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1 Inledning
Örgryte koloniområde (Krokslätt 708:511) är ca 1,4 ha stort och ligger i Krokslätt i
Göteborgs kommun. Området har nyttjats som koloni sedan tidigt 1900-tal och utgörs av
ett 60-tal lotter varav de flesta är bebyggda. Odling förekommer i varierande grad. I
samband med planer på att utöka verksamheten påträffades föroreningar i marken. Efter
att två miljötekniska undersökningar utförts, en inom utbyggnadsområdet och en inom
befintligt koloniområde, vilka båda visade på förekomst av föroreningar över känslig
markanvändning ställde Miljöförvaltningen krav på en fördjupad undersökning.

Sweco Environment utförde våren 2015, på uppdrag av Fastighetskontoret Göteborgs
stad, en fördjupad miljöteknisk markundersökning1 inkl. en riskbedömning m a p
hälsorisker för dem som vistas och odlar inom koloniområdet. I den fördjupade under-
sökningen föreslogs att analyser avseende påvisade ämnen även skulle utföras på växter
som odlats inom området för att fastställa eventuellt upptag av föroreningar i växterna.
Vidare föreslogs att jordprov skulle tas ut i syfte att utföra en analys avseende s k oral
biotillgänglighet, dvs hur stor andel av den förorening som finns i jorden som kan tas upp i
kroppen vid oralt intag (exponering via munnen/magen/ tarmarna).

Sweco har på uppdrag av Fastighetskontoret utfört ovan föreslagna kompletterande
undersökningar och resultaten från dem redovisas i föreliggande rapport.

Ett kort referat från den fördjupade rapporten redovisas nedan. Föreliggande rapport skall
ses som ett komplement till tidigare utförd riskbedömning. För en djupare förståelse
avseende de resonemang som kommer föras nedan rekommenderas att
riskbedömningen läses först.

2 Sammanfattning av tidigare utförda undersökningar, slutsatser mm.

2.1 Tidigare utförda undersökningar

Sammantaget har provtagning tidigare utförts i 28 provpunkter inom eller i anslutning till
koloniområdet

Sandströms 2014 – I en översiktlig och en kompletterande undersökning utfördes
provtagning i 6 respektive 10 provpunkter.

Sweco 2015 - Inom ramen för den fördjupade miljötekniska undersökningen utfördes
provgropsgrävning i 12 provpunkter, varav åtta punkter placerades i odlingsytor, två intill
tidigare punkter med höga halter (i syfte att avgränsa påträffad förorening) och två utanför
området (referensprover).

Markytan inom koloniområdet består till största delen av grönytor som gräsmattor,
rabatter och buskage samt däremellan gruslagda gångar. Marken utgörs av tillförd jord

1 Fastighetskontoret, Fördjupad miljöteknisk markundersökning och riskbedömning avseende människors
hälsa, Örgryte koloniområde. Sweco 2015-05-25 Unr 1312016.000
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bestående av mulljord, sand och lera ovan en naturligt avsatt siltig lera med torrskorpe-
karaktär. Generellt påträffas små mäktigheter fyllnadsmassor (0,3 - 0,5 m), men i den
sydvästra delen av området är mäktigheterna större (0,5 -2 m). I detta delområde noteras
ställvis inslag av tegel och glas.

Från de 28 provpunkterna skickades 36 jordprov in för analys. I samtliga analyserade
prov på fyllnadsmassor påvisades föroreningar i form av metaller och/eller PAH i halter
över KM2. I åtta av dem påvisades även halter över MKM3 och i ett av de åtta överstigs
kriteriet för farligt avfall4 med avseende på bly. De sex prov på naturligt avsatt lera som
analyserades bedöms vara utan föroreningspåverkan.

De högsta halterna har påvisats inom höjdområdet/utbyggnadsdelen, som ligger i den
sydvästra delen av området, inom vilket det i dagsläget inte pågår någon odling. Två
punkter med halter över MKM finns inom den del som idag nyttjas för koloni-verksam-
heten. Dessa ligger inom en lott i anslutning till höjdområdet och i den del som nyttjas
som allmänning i anslutning till samlingshusen. Värt att notera är att även de två
jordprover som tagits ut i odlingslådor, som enligt uppgift innehöll inköpt planteringsjord,
uppvisar halter av PAH och bly över KM.

2.2 Tidigare utförd riskbedömning och dess slutsatser och bedömningar

Riskbedömningen utfördes för befintligt koloniområde och i två steg; inledningsvis togs
platsspecifika riktvärden för hälsa fram för de ämnen som påvisats i halter över KM och
sedan utfördes en fördjupad riskbedömning för tre dimnesionerande ämnen; kadmium,
bly och PAH-H.

Ingen miljömedicinsk riskbedömning utfördes inom ramen för uppdraget, men för att
ytterligare bedöma eventuella risker inom befintligt koloniområde gjordes jämförelser med
tre miljömedicinska riskbedömningar, vilka utförts för liknande områden. I dessa riskbe-
dömningar var föroreningssituationen och valda exponeringsantaganden liknande de som
nyttjats vid riskbedömningen för Örgyte koloniområde.

Vid jämförelse av påträffade halter i jord inom befintligt koloniområde mot de plats-
specifika riktvärden som beräknats med Naturvårdsverkets beräkningsmodell innebar
halterna av kadmium, bly och PAH-H en förhöjd hälsorisk sett ur ett livstidsperspektiv.
Naturvårdsverkets modell är en generell modell som skall kunna användas för ett flertal
ämnen och scenarion och i modellen görs mycket konservativa antaganden. Riktvärdena
är, som sig bör, satta med hög säkerhetsmarginal och för att skydda utsatta delar av
befolkningen ex gravida och barn.

När påträffade halter inom befintligt koloniområde istället jämfördes mot halter som valts i
de miljömedicinska referensstudierna blev utfallet ett annat än vid direkt jämförelse mot
Naturvårdsverkets riktvärden. Utifrån de miljömedicinska beräkningarna av totala dagliga
exponeringsdoser för de tre dimensionerande föroreningarna med avseende på ”intag av

2 Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, Känslig markanvändning, KM
3 Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, Mindre känslig markanvändning, MKM
4 Avfall Sveriges haltkriterier avseende klassificering av förorenad jord som farligt avfall, rapport 2007:01
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jord”, ”intag av växter”, ”hudexponering” samt ”inandning av damm” för de förorenings-
nivåer och antaganden som beskrivits i huvudrapporten bedömde Sweco att riskerna
inom befintligt koloniområde var acceptabla sett ur ett livstidsperspektiv.

Samtliga studier bedömde att fördelarna med intag av egenodlade ekologiska grödor
uppvägde de eventuella risker som kunde uppstå på grund av föroreningarna i marken. I
ett flertal av studierna rekommenderades dock att skölja grönsakerna.

Utifrån de i huvudrapporten refererade miljömedicinska beräkningar bedömde Sweco att
de antaganden och bedömningar som användes vid riskbedömningen var mycket
konservativa och gav en mycket hög säkerhetsnivå.

Påträffade föroreningar associeras vanligen inte med odlingsverksamhet och bedömdes
ej ha något samband med odlingsverksamheten inom området. Analyserade referensprov
från platser utanför området påvisade samma föroreningar och i samma nivåer som de
inom området. Föroreningarna bedömdes vara ett resultat av föroreningar i de massor
vilka tillfördes vid anläggandet av kolonin och mer än ett sekels luftdeposition från stora
trafik- och spårleder, industrier och vedeldning.

Inom området för planerad utbyggnad påvisades mycket höga halter av föroreningar i
marken. Sweco bedömde att det i nuläget inte var/är lämpligt att nyttja utbyggnads-
området för odling. Vidare bedömdes påträffade föroreningar inom utbyggnadsområdet ej
utgöra någon betydelsefull risk för människor vilka vistas på och odlar inom befintligt
koloniområde varför någon efterbehandling ej är nödvändig i dagsläget. Detta eftersom
där inte sker någon odling, jorden är bevuxen och föroreningarna ej bedöms kunna
spridas till resterande område.

Swecos bedömning var att hälsoriskerna förknippade med föroreningssituationen i jorden
för dem som vistas och odlar inom området var/är mycket små. Vidare nämndes att det
inte kunde uteslutas att bedömningen kunde behöva revideras beroende på resultaten
från nu utförd komplettering avseende analyser på grödor och jord från området.

3 Nu utförda undersökningar

3.1 Uppdrag och syfte

En kompletterande undersökning har utförts genom analys av växter odlade inom
området. Syftet har varit att utreda vilka eventuella risker de påträffade
markföroreningarna kan orsaka via exponeringsvägen intag av växter. Vidare har ett
jordprov tagits ut för analys av oral biotillgänglighet i syfte att utreda eventuella risker via
exponeringsvägen intag av jord.

Odling av ätbara växter sker inte på alla lotter inom koloniområdet och inte i alltid i någon
större omfattning varför insamlandet av växter främst styrts av tillgång. Jordprov för
analys av oral biotillgänglighet har tagits ut som ett värsta scenario på jord från
odlingslotten inom vilken de högsta halterna påvisats vid tidigare undersökningar.

Resultat av utförda analyser redovisas nedan; dock saknas jämförvärden för halter i
livsmedel för flertalet ämnen. Det som är mest relevant och som kommer att fokuseras på
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nedan är eventuella risker med bly, kadmium och PAH, dvs de ämnen som förekommer i
halter över de platsspecifika riktvärdena.

3.2 Provtagning

Insamlandet av växter utfördes i början av september 2015 (150908) av Ann-Christine
Lember, Sweco Environment AB. En del av växterna hade grävts upp av odlarna själva
och överlämnades på plats och en del skördades direkt på plats/ur marken.

Tre prov på potatis, ett på jordärtskockor, två på rabarber, ett på rädisor och ett på bönor
har samlats in, se figur 1. Varje prov utgjordes av 50 till 100 g växter. Ingen av växterna
har skalats, men de har skrubbats med rotfruktsborste (rotfrukter) alternativt sköljts av
innan de skickades in för analys, vilket bedömdes vara ”normal” hantering innan
intag/tillagning. Växterna fick torka/rinna av på ett hushållspapper innan de placerades i
en diffusionstät plastpåse och skickades in för analys på laboratorium.

Jordprovet togs ut i odlingslotten i backen intill utbyggnadsområdet vilket var en av de två
punkter där föroreningsnivåer över MKM påvisats tidigare. Jordprovet togs ut som ett
samlingsprov från den aktuella lotten i mulljorden på 0 till 0,3 m djup. Provet placerades i
diffusionstät plastpåse och förvarades mörkt och svalt fram till analys på laboratorium.
Odlingsplatsernas lägen redovisas i bilaga 1.

Figur 1. Grödor som samlats in för analys, potatis, bönor, rabarber, jordärtskockor och
rädisor.
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3.3 Analysomfattning

Med utgångspunkt från resultatet från de tidigare undersökningarna har analys utförts
med avseende på metaller och PAH. PAH-H är en grupp bestående av åtta PAH-
föreningar. Av dessa åtta bedöms fyra föreningar (benso(a)pyren bens(a)antracen,
krysén och bens(b) fluoranten) ha störst betydelse för eventuella hälsorisker eftersom de
är konstaterat eller misstänkt cancerogena.

För växtanalyserna har Eurofins i Lidköping anlitats, men då Lidköping inte är
ackrediterad för den typen av analyser har de skickat proverna vidare till sitt laboratorium
i Tyskland.

Analys avseende oral biotillgänglighet för metaller har SGI utfört. Analysmetoden är
framtagen vid holländska RIVM och har vidareutvecklats av BARGE (Bioaccessibility
Research Group of Europé) och kallas därför även för UBM (Unified Barge Method).

Metoden innebär en simulering av utlakningsprocesserna i mag-tarmkanalerna hos ett
barn. Den förorenade jorden lakas i tre steg genom att utsättas för artificiella kropps-
vätskor (saliv, magsafter och tunntarmsvätska-galla). Vätskan analyseras och halten löst
förorening relateras till halten förorening i jordprovet. På så vis kan en biotillgänglighets-
faktor bestämmas för respektive ämne. Metoden är validerad för arsenik, bly och
kadmium.

Analysresultaten finns sammanställda i bilaga 2 och analysrapporterna från laboratoriet
finns i bilaga 4.

3.4 Jämförvärden

Europeiska kommissionens gränsvärden för främmande ämnen i livsmedel5 har använts
som jämförvärden för analysresultaten avseende grödorna. Kommissionen anger
gränsvärden för innehåll av bly och kadmium. Detta är gränsvärden för livsmedel som får
säljas i affär. Förutom gränsvärden för försäljning kommer jämförelser göras mot de TDI6-
värden för bly och kadmium som nyttjas av Naturvårdsverket vid framtagande av de
generella riktvärdena..

Olika länder och organisationer nyttjar olika rikt/gränsvärden beroende på vilken risknivå
de har bedömt vara acceptabel i jord och grödor.  I texten nedan baseras resonemanget
på de bakgrundshalter och riskbaserade värden som NV antar i sin modell. Noteras bör
dock att det finns både mer restriktiva och mer generösa värden att jämföra mot. TDI för
bly varierar, i de källor vi funnit inom ramen för denna utredning, mellan 0,057 och 7,18

µg/kg kroppsvikt och dag och TDI för kadmium varierar mellan 0,19 och 1,010 μg/kg

5 Europeiska gemenskapernas kommission, 2006. Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 om
fastställandet av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel.
6 TDI – Tolerabelt Dagligt Intag
7 CONTAM-Eus expertgrupp avseende främmande ämnen i livsmedel
8 CDC-Amerikansk smittskyddsinstitutet
9 ATSDR-Amerikanska myndigheten för kontroll av giftiga ämnen och sjukdomar.
10 USEPA- Amerikanska Naturvårdsverket
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kroppsvikt och dag. Naturvårdsverket antar 3,5 µg/kg kroppsvikt för bly och 0,36 µg/kg
kroppsvikt för kadmium.

Det finns inga gränsvärden för PAH-H i livsmedel, främst därför att PAH är en grupp av
ämnen. Gruppen PAH-H utgörs åtta stycken aromatiska kolväten med hög molekylvikt.
Av dessa åtta anses benso(a)pyren vara den som innebär störst risk eftersom den är
både cancerframkallande och genotoxisk. För att undersöka halten PAH-H i ett livsmedel
analyseras förutom bens(a)pyren även tre andra från gruppen PAH-H; bens(a)antracen,
krysén och bens(b) fluoranten.  Dessa tre har klassificerats av WHO som ”möjliga
humancarcinogener”. För benso(a)pyren, som enskilt ämne, och för de fyra ämnena i
grupp (totalhalt) finns gränsvärden för framförallt rökta livsmedel, oljor, produkter med
kakaobönor och spannmålsbaserad barnmat. Det finns dock inget gränsvärde för PAH-H
i grönsaker i de källor som eftersökts. TDI11 för PAH-H är 8,3 ng/kg kroppsvikt och dag
(Naturvårdsverkets antagande).

I en rapport från Livsmedelsverkets12 hänvisas till fyra undersökningar avseende
bens(a)pyren, BaP, i bladgrönsaker. I dessa undersökningar påvisades en sjunkande
trend avseende innehåll av BaP i de analyserade bladgrönsakerna. I undersökningen
som utfördes 1986 påvisades BaP i medelhalter mellan 0,32 och 0,35 µg/kg och
maxhalter på 1,4 µg/kg. I undersökningen från 2004 påvisades BaP i medelhalter 0,18
µg/kg och maxhalter på 3,73 µg/kg och i en undersökning som EFSA låtit göra påvisas
BaP i medelhalter 0,19 µg/kg och maxhalter på 0,5 µg/kg.

Några generella jämförvärden för biotillgänglighet avseende föroreningar som kommer in
i kroppen via intag av jord finns inte. I Naturvårdsverkets modell som används vid
framtagande av de generella riktvärdena nyttjas en oral biotillgänglighetsfaktor på 1, dvs
att 100 % av föroreningen i jorden är biotillgänglig och kan tas upp i kroppen.

I beräkningsmodellen antar Naturvårdsverket även för intag av växter att 100 % av det
ämnet som finns i växten kan tas upp i mag-tarmkanalen. I rapport 585913 från NV
avseende hälsoriskbedömningar av förorenade områden anges att upptaget av bly
varierar mellan 5 och 20 % av den mängd som finns i växten. I arbets- och
miljömedicins14 faktablad anges ett upptag av bly som intagits via födan på mellan 10 och
50 % och för kadmium ett upptag på ca 5 % av den mängd som finns i växten.

11 Riskor =lågrisknivåer vid oralt intag som nyttjas i NVs beräkningsmodell. Rapport 5976.
12 Sammanställning av analysresultat 2008-2013, Halt av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i livsmedel-
matfetter, spannmålsprodukter, kosttillskott, choklad, grillat kött och grönsaker, Livsmedelsverkets rapportserie
28/2013
13 Rapport 5859 Hälsoriskbedömning vid utredning av förorenade områden, Naturvårdsverket
14 Arbets- och miljömedicin i Uppsala, http://www.ammuppsala.se/koppar, 2017-04-02, kl 15.51
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3.5 Analysresultat

Oral biotillgänglighet avseende metaller i jord:

Analyser på jordprovet, som sedan analyserades m a p  biotillgänglighet för metaller,
visade på kadmiumhalter under KM och blyhalter mellan KM och MKM.

Efter det att jordprovet exponerats för artificiella mag-tarmvätskor analyserades de olika
lakvätskorna (laktaten). Analysresultaten visade på biotillgänglighetsfaktorer för kadmium
på 0,23 och för bly på 0,084. Övriga analyserade metaller visade på en
biotillgänglighetsfaktor på mellan 0,01 och 0,28. Detta innebär således att ca 23 % av
den analyserade jordens kadmiuminnehåll och ca 8,4 % av jordens blyinnehåll kan tas
upp i kroppen i samband med intag av jord.

Grödor:

Metaller:

I de fall det finns jämförvärden, dvs för bly och kadmium, visar analysresultaten att i två
fall (jordärtskockor och rabarber) skulle de aktuella grödorna inte få säljas i en
livsmedelsbutik. Detta beroende på för högt innehåll av bly, 0,19 resp 0,17 jämfört med
gränsvärdet för försäljning som ligger på 0,1 mg/kg. Samtliga kadmiumhalter är lägre än
gränsvärdet.

För koppar, zink och mangan finns inga gränsvärden för försäljning. Detta kan bero på att
dessa metaller till skillnad från de andra två är essentiella näringsämnen som man bör få i
sig i en viss mängd. Det rekommenderade dagliga intaget beror på ålder och kön. Enligt
livsmedelsverket15 så bör man få i sig mellan 0,01 och 1,3 mg koppar/dag, mellan 0,6 och
2,3 mg mangan/dag och mellan 5 och 11 mg zink/dag. Ett rekommenderat dagligt intag är
den mängd som bör intas varje dag för att kroppen skall få i sig en tillräcklig mängd av
näringsämnet/mineralen ej en maxhalt.  För koppar har EFSA angett en övre gräns för
koppar på 5 mg/dag. Ett för högt intag av mangan skulle kunna ge påverkan på
nervsystemet, dock gör sig kroppen av med överskott via urinen.  Det är vanligare med
zinkbrist än överdosering, men över 10016 mg/dag under längre perioder kan ge symptom
i form av blodbrist (för mycket zink kan leda till att kroppen inte tar upp tillräckligt med
koppar).

Halten mangan i de analyserade grödorna varierade mellan  0,27 och 2,1 mg/kg och
halten zink mellan 2,8 och 29 mg/kg. Koppar påvisades i halter mellan 0,76 och 2,0
mg/kg, vilket innebär att vid ett intag av 1 kg av grödorna får en individ i sig mellan 0,76
och 2 mg koppar. Detta förutsatt att hela den intagna mängden faktiskt tas upp i kroppen
Det bedöms dock inte som ett realistiskt scenario att äta 1 kg av dessa grödor varje dag.
Samma resonemang gäller övriga metaller.

15 https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1
16 https://kurera.se/zink-zn/
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PAH -H:

De analyserade grödorna påvisade inga halter över laboratoriets rapporteringsgränser av
de föreningar som ingår i gruppen PAH-H.

4 Kompletterande riskbedömning
I den tidigare riskbedömningen har konstaterats att tre ämnen; bly, kadmium och PAH-H,
påvisats inom området i halter över de framräknade platsspecifika riktvärdena. I syfte att
ytterligare undersöka eventuella risker med förekomsten av aktuella ämnen har
kompletterande undersökningar utförts avseende oral biotillgänglighet och upptag i
grödor. Nedan görs en kompletterande riskbedömning utifrån resultaten av dessa
undersökningar.

4.1 Justerade platsspecifika riktvärden för hälsorisker

För de ämnen som påvisats i halter över de platsspecifika riktvärdena görs nedan en
redovisning av justerade riktvärden utifrån resultaten av biotillgänglighetsanalysen, se
tabell 1. Vidare har det generella riktvärdet för kadmium ändrats sedan juli 2016 och är
justerat från 0,5 mg/kg TS till 0,8 mg/kg TS, vilket är högre än framräknat platsspecifikt
värde. Vid nyttjande av den nya beräkningsmodellen17 hade det platsspecifika riktvärdet
(PSRV) för kadmium blivit 1,3 mg/kg TS. Beräkningsark avseende platsspecifika
riktvärden finns i bilaga 3.

Analysresultaten avseende oral biotillgänglighet påvisade att samtliga metaller i jorden
har ett upptag i kroppen på mindre än de 100 % som Naturvårdsverkets riktvärdesmodell
räknar med. För de metaller som påvisats i halter över PSRV beräknades att ca 10 % av
det bly och ca 25 % av det kadmium som intas med jorden från aktuell plats tas upp i
mag- tarmkanalen. Genom att nyttja analyserade värden avseende biotillgänglighet kan
justerade platsspecifika riktvärden beräknas för bly och kadmium.

Tabell 1. Platsspecifika riktvärden för hälsorisker. Samtliga värden är justerade med hänsyn tagen
till exponering via andra källor. Halterna anges i mg/kg TS.

Ämne Halt i jord Styrande för
riktvärdet

Nytt riktvärde utifrån
biotillgänglighetstest

Styrande för
riktvärdet

Bly 100 Intag av jord 210 Intag av växter
Kadmium 0,7/1,3* Intag av växter 1,4 Intag av växter

PAH-H 2,5 Intag av växter 2,5** Intag av växter
*Nytt beräknat platsspecifikt riktvärde utifrån nytt underlag i den uppdaterade beräkningsmodellen. ** Det
platsspecifika riktvärdet för PAH är ej justerat utifrån biotillgänglighet då ingen sådan analys är utförd för PAH.

Vid en jämförelse mellan de justerade platsspecifika riktvärdena och de halter som
påvisats i jorden inom befintligt koloniområde noteras att varken bly eller kadmium
förekommer i halter högre än de justerade värdena. Halterna av PAH-H i jorden är högre
än PSRV avseende medel- och maxhalter men medianvärdet är lägre, se tabell 2.

17 Beräkningsmodell 2.01



9(12)

2017-09-29

ÖRGRYTE KOLONIOMRÅDE

LAC p:\1314\1312016_örgryte_koloniområde_fk\000\19 original\kompl rapport\kompletterande rapport avseende intag av växter m m , örgryte koloniområde
170929.docx

re
po

00
1.

do
cx

20
15

-1
0-

05

Tabell 2 Statistisk sammanställning av provpunkter inom befintligt koloniområde, vilka påvisats i
halter över PSRV.

Medel Median Max KM PSRV*
PAH-H 2,6 2,2 11 1 2,5
Bly 95,0 118 143 50 210
Kadmium 0,4 0,4 0,8 0,5 1,4

*Platsspecifikt riktvärde efter justering

4.2 Intag av växter
När det gäller risker med ”intag av växter” kommer, av de ämnen som påvisats i halter
högre än PSRV, enbart bly att belysas. Kadmium och PAH-H har ej påvisats i
analyserade grödor i halter högre än vad som är acceptabelt för grödor som får säljas i
livsmedelsaffärer. Därmed diskuteras de ej vidare nedan.

Olika länder och organisationer nyttjar olika rikt/gränsvärden beroende på vilken risknivå
de har bedömt vara acceptabel i grödor och jord. I texten nedan baseras resonemanget
på de bakgrundshalter och riskbaserade värden som NV antar i sin modell. Noteras bör
dock att det finns både mer restriktiva och mer generösa värden att jämföra mot, se
exempel i kap 3.3.

Generellt antas ett intag av växter av 0,4 kg/dag för vuxna och 0,25 kg/dag för barn i NVs
modell. Av detta antas att ca 10 % av de intagna grödorna kommer från egen odling,
vilket motsvarar ca 15 kg/person och år för en vuxen och 9 kg/person och år för ett barn.
För att försörja en familj (2 vuxna och 2 barn) respektive ett par (2 vuxna) med 10 % av
det totala intaget av grönsaker under ett år krävs följaktligen en odlingskapacitet på 48 kg
respektive 30 kg ätliga grödor inom kolonilotten. Vår bedömning är att den absoluta
merparten av innehavarna av aktuella kolonilotter odlar mindre än så.

Eftersom en måltid vanligen utgörs av ett antal olika grödor bedöms medelhalten i
grödorna ge en relevant bedömning av de eventuella risker ett intag av grödor odlade
inom koloniområdet kan medföra. Medelhalten, tillsammans med antagandet om att 10 %
av årsintaget kommer från egen odling, ger en daglig exponeringsdos på årsbasis, se
tabell 3***.

Det bedöms dock som rimligt att anta att under en begränsad period av året skulle 100%
av intaget kunna komma från egen odling. I syfte att erhålla en mycket konservativ
bedömning avseende riskerna med egenodlade grödor från koloniområdet har därför en
beräkning utförts på ett dagligt intag (100 %) av den gröda där högst halter har uppmätts,
se tabell 3**. I aktuellt fall är det oskalade, men skrubbade, jordärtskockor.
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Tabell 3. Max- och medelhalter i analyserade grödor, exponeringsdoser samt tolerabelt dagligt
intag (TDI) utifrån Naturvårdsverkets modell. Vid beräkning av medelhalter har halter noterade som
”< mindre än” ansatts till halva värdet.

*ett barn antas väga 15 kg och en vuxen 70 kg. ** TDI för bly enligt WHO18 är satt till 3,5 µg/kg kroppsvikt och
dag.  **avser ett intag av enbart grödor innehållande maxhalter enligt textbeskrivning ovan *** avser ett intag av

grödor med medelhalter enligt textbeskrivning ovan.

Beräkningarna visar att exponeringsdoserna vid intag av grödor som odlats inom
koloniområdet på årsbasis är lägre än TDI-värdena för såväl barn som vuxna.
Exponeringsdosen vid dagligt intag av grödor från koloniområdet är för en vuxen ca 1 %
och för ett barn ca 3 % av TDI, vilket innebär att riskerna med intag av grödor från
området är acceptabla.

Som ett värsta scenario jämförs även TDI-värden mot de doser som en individ skulle
kunna exponeras för om det dagliga intaget av grödor enbart utgörs av grödor
innehållande analyserade maxhalter. Vid jämförelser mellan exponeringsdoserna vid
maxhalter mot de TDI-värden som Naturvårdsverket nyttjar i sin beräkningsmodell är
doserna lägre än TDI för såväl vuxna som barn, men för barn är det i nivå med TDI. Detta
innebär att exponeringsdosen vid dagligt intag av enbart grödor innehållande maxhalter
för en vuxen är dryga 30 % och för ett barn knappa 90 % av TDI. Den generella regeln
avseende bly är dock att 20 % av TDI får komma från det förorenade området, vilket
innebär att sammantaget med exponering från andra källor skulle det på sikt kunna
innebära en förhöjd risk att enbart äta grödor innehållande påvisade maxhalter.

Noteras bör dock att i Arbets- och miljömedicins faktablad antas ett upptag av bly som
intas via födan på mellan 10 och 50 % av mängden bly i grödorna, vilket skulle innebära
att den faktiska exponeringen för en vuxen istället blir mellan 3 och 15 % och för ett barn
mellan 9 och  45 % av TDI.

Ovan scenario med maxhalter bedöms dock ej vara rimligt under mer än några veckor
per år och att inta grödor med förhöjda halter under en kortare period bedöms ej innebära
oacceptabla risker.

18 Världshälsoorganisationen (WHO)

halter i
µg

ämne

max
mängd i

grödorna

medel
 mängd i
grödorna

TDI
enligt
 NVs

modell
barn* bly 190 56 53

kadmium 42 17 5,4
vuxen* bly 190 56 245

kadmium 42 17 25

daglig dos utifrån
intag av grödor med
maxhalt och 100 %
från egen odling**

17 0,7

daglig dos på
årsbasis utifrån

intag av grödor med
medelhalt och  10 %
från egen odling***

48 1,4
11 0,4
76 2,2
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4.3 Behov av riskreduktion

De antaganden och bedömningar som använts i föreliggande kompletterande risk-
bedömning bedöms vara konservativa och ge en hög säkerhetsnivå då hänsyn har tagits
till samtliga aktuella exponeringsvägar. Dimensionerande för området är
exponeringsvägarna ”intag av jord” och ”intag av växter”.

Riskerna förknippade med förekomst av markföroreningar inom koloniområdet Bly och
kadmium förekommer i halter vilka är lägre än de justerade platsspecifika riktvärdena
(PSRV). PAH-H har vid jämförelser med medel- och maxhalter påvisats i halter över
PSRV. Styrande för riktvärdet för PAH-H är exponeringsvägen ”intag av växter”. Ingen av
de föreningar som ingår i ämnesgruppen PAH-H har påvisats i halter över laboratoriets
rapporteringsgräns i analyserade grödor. Görs istället jämförelser mot
envägskoncentrationen20 för” intag av jord” är jämförvärdet (13 mg/kg TS) högre än max-
halten för PAH-H (11 mg/kg TS).

Trots att det inte odlas på flertalet kolonilotter har i den platsspecifika bedömningen
antagits att ”intag av växter” är i nivå med de generella antagandena. Dessutom har en
bedömning utförts utifrån ett värsta scenario, dvs ett intag av enbart de grödor vilka
innehöll högst halter. Beräkningar av exponeringsdoser avseende bly visar att intag av
grödor från området generellt ej innebär förförhöjda risker, men intag av enbart grödor
med påvisad maxhalt kan innebära en förhöjd risk.

Tas hänsyn till att det i Arbets- och miljömedicins faktablad anges ett upptag av bly som
intas via födan på mellan 10 och 50 % blir exponeringen som minst halverad och
eventuella risker reduceras betydligt.

5 Slutsatser och rekommendationer
Notera att föreliggande rapport ej skall ses som en enskild handling utan som ett
komplement till huvudrapporten. Utifrån nu tillkommande resultat finner Sweco det ej
nödvändigt att revidera tidigare slutsatser.

Sedan tidigare utförd riskbedömning har Naturvårdsverket reviderat sina generella
riktvärden avseende kadmium och ingen av de inom området påvisade kadmiumhalterna
är högre än Naturvårdsverkets generella riktvärde för kadmium.

Utförd oral biotillgänglighetstest påvisar en biotillgänglighet avseende samtliga
analyserade metaller på som mest 23 % jämfört med den orala biotillgängligheten på
100% vilket nyttjats i Naturvårdsverkets modell samt vid framtagandet av de
platsspecifika riktvärdena (PSRV)  i den första rapporten. Dessa PSRV justerades i
föreliggande rapport utifrån utförda biotillgänglighetsanalyser. Initialt var påvisade halter
av bly och kadmium högre än PSRV, men efter justering utifrån biotillgänglighetstestet
var samtliga påvisade metallhalter lägre än PSRV. Noteras bör dock att underlaget
avseende biotillgänglighet är litet varför vissa osäkerheter föreligger.

20 Vid framtagande av riktvärden räknas envägskoncentrationer för resp exponeringsväg fram, vilka sedan vägs
samman till ett hälsobaserat riktvärde.
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PAH-H har påvisats i halter över PSRV i jorden, men då det riktvärdet styrs av
exponeringsvägen ”intag av växter” och analyserna på grödor inte påvisar några halter av
PAH-H över rapporteringsgränsen bedöms riskerna avseende PAH-H vara acceptabla.

Bly påvisades i halter över EUs gränsvärden för försäljning av livsmedel i två av de
analyserade grödorna (1 prov på jordärtskockor och 1 prov på rabarber). Beräkningar på
exponeringsdosen utifrån de generella antagandena avseende den dagliga mängden
intagna grödor påvisade att intag av grödor från området ej innebar oacceptabla risker.
Om det dagliga intaget av grödor enbart skulle utgöras av grödor vilka innehöll de högsta
påvisade halterna skulle det kunna innebära en risk på sikt. Om hänsyn tas till det
faktiska blyupptaget i kroppen samt att det endast är möjligt att inta beaktansvärda
mängder av de aktuella grödorna under en mycket begränsad period bedöms riskerna ur
ett livstidsperspektiv dock vara acceptabla.

Vår sammanvägda bedömning är att hälsoriskerna förknippade med förorenings-
situationen i jorden och grödorna för dem som vistas och odlar inom området är mycket
små. Det är risknivåer som sannolikt förekommer inom merparten av befintliga koloni-
och villaområden inom en storstadsregion. Sweco bedömer baserat på de resultat som
presenterats ovan att inga efterbehandlingsåtgärder är nödvändiga att utföra inom
befintligt koloniområde.

Eventuella risker kan minskas, ej elimineras, genom att odla i odlingsbäddar med tillförd
jord (förutsatt att den är 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 2Beställare:  Fastighetskontoret Göteborgs stad
Undersökningsområde: Örgryte koloniområde
Uppdragsnr: 1312016.000

Sammanställning av laboratorieanalyser och gränsvärden för grödor 2015-09-03

Jordprov

Provpunkt Lott i backen, bönor (1) Gränsvärden Lott i backen, potatis (1) Lott 27, potatis (2) Lott längst ner, potatis (3) Lott i backen, jordärtskockor (1) Lott 53, rabarber (4) Lott 60, rabarber (5) Lott i backen, rädisor (1) Gränsvärden

Fo 1881/2006* Fo 1881/2006**
Parameter Djup (m)
Organiska ämnen
Benzo(a(pyren µg/kg TS <0,10 x <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 x
Metaller
Arsenik mg/kg <0,050 x < 0.050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 x
Bly mg/kg <0,020 0,2 0.023 < 0.020 < 0.020 0.19 0.17 0,089 0,023 0,1

Kadmium mg/kg <0,010 0,1 0.013 <0,010 <0,010 0,016 0,040 0,042 <0,010 0,1
Kobolt mg/kg <0,020 x < 0.020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 x
Koppar mg/kg 1,3 x 1.4 1,1 1,5 2,1 0,39 1,5 0,27 x
Krom mg/kg <0,050 x < 0.050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 x
Kvicksilver mg/kg <0,020 x < 0.020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 x
Mangan mg/kg 1,8 x 1.2 1,2 1,00 0,76 2,0 0,95 0,26 x
Nickel mg/kg 0,11 x < 0.050 <0,050 <0,050 0,470 <0,050 <0,050 <0,050 x
Vanadin mg/kg <0,050 x < 0.050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 x
Zink mg/kg 7,7 x 5.3 2,8 4,2 29 6,4 6,6 11 x

Övrigt
e.a ej analyserad

P:\1314\1312016_Örgryte_koloniområde_FK\000\19 Original\Kompl rapport\Analyssammanställning gödor 1 (1)   
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Beställare:  Fastighetskontoret Göteborgs stad
Undersökningsområde: Örgryte koloniområde
Uppdragsnr: 1312016.000

Sammanställning av tidigare beräknade riktvärden samt nya utifrån utförd biotillgänglighetstest samt justering utifrån nya riktvärden.

Analysresultat oral/human biotillgänglighet
Biolöslig fraktion %

3
8,4
23
28
1,2
6Nickel

Det tidigare riktvärdet för kadmium avseende KM var 0,5 mg/kg TS och det framräknade platsspecifika riktvärdet var 0,7 mg/kg TS. Sedan dess har naturvårdsverket sett över och
justerat vissa riktävrden (1 juli 2016) bla det för kadmium. Det nya riktvärdet för kadmium avseende KM är 0,8 mg/kg TS. Detta avspeglar sig som en högre halt i det platsspecifika
riktvärdet.

Arsenik
Bly
Kadmium
Koppar
Krom

seacle
Textruta

seacle
Stämpel

seacle
Textruta
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Beställare:  Fastighetskontoret Göteborgs stad
Undersökningsområde: Örgryte koloniområde
Uppdragsnr: 1312016.000

Uttagsrapport, Sammanställning av antaganden vid beräkning av platsspecifika riktvärden.

seacle
Stämpel

seacle
Textruta
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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-152982-03

EUSELI2-00277191
Í%R%^ÂÂrX'-Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1312016 Örgryte koloniområde

Sweco Environment AB 

Ann-Christine Lember

Box 2203

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2015-09110387Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Acle

2015-09-08

Provet ankom:

Biologiskt materialMatris:

2015-09-10

Utskriftsdatum: 2015-10-16

Provmärkning: lott i backen, potatis

Provtagningsplats: 1312016.000 Örgryte koloniområde

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

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

ICP-MS

35%

mg/kg0.023Bly Pb a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

20%

mg/kg0.013Kadmium 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/kg1.4Koppar 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/kg1.2Mangan 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/kg5.3Zink Zn a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-AES

20%

µg/kg< 0.10Acenaften b)*

µg/kg< 0.10Acenaftylen b)*

µg/kg< 0.10Antracen b)*

µg/kg< 0.10Benso(a)antracen b)*

µg/kg< 0.10Benso(a)pyren b)*

µg/kg< 0.10Benso(b)fluoranten b)*

µg/kg< 0.10Benso(ghi)perylen b)*

µg/kg< 0.10Benso(k)fluoranten b)*

µg/kg< 0.10Dibenso(a,h)antracen b)*

µg/kg0.70Fenantren 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-003v37



AR-15-SL-152982-03

Í%R%^ÂÂrX'-Î

EUSELI2-00277191

µg/kg0.70Fluoranten b)*

µg/kg< 0.10Fluoren b)*

µg/kg< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*

µg/kg< 0.10Krysen b)*

µg/kg2.70Naftalen b)*

µg/kg0.50Pyren b)*

Kemisk kommentar

Denna rapport ersätter tidigare utsänd för samma prov. Denna rapportversion innehåller samtliga resultat, även PAH. PAH har tidigare 

redovisats separat.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Kopia till:

Johan Persson  (johan.b.persson@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-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-152983-04

EUSELI2-00277191
Í%R%^ÂÂrX(6Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1312016 Örgryte koloniområde

Sweco Environment AB 

Ann-Christine Lember

Box 2203

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2015-09110388Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Acle

2015-09-08

Provet ankom:

Biologiskt materialMatris:

2015-09-10

Utskriftsdatum: 2015-10-16

Provmärkning: Lott i backen, bönor

Provtagningsplats: 1312016.000 Örgryte koloniområde

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

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

ICP-MS

35%

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/kg1.3Koppar 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/kg1.8Mangan Mn a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg0.11Nickel 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/kg7.7Zink Zn a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-AES

20%

µg/kg< 0.10Acenaften b)*

µg/kg< 0.10Acenaftylen b)*

µg/kg< 0.10Antracen b)*

µg/kg< 0.10Benso(a)antracen b)*

µg/kg< 0.10Benso(a)pyren b)*

µg/kg< 0.10Benso(b)fluoranten b)*

µg/kg< 0.10Benso(ghi)perylen b)*

µg/kg< 0.10Benso(k)fluoranten b)*

µg/kg< 0.10Dibenso(a,h)antracen b)*

µg/kg< 0.10Fenantren 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-003v37



AR-15-SL-152983-04

Í%R%^ÂÂrX(6Î

EUSELI2-00277191

µg/kg< 0.10Fluoranten b)*

µg/kg< 0.10Fluoren b)*

µg/kg< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*

µg/kg< 0.10Krysen b)*

µg/kg< 0.30Naftalen b)*

µg/kg< 0.10Pyren b)*

Kemisk kommentar

Denna rapport ersätter tidigare utsänd för samma prov. Denna rapportversion innehåller samtliga resultat, även PAH. PAH har tidigare 

redovisats separat.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Kopia till:

Johan Persson  (johan.b.persson@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-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-152984-04

EUSELI2-00277191
Í%R%^ÂÂrX)?Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1312016 Örgryte koloniområde

Sweco Environment AB 

Ann-Christine Lember

Box 2203

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2015-09110389Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Acle

2015-09-08

Provet ankom:

Biologiskt materialMatris:

2015-09-10

Utskriftsdatum: 2015-10-16

Provmärkning: Lott i backen, rädisor

Provtagningsplats: 1312016.000 Örgryte koloniområde

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

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

ICP-MS

35%

mg/kg0.023Bly 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/kg0.27Koppar 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/kg0.26Mangan 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/kg11Zink Zn a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-AES

20%

µg/kg< 0.10Acenaften b)*

µg/kg< 0.10Acenaftylen b)*

µg/kg< 0.10Antracen b)*

µg/kg< 0.10Benso(a)antracen b)*

µg/kg< 0.10Benso(a)pyren b)*

µg/kg< 0.10Benso(b)fluoranten b)*

µg/kg< 0.10Benso(ghi)perylen b)*

µg/kg< 0.10Benso(k)fluoranten b)*

µg/kg< 0.10Dibenso(a,h)antracen b)*

µg/kg< 0.10Fenantren 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-003v37



AR-15-SL-152984-04

Í%R%^ÂÂrX)?Î

EUSELI2-00277191

µg/kg< 0.10Fluoranten b)*

µg/kg< 0.10Fluoren b)*

µg/kg< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*

µg/kg< 0.10Krysen b)*

µg/kg< 0.30Naftalen b)*

µg/kg< 0.10Pyren b)*

Kemisk kommentar

Denna rapport ersätter tidigare utsänd för samma prov. Denna rapportversion innehåller samtliga resultat, även PAH. PAH har tidigare 

redovisats separat.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Kopia till:

Johan Persson  (johan.b.persson@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-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-152985-04

EUSELI2-00277191
Í%R%^ÂÂrX*HÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1312016 Örgryte koloniområde

Sweco Environment AB 

Ann-Christine Lember

Box 2203

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2015-09110390Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Acle

2015-09-08

Provet ankom:

Biologiskt materialMatris:

2015-09-10

Utskriftsdatum: 2015-10-16

Provmärkning: Lott i backen, jordärtskockor

Provtagningsplats: 1312016.000 Örgryte koloniområde

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

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

ICP-MS

35%

mg/kg0.19Bly Pb a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

20%

mg/kg0.016Kadmium 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/kg2.1Koppar 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/kg0.76Mangan Mn a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg0.47Nickel 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/kg29Zink Zn a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-AES

20%

µg/kg< 0.10Acenaften b)*

µg/kg< 0.10Acenaftylen b)*

µg/kg< 0.10Antracen b)*

µg/kg< 0.10Benso(a)antracen b)*

µg/kg< 0.10Benso(a)pyren b)*

µg/kg< 0.10Benso(b)fluoranten b)*

µg/kg< 0.10Benso(ghi)perylen b)*

µg/kg< 0.10Benso(k)fluoranten b)*

µg/kg< 0.10Dibenso(a,h)antracen b)*

µg/kg0.70Fenantren 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-003v37



AR-15-SL-152985-04

Í%R%^ÂÂrX*HÎ

EUSELI2-00277191

µg/kg0.90Fluoranten b)*

µg/kg< 0.10Fluoren b)*

µg/kg< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*

µg/kg< 0.10Krysen b)*

µg/kg0.60Naftalen b)*

µg/kg0.80Pyren b)*

Kemisk kommentar

Denna rapport ersätter tidigare utsänd för samma prov. Denna rapportversion innehåller samtliga resultat, även PAH. PAH har tidigare 

redovisats separat.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Kopia till:

Johan Persson  (johan.b.persson@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-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-152986-04

EUSELI2-00277191
Í%R%^ÂÂrX+QÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1312016 Örgryte koloniområde

Sweco Environment AB 

Ann-Christine Lember

Box 2203

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2015-09110391Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Acle

2015-09-08

Provet ankom:

Biologiskt materialMatris:

2015-09-10

Utskriftsdatum: 2015-10-16

Provmärkning: Lott 53, rabarber

Provtagningsplats: 1312016.000 Örgryte koloniområde

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

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

ICP-MS

35%

mg/kg0.17Bly Pb a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

20%

mg/kg0.040Kadmium 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/kg0.39Koppar 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/kg2.0Mangan 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/kg6.4Zink Zn a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-AES

20%

µg/kg< 0.10Acenaften b)*

µg/kg< 0.10Acenaftylen b)*

µg/kg< 0.10Antracen b)*

µg/kg< 0.10Benso(a)antracen b)*

µg/kg< 0.10Benso(a)pyren b)*

µg/kg< 0.10Benso(b)fluoranten b)*

µg/kg< 0.10Benso(ghi)perylen b)*

µg/kg< 0.10Benso(k)fluoranten b)*

µg/kg< 0.10Dibenso(a,h)antracen b)*

µg/kg0.70Fenantren 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-003v37



AR-15-SL-152986-04

Í%R%^ÂÂrX+QÎ

EUSELI2-00277191

µg/kg0.90Fluoranten b)*

µg/kg< 0.10Fluoren b)*

µg/kg< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*

µg/kg< 0.10Krysen b)*

µg/kg2.80Naftalen b)*

µg/kg0.70Pyren b)*

Kemisk kommentar

Denna rapport ersätter tidigare utsänd för samma prov. Denna rapportversion innehåller samtliga resultat, även PAH. PAH har tidigare 

redovisats separat.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Kopia till:

Johan Persson  (johan.b.persson@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-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-152987-04

EUSELI2-00277191
Í%R%^ÂÂrX,ZÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1312016 Örgryte koloniområde

Sweco Environment AB 

Ann-Christine Lember

Box 2203

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2015-09110392Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Acle

2015-09-08

Provet ankom:

Biologiskt materialMatris:

2015-09-10

Utskriftsdatum: 2015-10-16

Provmärkning: Lott 60, rabarber

Provtagningsplats: 1312016.000 Örgryte koloniområde

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

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

ICP-MS

35%

mg/kg0.089Bly Pb a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

20%

mg/kg0.042Kadmium 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/kg1.5Koppar 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/kg0.95Mangan 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/kg6.6Zink Zn a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-AES

20%

µg/kg< 0.10Acenaften b)*

µg/kg< 0.10Acenaftylen b)*

µg/kg< 0.10Antracen b)*

µg/kg< 0.10Benso(a)antracen b)*

µg/kg< 0.10Benso(a)pyren b)*

µg/kg< 0.10Benso(b)fluoranten b)*

µg/kg< 0.10Benso(ghi)perylen b)*

µg/kg< 0.10Benso(k)fluoranten b)*

µg/kg< 0.10Dibenso(a,h)antracen b)*

µg/kg< 0.10Fenantren 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-003v37



AR-15-SL-152987-04

Í%R%^ÂÂrX,ZÎ

EUSELI2-00277191

µg/kg< 0.10Fluoranten b)*

µg/kg< 0.10Fluoren b)*

µg/kg< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*

µg/kg< 0.10Krysen b)*

µg/kg< 0.30Naftalen b)*

µg/kg< 0.10Pyren b)*

Kemisk kommentar

Denna rapport ersätter tidigare utsänd för samma prov. Denna rapportversion innehåller samtliga resultat, även PAH. PAH har tidigare 

redovisats separat.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Kopia till:

Johan Persson  (johan.b.persson@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-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-152988-04

EUSELI2-00277191
Í%R%^ÂÂrX-cÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1312016 Örgryte koloniområde

Sweco Environment AB 

Ann-Christine Lember

Box 2203

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2015-09110393Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Acle

2015-09-08

Provet ankom:

Biologiskt materialMatris:

2015-09-10

Utskriftsdatum: 2015-10-16

Provmärkning: Lott 29, potatis

Provtagningsplats: 1312016.000 Örgryte koloniområde

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

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

ICP-MS

35%

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/kg1.1Koppar 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/kg1.2Mangan 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< 0.10Acenaften b)*

µg/kg< 0.10Acenaftylen b)*

µg/kg< 0.10Antracen b)*

µg/kg< 0.10Benso(a)antracen b)*

µg/kg< 0.10Benso(a)pyren b)*

µg/kg< 0.10Benso(b)fluoranten b)*

µg/kg< 0.10Benso(ghi)perylen b)*

µg/kg< 0.10Benso(k)fluoranten b)*

µg/kg< 0.10Dibenso(a,h)antracen b)*

µg/kg0.30Fenantren 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-003v37



AR-15-SL-152988-04

Í%R%^ÂÂrX-cÎ

EUSELI2-00277191

µg/kg< 0.10Fluoranten b)*

µg/kg< 0.10Fluoren b)*

µg/kg< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*

µg/kg< 0.10Krysen b)*

µg/kg1.00Naftalen b)*

µg/kg< 0.10Pyren b)*

Kemisk kommentar

Denna rapport ersätter tidigare utsänd för samma prov. Denna rapportversion innehåller samtliga resultat, även PAH. PAH har tidigare 

redovisats separat.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Kopia till:

Johan Persson  (johan.b.persson@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-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-152989-04

EUSELI2-00277191
Í%R%^ÂÂrX.lÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1312016 Örgryte koloniområde

Sweco Environment AB 

Ann-Christine Lember

Box 2203

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2015-09110394Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Acle

2015-09-08

Provet ankom:

Biologiskt materialMatris:

2015-09-10

Utskriftsdatum: 2015-10-16

Provmärkning: Lott längst ner, potatis

Provtagningsplats: 1312016.000 Örgryte koloniområde

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

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

ICP-MS

35%

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/kg1.5Koppar 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/kg1.00Mangan 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/kg4.2Zink Zn a)NMKL No 161 1998 mod. / 

ICP-MS

15%

µg/kg< 0.10Acenaften b)*

µg/kg< 0.10Acenaftylen b)*

µg/kg< 0.10Antracen b)*

µg/kg< 0.10Benso(a)antracen b)*

µg/kg< 0.10Benso(a)pyren b)*

µg/kg< 0.10Benso(b)fluoranten b)*

µg/kg< 0.10Benso(ghi)perylen b)*

µg/kg< 0.10Benso(k)fluoranten b)*

µg/kg< 0.10Dibenso(a,h)antracen b)*

µg/kg0.20Fenantren 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-003v37



AR-15-SL-152989-04

Í%R%^ÂÂrX.lÎ

EUSELI2-00277191

µg/kg0.30Fluoranten b)*

µg/kg< 0.10Fluoren b)*

µg/kg< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*

µg/kg< 0.10Krysen b)*

µg/kg1.10Naftalen b)*

µg/kg< 0.10Pyren b)*

Kemisk kommentar

Denna rapport ersätter tidigare utsänd för samma prov. Denna rapportversion innehåller samtliga resultat, även PAH. PAH har tidigare 

redovisats separat.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Kopia till:

Johan Persson  (johan.b.persson@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-003v37



RAPPORT

SGILABORATORIET

Sida 1(1)

Beställare:

Projekt:
Provbeteckning

Registrerad
Datum
2015-09-17

Ann-Christine Lember,Sweco EnviromentAB,

ö Koloniområde, Unr 1312016.000
Lott i backen

Lab. undersökning
Datum Av

2015-10-08 MWi

Skånegatan 3, Box 5397, 204 28
Diarienr

Uppdragsnr
Provnr

Utfärdad
Teknisk ledare

Göteborg
7.1-1509-0593

15584
150103

2015-10-27

Human biotillgänglighet

Provnummer

Biolöslig fraktion:

As
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb

%
%
%
%
%
%

IVIetod
SGI-metod enl.BARGE human

15217

Analys utfört av Eurofins AB

3,0

23
1,2

28
6

8,4

Provberedning:

Anmärkning:

Provet torkades och siktades < 0,25 mm .

Andel bortplockat > 0,25 mm : 81 %
Wn: 4,1 %

Barge-inetoden är validcrad för As, Cd och Pb.

Biolösliga fraktionen är räknade på halten i eluatet och totalhalt.
Materialet < 0,25 mm skickades till Eurofins för totalhaltsbestamning.

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

Statens geotekniska institut
581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14



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-168747-01

EUSELI2-00284785
Í%R%^ÂÂs,A%Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Statens Geotekniska Institut, SGI 

Cecilia Toomväli

Olaus Magnus väg 35

581 93 LINKÖPING

Kundnummer: SL8428388

Provbeskrivning:

177-2015-10120343Provnummer: Ankomsttemp °C 19,5

Provet ankom:

LakvattenMatris:

2015-10-12

Utskriftsdatum: 2015-10-23

Provmärkning: 15217 Lott i backen

Provtagningsplats: 15584

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l2800Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l240Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l64Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l2.9Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l5.0Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l0.81Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l3.0Aluminium Al (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

20%

mg/l< 0.010Antimon Sb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.0074Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.30Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l0.11Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

25%

mg/l< 0.050Bor B (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l44Fosfor, P (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

20%

mg/l0.0016Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0073Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.25Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l0.0048Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.00014Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 20%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



AR-15-SL-168747-01

Í%R%^ÂÂs,A%Î

EUSELI2-00284785

mod

mg/l0.0055Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l0.014Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.0050Selen Se (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

30%

mg/l0.026Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.45Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

30%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

 Miljölabb  (miljolab@swedgeo.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-168748-01

EUSELI2-00284785
Í%R%^ÂÂs,B.Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Statens Geotekniska Institut, SGI 

Cecilia Toomväli

Olaus Magnus väg 35

581 93 LINKÖPING

Kundnummer: SL8428388

Provbeskrivning:

177-2015-10120344Provnummer: Ankomsttemp °C 19,5

Provet ankom:

LakvattenMatris:

2015-10-12

Utskriftsdatum: 2015-10-23

Provmärkning: 15218 Blank

Provtagningsplats: 15584

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l3000Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l370Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l57Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l0.075Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l3.6Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l0.012Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.024Aluminium Al (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l< 0.020Antimon Sb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.0050Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.020Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.0010Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.10Bor B (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l52Fosfor, P (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

20%

mg/l< 0.00040Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.0040Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.023Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l< 0.0040Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 20%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



AR-15-SL-168748-01

Í%R%^ÂÂs,B.Î

EUSELI2-00284785

mod

mg/l< 0.010Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.0040Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.010Selen Se (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

30%

mg/l< 0.0040Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.14Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

30%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

 Miljölabb  (miljolab@swedgeo.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-162078-01

EUSELI2-00280452
Í%R%^ÂÂr@v1Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

15584

Statens Geotekniska Institut, SGI 

Cecilia Toomväli

Olaus Magnus väg 35

581 93 LINKÖPING

Kundnummer: SL8428388

Provbeskrivning:

177-2015-09240717Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

HHe

2015-09-23

Provet ankom:

JordMatris:

2015-09-24

Utskriftsdatum: 2015-10-14

Provmärkning: 150103 - totalhalt

Provtagningsplats: 15584

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

% (m/m)96.2Torrsubstans a)EN 14346

mg/kg Ts10000Aluminium Al a)EN ISO 17294-2

mg/kg Ts< 5.00Antimon Sb a)EN ISO 17294-2

mg/kg Ts8.00Arsenik As a)EN ISO 17294-2

mg/kg Ts230Barium Ba a)EN ISO 17294-2

mg/kg Ts0.8Beryllium Be a)EN ISO 17294-2

mg/kg Ts130Bly Pb a)EN ISO 17294-2

mg/kg Ts6.00Bor B a)EN ISO 17294-2

mg/kg Ts0.6Kadmium Cd a)EN ISO 17294-2

mg/kg Ts5200Kalcium Ca a)EN ISO 17294-2

mg/kg Ts23.0Krom Cr a)EN ISO 17294-2

mg/kg Ts22000Järn Fe a)EN ISO 17294-2

mg/kg Ts2600Kalium K a)EN ISO 17294-2

mg/kg Ts86.0Koppar Cu a)EN ISO 17294-2

mg/kg Ts14.0Litium Li a)EN ISO 17294-2

mg/kg Ts3200Magnesium Mg a)EN ISO 17294-2

mg/kg Ts380Mangan Mn a)EN ISO 17294-2

mg/kg Ts< 5.00Molybden Mo a)EN ISO 17294-2

mg/kg Ts110Natrium Na a)EN ISO 17294-2

mg/kg Ts19.0Nickel Ni a)EN ISO 17294-2

mg/kg Ts1300Fosfor (P) a)EN ISO 17294-2

mg/kg Ts< 10.0Selen Se a)EN ISO 17294-2

mg/kg Ts36.0Strontium Sr a)EN ISO 17294-2

mg/kg Ts< 2.00Tallium Tl a)EN ISO 17294-2

mg/kg Ts780Titan Ti a)EN ISO 17294-2

mg/kg Ts51.0Vanadin V a)EN ISO 17294-2

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v37



AR-15-SL-162078-01

Í%R%^ÂÂr@v1Î

EUSELI2-00280452

mg/kg Ts530Zink Zn a)EN ISO 17294-2

mg/kg Ts13.0Tenn Sn a)EN ISO 17294-2

mg/kg Ts0.6Kadmium Cd a)EN ISO 17294-2

mg/kg Ts8.00Kobolt Co a)EN ISO 17294-2

mg/kg Ts0.34Kvicksilver Hg a)EN ISO 12846

mg/kg Ts< 5.00Silver Ag a)EN ISO 17294-2

mg/kg Ts180Svavel S a)SS EN ISO 11885

mg/kg Ts180Svavel S a)ISO 22036

mg/kg Ts< 5.00Tellur Te a)EN ISO 17294-2

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling), GERMANY

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-003v37


