎ

EUSELI2-00281339

mg/kg Ts0.18Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.055Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.81Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.23Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts1.9Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.70Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts5.8Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts4.9Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts6.3Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts5.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts200Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts240Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.69Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.1Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts49Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.25Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts6.3Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts19Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts310Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Sven Ardung  (sven.ardung@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-153644-01

EUSELI2-00281339
Í%R%^ÂÂq@$ÄÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1312102 Lindholmens Odlarförening

Sweco Environment AB 

Petra Almqvist

Gulllbergs Strandgata 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2015-09290344Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,2

PETW

2015-09-23

Provet ankom:

JordMatris:

2015-09-28

Utskriftsdatum: 2015-10-01

Provmärkning: Pg9a

Provtagningsplats: Lindholmens odlarförening

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

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

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts0.24Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.25Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.47Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.27Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.17Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.046Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.4Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

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

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar 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-003v37
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EUSELI2-00281339

mg/kg Ts0.060Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

mg/kg Ts0.19Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.046Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.48Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.47Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.17Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.5Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts1.2Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts1.6Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts84Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts82Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.25Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.6Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts28Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.1Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.15Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts6.0Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts15Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts130Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Sven Ardung  (sven.ardung@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-153645-01

EUSELI2-00281339
Í%R%^ÂÂq@%"Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1312102 Lindholmens Odlarförening

Sweco Environment AB 

Petra Almqvist

Gulllbergs Strandgata 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2015-09290345Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

PETW

2015-09-23

Provet ankom:

JordMatris:

2015-09-28

Utskriftsdatum: 2015-10-01

Provmärkning: Pg13c

Provtagningsplats: Lindholmens odlarförening

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

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

mg/kg Ts1.2Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts0.83Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts1.9Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts2.7Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

OspecOljetyp a)*

mg/kg Ts1.3Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.2Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.1Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.3Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.80Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.19Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts6.9Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.11Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar 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-003v37



AR-15-SL-153645-01
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EUSELI2-00281339

mg/kg Ts0.14Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.23Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts2.2Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.44Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.9Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.7Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.76Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts9.8Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.48Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts8.6Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts7.6Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts5.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts270Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts190Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.77Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts55Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts0.41Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts7.9Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts19Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts310Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Sven Ardung  (sven.ardung@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-153649-01

EUSELI2-00281339
Í%R%^ÂÂq@)FÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1312102 Lindholmens Odlarförening

Sweco Environment AB 

Petra Almqvist

Gulllbergs Strandgata 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2015-09290349Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,2

PETW

2015-09-23

Provet ankom:

JordMatris:

2015-09-28

Utskriftsdatum: 2015-10-01

Provmärkning: Pg16d1

Provtagningsplats: Lindholmens odlarförening

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%70.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

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

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts0.68Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts1.4Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts2.1Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts0.87Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.87Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.6Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.94Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.62Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.14Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts5.1Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

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

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar 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-003v37



AR-15-SL-153649-01
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mg/kg Ts0.15Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.039Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.071Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.1Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.17Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.1Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.9Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.60Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts6.0Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts5.2Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts5.7Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts5.8Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1100Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts210Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.61Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.2Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts61Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.5Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.27Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts8.3Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts350Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Sven Ardung  (sven.ardung@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-153648-01

EUSELI2-00281339
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1312102 Lindholmens Odlarförening

Sweco Environment AB 

Petra Almqvist

Gulllbergs Strandgata 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2015-09290348Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,3

PETW

2015-09-23

Provet ankom:

JordMatris:

2015-09-28

Utskriftsdatum: 2015-10-01

Provmärkning: Pg16f2

Provtagningsplats: Lindholmens odlarförening

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

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

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts0.93Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts1.2Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts0.61Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.65Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.70Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.47Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.11Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.8Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

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

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar 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-003v37
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mg/kg Ts0.12Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.033Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.50Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.12Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.3Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.2Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.45Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.7Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts3.1Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts4.2Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts4.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts140Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts130Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.46Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.2Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts410Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts10.0Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.26Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts7.6Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts19Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts260Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Sven Ardung  (sven.ardung@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-153651-01

EUSELI2-00281339
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1312102 Lindholmens Odlarförening

Sweco Environment AB 

Petra Almqvist

Gulllbergs Strandgata 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2015-09290351Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,2

PETW

2015-09-23

Provet ankom:

JordMatris:

2015-09-28

Utskriftsdatum: 2015-10-01

Provmärkning: Pg17e

Provtagningsplats: Lindholmens odlarförening

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%76.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

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

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts0.30Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.32Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.61Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.34Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.24Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.057Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.9Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

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-003v37
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mg/kg Ts0.051Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

mg/kg Ts0.23Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.051Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.66Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.60Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.24Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.9Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts1.6Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts2.1Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts110Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts80Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.34Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts34Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.7Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.14Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts7.7Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts180Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Sven Ardung  (sven.ardung@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-153650-01

EUSELI2-00281339
Í%R%^ÂÂq@*OÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1312102 Lindholmens Odlarförening

Sweco Environment AB 

Petra Almqvist

Gulllbergs Strandgata 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2015-09290350Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,3

PETW

2015-09-23

Provet ankom:

JordMatris:

2015-09-28

Utskriftsdatum: 2015-10-01

Provmärkning: Pg18c

Provtagningsplats: Lindholmens odlarförening

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

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

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts0.76Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts0.44Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.47Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.89Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.50Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.35Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.082Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.7Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

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

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar 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-003v37



AR-15-SL-153650-01

Í%R%^ÂÂq@*OÎ

EUSELI2-00281339

mg/kg Ts0.075Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.034Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.52Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.082Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.0Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.93Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.35Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.1Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts2.6Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts3.1Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts4.5Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts130Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts120Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.58Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.2Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts43Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.61Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts7.4Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts220Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Sven Ardung  (sven.ardung@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-153647-01

EUSELI2-00281339
Í%R%^ÂÂq@'4Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1312102 Lindholmens Odlarförening

Sweco Environment AB 

Petra Almqvist

Gulllbergs Strandgata 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2015-09290347Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,2

PETW

2015-09-23

Provet ankom:

JordMatris:

2015-09-28

Utskriftsdatum: 2015-10-01

Provmärkning: Pg23a

Provtagningsplats: Lindholmens odlarförening

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%70.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

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

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts0.057Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.064Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.11Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.057Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.042Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.34Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

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

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar 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-003v37



AR-15-SL-153647-01
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EUSELI2-00281339

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

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

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

mg/kg Ts0.064Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.14Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.035Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.45Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts0.37Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.38Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts2.8Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts77Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts38Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

mg/kg Ts25Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.13Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts8.3Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts30Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts120Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Sven Ardung  (sven.ardung@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-153652-01

EUSELI2-00281339
Í%R%^ÂÂq@,aÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1312102 Lindholmens Odlarförening

Sweco Environment AB 

Petra Almqvist

Gulllbergs Strandgata 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2015-09290352Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,15

PETW

2015-09-23

Provet ankom:

JordMatris:

2015-09-28

Utskriftsdatum: 2015-10-01

Provmärkning: Pg25b

Provtagningsplats: Lindholmens odlarförening

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%77.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

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

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts0.13Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.14Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.28Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.16Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.11Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.83Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

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

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar 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-003v37



AR-15-SL-153652-01
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mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

mg/kg Ts0.071Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.26Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.25Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.12Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.78Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts0.62Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.95Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts4.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts73Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts91Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.26Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts28Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.11Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts7.7Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts26Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts130Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Sven Ardung  (sven.ardung@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-153646-01

EUSELI2-00281339
Í%R%^ÂÂq@&+Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1312102 Lindholmens Odlarförening

Sweco Environment AB 

Petra Almqvist

Gulllbergs Strandgata 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2015-09290346Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,2

PETW

2015-09-23

Provet ankom:

JordMatris:

2015-09-28

Utskriftsdatum: 2015-10-01

Provmärkning: Pg26d

Provtagningsplats: Lindholmens odlarförening

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%52.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

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

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts0.17Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.17Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.31Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.17Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.11Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

mg/kg Ts0.95Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

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

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar 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-003v37



AR-15-SL-153646-01

Í%R%^ÂÂq@&+Î

EUSELI2-00281339

mg/kg Ts0.038Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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

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

mg/kg Ts0.14Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.047Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.32Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.29Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.10Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.99Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts0.81Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

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

mg/kg Ts3.8Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts100Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts46Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.41Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts19Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.094Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.6Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts34Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts160Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Sven Ardung  (sven.ardung@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37
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Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-163916-02

EUSELI2-00281942
Í%R%^ÂÂv~H8Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1312102 Lindholmens Odlarförening

Sweco Environment AB 

Petra Almqvist

Gulllbergs Strandgata 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2015-09301099Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

PETW

2015-09-23

Provet ankom:

Övrigt biologiskt materialMatris:

2015-09-30

Utskriftsdatum: 2015-12-08

Provmärkning: Pg4a skörd bönskidor

Provtagningsplats: Lindholmens odlarförening

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/kg< 0.050Arsenik As a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

35%

mg/kg Ts2.5Barium Ba a)*NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

30%

mg/kg< 0.020Bly Pb a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

20%

mg/kg< 0.010Kadmium Cd a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

20%

mg/kg< 0.020Kobolt Co a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg0.49Koppar Cu a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg< 0.050Krom Cr a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

30%

mg/kg< 0.020Kvicksilver Hg a)SS-EN 16277:201230%

mg/kg1.5Mangan Mn a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg0.097Nickel Ni a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

45%

mg/kg< 0.050Vanadin V a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

25%

mg/kg5.6Zink Zn a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-AES

20%

µg/kg< 0.1Acenaften b)*

µg/kg< 0.1Acenaftylen b)*

µg/kg< 0.1Antracen b)*

µg/kg< 0.1Benso(a)antracen b)*

µg/kg< 0.1Benso(a)pyren b)*

µg/kg< 0.1Benso(b)fluoranten b)*

µg/kg< 0.1Benso(g,h,i)perylen b)*

µg/kg< 0.1Benso(k)fluoranten b)*

µg/kg< 0.1Dibenso(a,h)antracen b)*

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-003v38



AR-15-SL-163916-02

Í%R%^ÂÂv~H8Î

EUSELI2-00281942

µg/kg< 0.1Fenantren b)*

µg/kg0.4Fluoranten b)*

µg/kg< 0.1Fluoren b)*

µg/kg< 0.1Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*

µg/kg< 0.1Krysen b)*

µg/kg< 0.3Naftalen b)*

µg/kg< 0.1Pyren b)*

Kemisk kommentar

Denna rapport ersätter tidigare utsänd rapport med samma provnummer p.g.a. tillägg av analysresultat av Barium.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Kopia till:

Sven Ardung  (sven.ardung@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, 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-003v38



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-163917-02

EUSELI2-00281942
Í%R%^ÂÂv~IAÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1312102 Lindholmens Odlarförening

Sweco Environment AB 

Petra Almqvist

Gulllbergs Strandgata 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2015-09301100Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

PETW

2015-09-23

Provet ankom:

Övrigt biologiskt materialMatris:

2015-09-30

Utskriftsdatum: 2015-12-08

Provmärkning: Pg9a skörd i lök

Provtagningsplats: Lindholmens odlarförening

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/kg< 0.050Arsenik As a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

35%

mg/kg Ts0.39Barium Ba a)*NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

30%

mg/kg0.022Bly Pb a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

20%

mg/kg< 0.010Kadmium Cd a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

20%

mg/kg< 0.020Kobolt Co a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg0.28Koppar Cu a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg< 0.050Krom Cr a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

30%

mg/kg< 0.020Kvicksilver Hg a)SS-EN 16277:201230%

mg/kg1.5Mangan Mn a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg0.065Nickel Ni a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

45%

mg/kg< 0.050Vanadin V a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

25%

mg/kg4.2Zink Zn a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

µg/kg< 0.1Acenaften b)*

µg/kg< 0.1Acenaftylen b)*

µg/kg< 0.1Antracen b)*

µg/kg< 0.1Benso(a)antracen b)*

µg/kg< 0.1Benso(a)pyren b)*

µg/kg< 0.1Benso(b)fluoranten b)*

µg/kg< 0.1Benso(g,h,i)perylen b)*

µg/kg< 0.1Benso(k)fluoranten b)*

µg/kg< 0.1Dibenso(a,h)antracen b)*

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-003v38
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µg/kg< 0.1Fenantren b)*

µg/kg< 0.1Fluoranten b)*

µg/kg< 0.1Fluoren b)*

µg/kg< 0.1Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*

µg/kg< 0.1Krysen b)*

µg/kg< 0.3Naftalen b)*

µg/kg< 0.1Pyren b)*

Kemisk kommentar

Denna rapport ersätter tidigare utsänd rapport med samma provnummer p.g.a. tillägg av analysresultat av Barium.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Kopia till:

Sven Ardung  (sven.ardung@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, 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-003v38



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-162519-02

EUSELI2-00281942
Í%R%^ÂÂv~JJÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1312102 Lindholmens Odlarförening

Sweco Environment AB 

Petra Almqvist

Gulllbergs Strandgata 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2015-09301101Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

PETW

2015-09-23

Provet ankom:

Övrigt biologiskt materialMatris:

2015-09-30

Utskriftsdatum: 2015-12-08

Provmärkning: Pg13c skörd i äpplen

Provtagningsplats: Lindholmens odlarförening

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/kg< 0.050Arsenik As a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

35%

mg/kg Ts0.21Barium Ba a)*NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

30%

mg/kg< 0.020Bly Pb a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

20%

mg/kg< 0.010Kadmium Cd a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

20%

mg/kg< 0.020Kobolt Co a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg0.19Koppar Cu a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

25%

mg/kg< 0.050Krom Cr a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

30%

mg/kg< 0.020Kvicksilver Hg a)SS-EN 16277:201230%

mg/kg0.24Mangan Mn a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg< 0.050Nickel Ni a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

45%

mg/kg< 0.050Vanadin V a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

25%

mg/kg1.6Zink Zn a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

µg/kg< 1Acenaften b)*

µg/kg< 1Acenaftylen b)*

µg/kg< 1Antracen b)*

µg/kg< 1Benso(a)antracen b)*

µg/kg< 1Benso(a)pyren b)*

µg/kg< 1Benso(b)fluoranten b)*

µg/kg< 1Benso(g,h,i)perylen b)*

µg/kg< 1Benso(k)fluoranten b)*

µg/kg< 1Dibenso(a,h)antracen b)*

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-003v38



AR-15-SL-162519-02

Í%R%^ÂÂv~JJÎ

EUSELI2-00281942

µg/kg0.6Fenantren b)*

µg/kg< 1Fluoranten b)*

µg/kg< 1Fluoren b)*

µg/kg< 1Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*

µg/kg< 1Krysen b)*

µg/kg< 0.3Naftalen b)*

µg/kg< 1Pyren b)*

Kemisk kommentar

Denna rapport ersätter tidigare utsänd rapport med samma provnummer p.g.a. tillägg av analysresultat av Barium.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Kopia till:

Sven Ardung  (sven.ardung@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, 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-003v38



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-162520-02

EUSELI2-00281942
Í%R%^ÂÂv~KSÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1312102 Lindholmens Odlarförening

Sweco Environment AB 

Petra Almqvist

Gulllbergs Strandgata 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2015-09301102Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

PETW

2015-09-23

Provet ankom:

Övrigt biologiskt materialMatris:

2015-09-30

Utskriftsdatum: 2015-12-08

Provmärkning: Pg26d skörd i tomater

Provtagningsplats: Lindholmens odlarförening

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/kg< 0.050Arsenik As a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

35%

mg/kg Ts<0.20Barium Ba a)*NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

30%

mg/kg< 0.020Bly Pb a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

20%

mg/kg0.014Kadmium Cd a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

20%

mg/kg< 0.020Kobolt Co a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg0.58Koppar Cu a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg< 0.050Krom Cr a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

30%

mg/kg< 0.020Kvicksilver Hg a)SS-EN 16277:201230%

mg/kg0.91Mangan Mn a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg0.075Nickel Ni a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

45%

mg/kg< 0.050Vanadin V a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

25%

mg/kg3.2Zink Zn a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

µg/kg< 1Acenaften b)*

µg/kg< 1Acenaftylen b)*

µg/kg< 1Antracen b)*

µg/kg< 1Benso(a)antracen b)*

µg/kg< 1Benso(a)pyren b)*

µg/kg< 1Benso(b)fluoranten b)*

µg/kg< 1Benso(g,h,i)perylen b)*

µg/kg< 1Benso(k)fluoranten b)*

µg/kg< 1Dibenso(a,h)antracen b)*

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-003v38



AR-15-SL-162520-02

Í%R%^ÂÂv~KSÎ

EUSELI2-00281942

µg/kg< 1Fenantren b)*

µg/kg< 1Fluoranten b)*

µg/kg< 1Fluoren b)*

µg/kg< 1Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*

µg/kg< 1Krysen b)*

µg/kg2.7Naftalen b)*

µg/kg< 1Pyren b)*

Kemisk kommentar

Denna rapport ersätter tidigare utsänd rapport med samma provnummer p.g.a. tillägg av analysresultat av Barium.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Kopia till:

Sven Ardung  (sven.ardung@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, 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-003v38



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-163886-02

EUSELI2-00281942
Í%R%^ÂÂv~L\Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1312102 Lindholmens Odlarförening

Sweco Environment AB 

Petra Almqvist

Gulllbergs Strandgata 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2015-09301103Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

PETW

2015-09-23

Provet ankom:

Övrigt biologiskt materialMatris:

2015-09-30

Utskriftsdatum: 2015-12-08

Provmärkning: Pg23a skörd i rabarber

Provtagningsplats: Lindholmens odlarförening

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/kg< 0.050Arsenik As a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

35%

mg/kg Ts1.4Barium Ba a)*NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

30%

mg/kg0.046Bly Pb a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

20%

mg/kg0.012Kadmium Cd a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

20%

mg/kg< 0.020Kobolt Co a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg0.14Koppar Cu a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

25%

mg/kg< 0.050Krom Cr a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

30%

mg/kg< 0.020Kvicksilver Hg a)SS-EN 16277:201230%

mg/kg0.95Mangan Mn a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg< 0.050Nickel Ni a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

45%

mg/kg< 0.050Vanadin V a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

25%

mg/kg2.8Zink Zn a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

µg/kg< 0.1Acenaften b)*

µg/kg< 0.1Acenaftylen b)*

µg/kg< 0.1Antracen b)*

µg/kg< 0.1Benso(a)antracen b)*

µg/kg< 0.1Benso(a)pyren b)*

µg/kg< 0.1Benso(b)fluoranten b)*

µg/kg< 0.1Benso(g,h,i)perylen b)*

µg/kg< 0.1Benso(k)fluoranten b)*

µg/kg< 0.1Dibenso(a,h)antracen b)*

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-003v38



AR-15-SL-163886-02

Í%R%^ÂÂv~L\Î

EUSELI2-00281942

µg/kg0.5Fenantren b)*

µg/kg< 0.1Fluoranten b)*

µg/kg< 0.1Fluoren b)*

µg/kg< 0.1Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*

µg/kg< 0.1Krysen b)*

µg/kg< 0.3Naftalen b)*

µg/kg< 0.1Pyren b)*

Kemisk kommentar

Denna rapport ersätter tidigare utsänd rapport med samma provnummer p.g.a. tillägg av analysresultat av Barium.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Kopia till:

Sven Ardung  (sven.ardung@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, 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-003v38



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-163885-02

EUSELI2-00281942
Í%R%^ÂÂv~MeÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1312102 Lindholmens Odlarförening

Sweco Environment AB 

Petra Almqvist

Gulllbergs Strandgata 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2015-09301104Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

PETW

2015-09-23

Provet ankom:

Övrigt biologiskt materialMatris:

2015-09-30

Utskriftsdatum: 2015-12-08

Provmärkning: Pg16f2 skörd grönkål

Provtagningsplats: Lindholmens odlarförening

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/kg< 0.050Arsenik As a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

35%

mg/kg Ts7.2Barium Ba a)*NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

30%

mg/kg0.025Bly Pb a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

20%

mg/kg0.019Kadmium Cd a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

20%

mg/kg< 0.020Kobolt Co a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg0.38Koppar Cu a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg< 0.050Krom Cr a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

30%

mg/kg< 0.020Kvicksilver Hg a)SS-EN 16277:201230%

mg/kg3.3Mangan Mn a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg0.063Nickel Ni a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

45%

mg/kg< 0.050Vanadin V a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

25%

mg/kg9.1Zink Zn a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-AES

20%

µg/kg< 0.1Acenaften b)*

µg/kg< 0.1Acenaftylen b)*

µg/kg< 0.1Antracen b)*

µg/kg< 0.1Benso(a)antracen b)*

µg/kg< 0.1Benso(a)pyren b)*

µg/kg< 0.1Benso(b)fluoranten b)*

µg/kg< 0.1Benso(g,h,i)perylen b)*

µg/kg< 0.1Benso(k)fluoranten b)*

µg/kg< 0.1Dibenso(a,h)antracen b)*

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-003v38



AR-15-SL-163885-02

Í%R%^ÂÂv~MeÎ

EUSELI2-00281942

µg/kg1Fenantren b)*

µg/kg0.6Fluoranten b)*

µg/kg< 0.1Fluoren b)*

µg/kg< 0.1Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*

µg/kg< 0.1Krysen b)*

µg/kg< 0.3Naftalen b)*

µg/kg0.5Pyren b)*

Kemisk kommentar

Denna rapport ersätter tidigare utsänd rapport med samma provnummer p.g.a. tillägg av analysresultat av Barium.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Kopia till:

Sven Ardung  (sven.ardung@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, 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-003v38



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-163884-02

EUSELI2-00281942
Í%R%^ÂÂv~NnÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1312102 Lindholmens Odlarförening

Sweco Environment AB 

Petra Almqvist

Gulllbergs Strandgata 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2015-09301105Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

PETW

2015-09-23

Provet ankom:

Övrigt biologiskt materialMatris:

2015-09-30

Utskriftsdatum: 2015-12-08

Provmärkning: Pg16d1 skörd zucchini

Provtagningsplats: Lindholmens odlarförening

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/kg< 0.050Arsenik As a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

35%

mg/kg Ts0.23Barium Ba a)*NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

30%

mg/kg< 0.020Bly Pb a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

20%

mg/kg< 0.010Kadmium Cd a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

20%

mg/kg< 0.020Kobolt Co a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg0.56Koppar Cu a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg< 0.050Krom Cr a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

30%

mg/kg< 0.020Kvicksilver Hg a)SS-EN 16277:201230%

mg/kg0.54Mangan Mn a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg0.050Nickel Ni a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

45%

mg/kg< 0.050Vanadin V a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

25%

mg/kg3.6Zink Zn a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

µg/kg< 0.1Acenaften b)*

µg/kg< 0.1Acenaftylen b)*

µg/kg< 0.1Antracen b)*

µg/kg< 0.1Benso(a)antracen b)*

µg/kg< 0.1Benso(a)pyren b)*

µg/kg< 0.1Benso(b)fluoranten b)*

µg/kg< 0.1Benso(g,h,i)perylen b)*

µg/kg< 0.1Benso(k)fluoranten b)*

µg/kg< 0.1Dibenso(a,h)antracen b)*

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-003v38



AR-15-SL-163884-02

Í%R%^ÂÂv~NnÎ

EUSELI2-00281942

µg/kg< 0.1Fenantren b)*

µg/kg< 0.1Fluoranten b)*

µg/kg< 0.1Fluoren b)*

µg/kg< 0.1Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*

µg/kg< 0.1Krysen b)*

µg/kg< 0.3Naftalen b)*

µg/kg< 0.1Pyren b)*

Kemisk kommentar

Denna rapport ersätter tidigare utsänd rapport med samma provnummer p.g.a. tillägg av analysresultat av Barium.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Kopia till:

Sven Ardung  (sven.ardung@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, 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-003v38



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-163883-02

EUSELI2-00281942
Í%R%^ÂÂv~OwÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1312102 Lindholmens Odlarförening

Sweco Environment AB 

Petra Almqvist

Gulllbergs Strandgata 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2015-09301106Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

PETW

2015-09-23

Provet ankom:

Övrigt biologiskt materialMatris:

2015-09-30

Utskriftsdatum: 2015-12-08

Provmärkning: Pg18c skörd rabarber

Provtagningsplats: Lindholmens odlarförening

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/kg< 0.050Arsenik As a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

35%

mg/kg Ts2.2Barium Ba a)*NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

30%

mg/kg0.28Bly Pb a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

20%

mg/kg0.022Kadmium Cd a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

20%

mg/kg< 0.020Kobolt Co a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg0.37Koppar Cu a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg0.066Krom Cr a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

30%

mg/kg< 0.020Kvicksilver Hg a)SS-EN 16277:201230%

mg/kg2.0Mangan Mn a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg0.095Nickel Ni a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

45%

mg/kg< 0.050Vanadin V a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

25%

mg/kg5.9Zink Zn a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

µg/kg< 0.1Acenaften b)*

µg/kg< 0.1Acenaftylen b)*

µg/kg< 0.1Antracen b)*

µg/kg< 0.1Benso(a)antracen b)*

µg/kg< 0.1Benso(a)pyren b)*

µg/kg< 0.1Benso(b)fluoranten b)*

µg/kg< 0.1Benso(g,h,i)perylen b)*

µg/kg< 0.1Benso(k)fluoranten b)*

µg/kg< 0.1Dibenso(a,h)antracen b)*

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-003v38



AR-15-SL-163883-02

Í%R%^ÂÂv~OwÎ

EUSELI2-00281942

µg/kg< 0.1Fenantren b)*

µg/kg0.4Fluoranten b)*

µg/kg< 0.1Fluoren b)*

µg/kg< 0.1Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*

µg/kg< 0.1Krysen b)*

µg/kg< 0.3Naftalen b)*

µg/kg0.3Pyren b)*

Kemisk kommentar

Denna rapport ersätter tidigare utsänd rapport med samma provnummer p.g.a. tillägg av analysresultat av Barium.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Kopia till:

Sven Ardung  (sven.ardung@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, 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-003v38



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-163882-02

EUSELI2-00281942
Í%R%^ÂÂv~PÄÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1312102 Lindholmens Odlarförening

Sweco Environment AB 

Petra Almqvist

Gulllbergs Strandgata 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2015-09301107Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

PETW

2015-09-23

Provet ankom:

Övrigt biologiskt materialMatris:

2015-09-30

Utskriftsdatum: 2015-12-08

Provmärkning: Pg17e skörd rabarber

Provtagningsplats: Lindholmens odlarförening

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/kg< 0.050Arsenik As a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

35%

mg/kg Ts2.7Barium Ba a)*NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

30%

mg/kg0.13Bly Pb a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

20%

mg/kg0.019Kadmium Cd a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

20%

mg/kg< 0.020Kobolt Co a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg0.24Koppar Cu a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg< 0.050Krom Cr a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

30%

mg/kg< 0.020Kvicksilver Hg a)SS-EN 16277:201230%

mg/kg0.66Mangan Mn a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg0.081Nickel Ni a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

45%

mg/kg< 0.050Vanadin V a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

25%

mg/kg5.9Zink Zn a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-AES

20%

µg/kg< 0.1Acenaften b)*

µg/kg< 0.1Acenaftylen b)*

µg/kg< 0.1Antracen b)*

µg/kg< 0.1Benso(a)antracen b)*

µg/kg< 0.1Benso(a)pyren b)*

µg/kg< 0.1Benso(b)fluoranten b)*

µg/kg< 0.1Benso(g,h,i)perylen b)*

µg/kg< 0.1Benso(k)fluoranten b)*

µg/kg< 0.1Dibenso(a,h)antracen b)*

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 *
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µg/kg0.3Fenantren b)*

µg/kg< 0.1Fluoranten b)*

µg/kg< 0.1Fluoren b)*

µg/kg< 0.1Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*

µg/kg< 0.1Krysen b)*

µg/kg0.5Naftalen b)*

µg/kg< 0.1Pyren b)*

Kemisk kommentar

Denna rapport ersätter tidigare utsänd rapport med samma provnummer p.g.a. tillägg av analysresultat av Barium.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Kopia till:

Sven Ardung  (sven.ardung@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, 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 *
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Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-162521-02

EUSELI2-00281942
Í%R%^ÂÂv~Q"Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1312102 Lindholmens Odlarförening

Sweco Environment AB 

Petra Almqvist

Gulllbergs Strandgata 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2015-09301108Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

PETW

2015-09-23

Provet ankom:

Övrigt biologiskt materialMatris:

2015-09-30

Utskriftsdatum: 2015-12-08

Provmärkning: Pg25b skörd bönskidor

Provtagningsplats: Lindholmens odlarförening

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/kg< 0.050Arsenik As a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

35%

mg/kg Ts1.1Barium Ba a)*NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

30%

mg/kg< 0.020Bly Pb a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

20%

mg/kg< 0.010Kadmium Cd a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

20%

mg/kg< 0.020Kobolt Co a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg1.0Koppar Cu a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg< 0.050Krom Cr a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

30%

mg/kg< 0.020Kvicksilver Hg a)SS-EN 16277:201230%

mg/kg4.5Mangan Mn a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg0.25Nickel Ni a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

25%

mg/kg< 0.050Vanadin V a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

25%

mg/kg10Zink Zn a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-AES

20%

µg/kg< 1Acenaften b)*

µg/kg< 1Acenaftylen b)*

µg/kg< 1Antracen b)*

µg/kg< 1Benso(a)antracen b)*

µg/kg< 1Benso(a)pyren b)*

µg/kg< 1Benso(b)fluoranten b)*

µg/kg< 1Benso(g,h,i)perylen b)*

µg/kg< 1Benso(k)fluoranten b)*

µg/kg< 1Dibenso(a,h)antracen b)*

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 *
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µg/kg< 1Fenantren b)*

µg/kg< 1Fluoranten b)*

µg/kg< 1Fluoren b)*

µg/kg< 1Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*

µg/kg< 1Krysen b)*

µg/kg1.2Naftalen b)*

µg/kg< 1Pyren b)*

Kemisk kommentar

Denna rapport ersätter tidigare utsänd rapport med samma provnummer p.g.a. tillägg av analysresultat av Barium.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Kopia till:

Sven Ardung  (sven.ardung@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, 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 *
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BILAGA 7

2015-12-11

Lindholmens odlareförening – dimensionerade föroreningar och
beräkningar1

PAH

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) omfattar en grupp av flera hundra identifierade
föreningar som kan ha såväl naturligt som antropogent ursprung. Vid analys av jordprover är det
normalt endast 16 prioriterade PAH-föreningar som analyseras (PAH-16). Ett polyaromatiskt
kolväte innehåller två eller flera sammankopplade aromatiska ringar i en plan struktur.

De olika kolväteföreningar som omfattas av PAH delas upp PAH L, PAH M och PAH H,
beroende på molekylernas storlek. Tidigare delades de in i ”cancerogena PAH” och ”övriga
PAH”, vilket fortfarande avspeglas i vissa av de riktvärden som finns att tillgå.

PAH finns bl a i tyngre fraktioner av raffinerade petroleumprodukter, i asfalt, i stenkolstjära och
kreosot (träimpregneringsmedel). PAH bildas även vid ofullständig förbränning av fossila
bränslen, t ex bilavgaser.  En stor källa till PAH är väg- och spårtrafik från vilken PAH
uppkommer via slitage av bildäck, asfalt, bromsbelägg och dylikt. PAH i större mängder
uppkommer även vid vedeldning och från cigarettrök. Den största källan kvantitativt är dock
kosten och de högsta halterna har hittats i grillade och rökta kött- och fiskprodukter.

Följaktligen kan källorna till PAH vara punktformiga, såväl som diffusa och en människa kan
exponeras för PAH på flera sätt och från många olika källor.

Den akuta giftigheten av PAH är enligt studier ”låg” till ”måttlig”. Många PAH-föreningar är dock
cancerframkallande (cancerogena) och/eller orsakar förändringar i arvsmassan (mutagena).
Detta beror på att vissa PAH kan brytas ner av kroppen istället för att bioackumuleras, vilket är
fallet med många andra fettlösliga substanser. Hälsoriskerna för människa vid (kronisk)
exponering utgörs t ex av hudirritation, blodförgiftning, skador på immun- och hormonsystemet
samt njur- och leverskador.

För den allmänna befolkningen, d.v.s. för dem som ej exponeras via sitt yrke är det livsmedel
inkl de PAH som bildas vid tillagning av mat som är den största exponeringskällan till PAH.
Enligt Naturvårdsverket har Sveriges befolkning ett genomsnittligt intag motsvarande 40 ng/kg
kroppsvikt och dag2 I Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för risker kopplat till förorenad
mark3 anges en lågrisknivå för intag av PAH med avseende på oralt intag på 8,3 ng/kg

1 I den platsspecifika bedömningen har ”intag av växter” antagits vara 0,4 kg/dag för vuxna (bedöms väga 70 kg) och
0,25 kg/dag för barn (bedöms väga 15 kg) med egenodling av 15 % av den totala årskonsumtionen. Beräknade
mängder baseras på ovanstående, TDI för respektive ämne och år samt nu uppmätta medianhalter i grödor inom
Lindholmens odlarförening.
2 Hälsoriskbedömning vid utredning av förorenade områden. Naturvårdsverkets rapport 5859, 2008.
3 Riktvärden för förorenad mark, Naturvårdsverkets rapport 5976, 2009.
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kroppssvikt och dag och för genomsnittligt dagligt hudupptag på 0,13 mg jord/kg kroppsvikt och
dag.

I denna bedömning är det de tunga icke flyktiga PAH-H som överstiger riktvärdena, vilket
innebär att det är intaget via munnen från jord, hudexponering samt intag via växter och damm
som bedöms. Bakgrundshalterna i jord sett över hela Sverige ligger runt 0,3 mg/kg TS och i
storstadsmiljö ligger de på dryga 2 mg/kg TS4.

Mängdberäkning

Det tolerabla årliga orala intaget för PAH uppgår till 1 mg för vuxna och 0,219 mg för barn.

Baserat på uppmätta medianhalter beräknas ett totalt intag av PAH under ett år från
egenodlade grödor inom aktuellt område till 0,032 mg för vuxna och 0,019 mg för barn. Uppfylls
ovan angivna kriterier för egenodlade grödor betyder det att en vuxen person får i sig 3 % av
det årliga orala intaget av PAH från aktuellt koloniområde, och ett barn får i sig motsvarande 9
%.

Baserat på uppmätta maxhalter beräknas ett totalt intag av PAH under ett år från egenodlade
grödor inom aktuellt område till 0,09 mg för vuxna och 0,054 mg för barn. Uppfylls ovan angivna
kriterier för egenodlade grödor betyder det att en vuxen person får i sig 9 % av det årliga orala
intaget av PAH från aktuellt koloniområde, och ett barn får i sig motsvarande 24,8 %.

Barium

Barium är en mjuk metall, har ungefär samma färg som bly och oxiderar lätt i luft. Den räknas
även som en av de alkaliska jordartsmetallerna i periodiska systemet. Barium förekommer inte i
naturen i metallisk form på grund av sin reaktivitet utan förekommer bara tillsammans med
andra ämnen i naturen, huvudsakligen i mineralet baryt, även kallat tungspat. Medelhalten i
jordskorpan är ca 500 mg/kg.

Bariumjonen kan bilda många salter. Bariumsulfat är praktiskt taget olösligt och används som
kontrastmedel vid röntgenundersökningar. Bariumsulfat används även i färger och glas.
Bariumnitrat (Ba(NO3)2) är lättlösligt och används huvudsakligen i pyroteknik (fyrverkerisatser)
för att ge grön färg. I tomtebloss är oxidationsmedlet bariumnitrat. Saltet bariumkarbonat har
bland annat använts som råttgift. Utöver detta förekommer barium i elektronikprodukter (TV-
apparater), plaster (PVC), smörjmedel och tillsats i smörjolja speciellt för borrutrustning (ex inom
oljeindustrin)5.

Bakgrundshalter i jord har bland annat sammanställts av Naturvårdsverket i deras Monitorserie6

samt i en rapport som Naturvårdsverket tagit fram i samarbete med Stockholms Universitet13.
Det framgår att ju högre organiskt innehåll en jord har, desto högre är också bakgrundshalterna
av metaller.

4 Undersökning av ytjord inom Malmö stad, 2002. Sweco unr.1278006680
5 ”Nya metaller och föroreningar i svensk miljö”. Rapport 5306
6”Monitor 1987, tungmetaller, förekomst och omsättning i naturen” Naturvårdsverket informerar
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För ”mår”, d.v.s. det ytligaste jordlagret exempelvis i en skog, är medelhalten för barium 160
mg/kg TS för södra Sverige och 227 mg/Kg TS i norra Sverige, vilket är strax under respektive
strax över det generella riktvärdet för KM. Andra källor anger en bakgrundshalt i Sverige i
intervallet 400-880 mg/kg TS för mineraljordar7. De högsta bariumhalterna förekommer främst i
den södra delen samt i de allra nordligaste delarna av landet. Detta kan sammantaget tolkas
som att bakgrundshalter för barium på uppemot dubbla riktvärdet för KM inte är att betrakta som
ovanligt i jordmaterial med högt organiskt innehåll.

Bariumjonen är giftig liksom alla lösliga bariumsalter. Bariumförgiftning påminner om
arsenikförgiftning. Symtom är brännande känsla i munnen och magen, illamående, ökad saliv,
hopdragningar i magsäcken, förlamningar i extremiteter och urinblåsa. De olösliga
bariumsalterna såsom bariumsulfat är ofarliga. Natriumsulfat kan användas som motgift mot
bariumsaltförgiftning då sulfatet bildar fällning med bariumjonerna. Enligt Naturvårdsverket8 är
TDI (tolerabelt dagligt intag) av barium 0,02 mg per kg kroppsvikt och dag

Exponering för barium kan exempelvis ske via intag av växter, intag av jord och inandning av
damm.

Mängdberäkning

Det tolerabla årliga orala intaget för barium uppgår till 91,25 mg för vuxna och 18,25 mg för
barn.

Baserat på uppmätta medianhalter beräknas ett totalt intag av barium under ett år från
egenodlade grödor inom aktuellt område till 31,5 mg för vuxna och 18,9 mg för barn. Uppfylls
ovan angivna kriterier för egenodlade grödor betyder det att en vuxen person får i sig 6 % av
det årliga orala intaget av barium från aktuellt koloniområde, och ett barn får i sig motsvarande
17,3 %.

Baserat på uppmätta maxhalter beräknas ett totalt intag av barium under ett år från egenodlade
grödor inom aktuellt område till 162 mg för vuxna och 97,2 mg för barn. Uppfylls ovan angivna
kriterier för egenodlade grödor betyder det att en vuxen person får i sig 31,5 % av det årliga
orala intaget av barium från aktuellt koloniområde, och ett barn får i sig motsvarande 88,5 %.

Bly

Bly har förekommit i vår miljö sedan antiken. Det finns ett flertal källor till bly som vi exponeras
för till vardags exempelvis, keramik, färger, utsläpp från industri och transporter. Bly användes
som tillsatsmedel i svensk bensin fram till 1994. Ca 0,5 g bly/m2 beräknas ha spridits över den
södra tredjedelen av Sverige till följd av biltrafiken fram till dess 9.Bly kan tas upp via inandning
av damm, intag av jord samt intag av växter.

7 www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/markinventeringen/resultat/markinfo/. Sidan besökt 2015-12-01. Delar av
datamaterialet i denna undersökning är hämtat från Ståndortskarteringen som utförs av institutionen för skoglig
marklära, SLU. Författaren ansvarar själva för tolkningen av materialet.
8 Ämnesdatabasen i NV beräkningsmodell rv mark ver 1.00
9 Metodik för inventering av förorenade områden. Naturvårdsverkets rapport 4918
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För ”mår” är medianhalten för bly 42 mg/kg TS, vilket är strax under det generella riktvärdet för
KM. Andra källor anger en bakgrundshalt i intervallet 10-100 mg/kg TS för organiska jordar.
Höga blyhalter förekommer främst i den södra delen av landet. Detta kan sammantaget tolkas
som att bakgrundshalter för bly på uppemot dubbla riktvärdet för KM inte är att betrakta som
ovanligt i jordmaterial med högt organiskt innehåll.

Riktvärdet för KM beräknas på en jord med organiskt innehåll på 2 %. Mängd organiskt innehåll
i aktuell jord uppskattas/bedöms till 4 %, detta eftersom den ytliga jorden på aktuellt
undersökningsområde utgörs av mulljord/matjord vilket i regel innehåller en högre andel
organiskt material än den jord som riktvärdet för KM baseras på.

Exponering för höga blyhalter kan bland annat medföra fosterskador, njurskador samt
permanenta skador på nervsystemet. Barn är särskilt känsliga för blypåverkan. Enligt
Naturvårdsverket10 är TDI (tolerabelt dagligt intag) av bly 0,0035 mg per kg kroppsvikt och dag.

Baserat på ny forskning har EFSA11 tagits fram av nya referensvärden för bly. Det har visat sig
att även låg exponering kan orsaka skador på nervsystemet, särskilt hos foster och små barn
där hjärnan fortfarande utvecklas. I epidemiologiska studier på barn har man vid blodblyhalter
kring 12 µg/l observerat lägre IQ. De nya referensvärdena är 0.5 (gäller för gravida och barn),
0.63 (gäller för vuxna), eller 1.5 (gäller för vuxna) µg bly/ kg kroppsvikt/dag beroende på vilken
kritisk hälsoeffekt som beaktas; neurotoxicitet, effekter på blodtryck, respektive kronisk
njursjukdom12.

WHO/FAO rekommenderar, baserat på effekter på barn, ett veckointag av bly på högst 25
μg/kg kroppsvikt.

Mängdberäkning

Det tolerabla årliga orala intaget för bly uppgår till 91,25 mg för vuxna och 18,25 mg för barn.

Baserat på uppmätta medianhalter beräknas ett totalt intag av bly under ett år från egenodlade
grödor inom aktuellt område till 0,36 mg för vuxna och 0,22 mg för barn. Uppfylls angivna
kriterier för egenodlade grödor betyder det att en vuxen person får i sig 0,5 % av det årliga orala
intaget av bly från aktuellt koloniområde, och ett barn får i sig motsvarande 1,2 %.

Baserat på uppmätta maxhalter beräknas ett totalt intag av bly under ett år från egenodlade
grödor inom aktuellt område till 6,3 mg för vuxna och 3,78 mg för barn. Uppfylls angivna kriterier
för egenodlade grödor betyder det att en vuxen person får i sig 6,9 % av det årliga orala intaget
av bly från aktuellt koloniområde, och ett barn får i sig motsvarande 20,7 %.

10 Ämnesdatabasen i NV beräkningsmodell rv mark ver 1.00
11 European Food Safety Authority
12 http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Metaller/Bly/Bly---fordjupning/
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Kadmium

Kadmium är ett mjukt blåvitt metalliskt grundämne, vilket räknas till en av tungmetallerna.
Kadmium är relativt ovanligt i jordskorpan och förekommer främst i små mängder i ex zink- och
blymalm. Kadmium används bl.a. till färgpigment, batterier, ytbehandling och som stabilisatorer i
plaster.

Källor till kadmium är luftföroreningar från bl. a förbränning av fossila bränslen och sopor
(felaktigt sorterade vilka innehåller nickel/kadmiumbatterier) metalltillverkning och industri.

Kadmium tillförs förutom via luftföroreningar även åkermarken via gödningsmedel (rötslam, stall-
och mineralgödsel) som sprids på våra åkrar. Kadmium är ett grundämne, vilket innebär att det
inte bryts ner. Merparten av de kadmiumutsläpp som skett genom åren finns därför fortfarande
kvar i marken där de deponerats. Grödor vilka växer i kadmiumförorenad jord tar upp en viss
mängd kadmium, vilket leder till att människor exponeras för kadmium via födan. Människor
exponeras även via cigarettrök.

Exponering för kadmium kan exempelvis ske via intag av växter, intag av jord och inandning av
damm. Den vanligaste exponeringsvägen för kadmium är dock via födan och genom cigarettrök.

Kadmium kan orsaka skador på inälvor som lever och njure samt på skelettet (benskörhet).
Kadmium är klassificerat som cancerframkallande för människor enligt IARC13. Den största
riskgruppen är rökande kvinnor. EFSA20 har fastställt ett tolerabelt intag på 2,5 mikrogram per
kilo kroppsvikt och vecka, vilket motsvarar ett dagligt intag för vuxna på 0,025 mg för en vuxen
(70 kg) och 0,005 mg för ett barn (15 kg)14 Genomsnittligt intag av kadmium i Sverige är ca 1
µg/kg kroppsvikt och dag15.

Mängdberäkningar

Det tolerabla årliga orala intaget för kadmium uppgår till 638,75 mg för vuxna och 27,4 mg för
barn.

Baserat på uppmätta medianhalter beräknas ett totalt intag av kadmium under ett år från
egenodlade grödor inom aktuellt område till 0,203 mg för vuxna och 0,122 mg för barn. Uppfylls
angivna kriterier för egenodlade grödor betyder det att en vuxen person får i sig 0,03 % av det
årliga orala intaget av kadmium från aktuellt koloniområde, och ett barn får i sig motsvarande
0,45 %.

Baserat på uppmätta maxhalter beräknas ett totalt intag av kadmium under ett år från
egenodlade grödor inom aktuellt område till 0,495 mg för vuxna och 0,297 mg för barn. Uppfylls
angivna kriterier för egenodlade grödor betyder det att en vuxen person får i sig 0,08 % av det
årliga orala intaget av kadmium från aktuellt koloniområde, och ett barn får i sig motsvarande
1,05 %.

13 Miljömedicinsk bedömning angående förorenad mark på koloniområde I kv. Tuppen, Helsingborg, rapport 12/2012.
Arbets- och miljömedicin-Lund, K. Mattisson mfl.
14 http://www.slv.se/sv/grupp1/risker-med-mat/metaller/kadmium/kadmium-fördjupning/
15 Miljömedicinsk bedömning angående förorenad mark på koloniområde I kv. Tuppen, Helsingborg, rapport 12/2012.
Arbets- och miljömedicin-Lund, K. Mattisson mfl.
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