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REDOVISNING – bilagor och ritningar 

Arbetet redovisas i följande dokument: 

 Plan, undersökningspunkter ritn. PQ-D193/101 

 Plan, undersökningspunkter, i öster ritn. Ramböll-MU1 (2013)+markeringar 

 Jordartsklassificering bilaga A 

 Flygbilder och historiska kartor bilaga B (=Ramböll-bilaga 2+markeringar) 

 Laboratorieanalyser - Verifikat bilaga C 
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2015-10-09 

D193 

Ystad, Bellevue 2.10 m.fl. (Dammhejdan), f.d. plantskolor 

Miljöteknisk markundersökning 

 

 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) – MARKMILJÖ, 

inkl. kommentarer 
 

1. Objekt 

Uppdragsgivare AB Ystadbostäder, VD Lars B Olofsson, genom Peter Stoltz, 

Byggledning i Skåne AB. 

 

Fastighet/Område Ystad, Bellevue 2.10 m.fl. (Dammhejdan), f.d. plantskolor. 

 

Uppdrag Undersökning av de miljötekniska markförhållandena inför ny 

detaljplan. Undersökningen är företrädesvis en komplettering till 

tidigare undersökning (Ramböll 2013). 

 

Övrigt  I denna handling, ”MUR – MARKMILJÖ, inkl. kommentarer” redo-

visas under 2015 utförda miljötekniska markundersökningar i tabell, 

med laboratorieprotokoll och på ritning. Vidare redovisas under-

sökningsresultat i form av beskrivning av område, geotekniska för-

hållanden samt kommentarer angående resultat, åtgärder, risk m.m. 

 

 Tidigare (2013) har Ramböll utfört en miljöteknisk 

markundersökning på en större yta i östra delen av Dammhejdan. Det 

ena av uppdragets mål har varit att ta prover under en nyligen riven 

byggnad, f.d. bekämpningsmedelsförrådet. Det andra målet har varit 

att översiktligt undersöka en mindre f.d. plantskola väster om 

områdets infartsgata. 

 

Begränsningar I en undersökning kommer i princip alltid variationer mellan prov-

tagnings- och analyspunkter att förekomma. PQAB svarar för riktig-

heten i resultaten av här analyserade prover. Vid eventuella åtgärder 

kan faktorer som t.ex. skälighet, ansvarsförhållanden, kostnader, 

civilrättsliga avtal, fastighetsägarens policy, nationella eller regionala 

miljömål, behöva vägas in. 

 

2. Ändamål 

Syfte Undersökningen skall utgöra underlag för beskrivning av de 

miljötekniska markförhållandena inom området inför ny detaljplan. 

Övergripande kommentarer angående resultat, åtgärder, risk och 

eventuella kompletteringar och fortsatta arbeten lämnas men 

eventuella detaljerade bedömningar m.m. tas fram och redovisas 

separat (i projekterings- eller utförandeskedet).  
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3. Underlag och arkivmaterial för undersökningen 

Underlag Beställarens underlag har varit ritningar (pdf -format) från fastigheten 

i form av situationsplan, tidigare utförda markundersökningar m.m. 

 

Förarbeten Inför planering av fältarbetena har inventering av ritningar och 

historik utförts omfattande följande moment. 

 Genomgång av erhållna handlingar från beställaren. 

 Studie av SGUs geologiska kartor, Ae 100 och Brunnsarkivet. 

 Studie av internetbaserade flygbilder och kartor. 

 Inventering av kablar och ledningar i mark, (utfört av beställaren). 

 

4. Styrande dokument 

Allmänt Denna handling ansluter till Naturvårdsverkets (NVs) ramverk. 

Tabell 4.1. Styrande dokument 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Planering och redovisning 

Fältplanering och utförande Fälthandbok för miljötekniska markundersökningar; SGF 

Rapport 1:2004. (samt Fälthandbok. Undersökningar av 

förorenade områden; SGF Rapport 2:2013, remiss å 120315). 

Geoteknisk fälthandbok, Allmänna råd och metodbeskrivningar; 

SGF Rapport 1:96. 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 

Fältundersökningar 

Provgropar Geoteknisk fälthandbok, ….; SGF Rapport 1:96 

Miljöteknisk provtagning Fälthandbok för miljötekniska markundersökningar; SGF Rap. 

1:2004. (samt Fälthandbok. …. SGF Rapport 2:2013, …). 

Laboratorieundersökningar 

Jordartsklassificering SS-CEN ISO 14688-1:2002 och 14688-2:2004  

Kemiska analyser Enligt laboratoriets kvalitetssystem 

Riskbedömning, rekommendationer 

Naturvårdsverkets rapport 5976 (september 2009). Riktvärden för förorenad mark. 

Utländska riktvärdesrapporter, se kap 9 nedan. 

 

5. Planerade byggnationer och geoteknisk kategori 

Allmänt Inom området planeras efter detaljplaneändring, nybyggnad av 

bostadsområde. 

 

Markanvändning Bostadsmark bör generellt klassas som känslig markanvändning 

(KM) enligt Naturvårdsverkets (NVs) nomenklatur.  
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6. Miljötekniska fältundersökningar 

Allmänt Fältundersökningen har utförts under september 2015. Fältarbetena 

har utförts med grävmaskin-provgropar av Ciprian Costin, PQAB. 

 

Fältarbeten Fältarbetena har omfattat provgropsgrävning och uttag av jordprover 

inom två delområden; f.d. bekämpningsmedelsförråd i öster, med tre 

provgropar samt f.d. plantskola i väster, med fem provgropar. 

 

Positionering Utsättning/inmätning av undersökningspunkterna i plan har utförts 

ortogonalt från kända föremål i terrängen. Ingen höjdbestämning har 

utförts. 

 

7. Miljötekniska laboratorieundersökningar 

Allmänt Laboratorieundersökningarna har utförts under september-

oktober 2015. Ytprover från de tre respektive fem provgroparna har 

blandats till två samlingsprover, 1Ö 0-0,4 m samt 1V 0-0,4 m. 

 

Laboratorium Följande laboratorier har använts. 

 Okulär provbesiktning och –hantering, av Ciprian Costin, PQAB. 

 Kemiska miljöanalyser har utförts på/genom Eurofins Environ-

mental ABs laboratorium i Lidköping. 

 

Laboratorieanalyser Upptagna prover har analyserats med avseende på följande: 

 Upptagna prover har analyserats okulärt med avseende på jordart 

och övriga synintryck. 

 Kemisk analys av 2 samlingsjordprover m.a.p. bekämpningsmedel 

i form av klorerade pesticider. 

 

8. Befintliga förhållanden och historik 

Allmänt Undersökningsområdet ligger inom och på ömse sidor om 

infartsvägen till två f.d. plantskolor, på Dammhejdan norr om 

Malmövägen i västra delen av Ystad. Östra ytan, f.d. förrådet, har en 

utbredning av ca 25×10 m och den västra en utbredning på ca 

40×125 m. 

 

Historik Från historiska flygbilder samt kartmaterial framkommer var förrådet 

legat. Vad gäller det västra området ser det på materialet relativt 

likvärdigt ut, dominerat av mindre frilandsodlingslotter. Dock har det 

i norr funnits några byggnader, skjul, vägar och mindre upplagsytor 

och anläggningar. Se även bilaga B. 

 

Topografi Markytan är relativt plan men sluttar bedömningsvis någon meter fån 

nord mot syd. 

 

Markförhållanden Marken inom ytan för det f.d. förrådet utgörs av en avgrusad yta. 

Marken i väster är huvudsakligen gräs- och buskbevuxen.  
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Jord Ytlagren inom f.d. förrådsytan i öster utgörs i provpunkterna av 

någon dm friktionsmaterial och därunder av mulljord (eventuellt 

fyllning) till ca 0,4 m djup, följt av grus och sand till undersökta djup, 

ca 1 m. Inom den f.d. plantskolan i väster utgörs ytlagren av mulljord 

till ca 0,3-0,5 m och av sandig mull/mullhaltig grus till ca 0,5-0,7 m, 

följt av grus- och sandjord till undersökta djup, ca 0,8-1 m. 

 

Enligt Rambölls närmaste borrningar på den östra sidan av 

infartsvägen finns ytlig fyllning och sand till mellan 1,4 och >6 m 

djup och därunder följer lermorän och annan finkornig morän. Enligt 

geologisk information finns ler-/finkornig morän i markytan samt 

berg sannolikt på >25 m djup.  

 

Grundvatten Inget grundvatten har påträffats till undersökta djup, ca 0,8-1 m. Vid 

Rambölls undersökning har grundvattennivåer närmast infartsvägen 

inmätts på ca 3-3,5 m djup under markytan. 

 

9. Undersökningsresultat - föroreningar 

Jord Resultaten av utförda undersökningar visar att det i prov 1Ö, från 

ytjord under det rivna bekämpningsmedelsförrådet, inte detekterats 

några bekämpningsmedel. I prov 1V, från ytjord inom den f.d. 

plantskolan väster om infartsvägen, finns rester/spår av bekämp-

ningsmedel i form av klorerade pesticider, främst DDT eller dess 

nedbrytningsprodukter. 

 

I Sverige finns inga generella riktvärden för bekämpningsmedel, 

därför har en jämförelse med utländska riktvärden gjorts. Relevanta 

riktvärden för bostadsmark, motsvarande NV-KM, från Danmark-

DK, Holland-NL, Kanada-CCME och USA-RSL har använts. Rikt-

värdena gäller som saneringsvärden för jord (för USA och Kanada 

anges specifikt bostadsområden) och för Danmark används begreppet 

känslig markanvändning (bl.a. gällande förskolor och villaträdgårdar, 

d.v.s. samma som Naturvårdsverkets begrepp ”Känslig mark-

användning”). Se sammanställning i tabell 9.1 nedan samt bilaga 1. 

 
Tabell 9.1. Sammanställning av analysresultat jämförda med utländska riktvärden (för KM), för 

detekterade och andra utvalda klorerade pesticider (g/kgTS). 

Provpkt  / 

            Ämne 
pentaklor- 

bensen 

hexaklor- 
bensen 

kvintozen 

(pentaklor-

nitrobensen) 

Σ: klor-

bensener 

pentaklor-

anilin dieldrin Σ: driner 
p,p’ 

DDD 
p,p'- 
DDE 

p,p’ 

DDT 

Σ: DDD, 

DDE, 

DDT 

Provtagning 150928 

1Ö, 0-0,4 m --- ej det. ej det. (ej det) ej det. ej det. (ej det) ej det. ej det. ej det. (ej det) 

1V, 0-0,4 m --- 2,0 2,1 (4,1) 7,9 ej det. (ej det) ej det. 7,3 3,7 11 

DK --- --- (5000)* --- --- --- --- --- --- --- 500 

NL-IV --- --- --- 30000 --- --- 4000 --- --- --- 4000 

CCME 2000 2000 --- --- --- --- --- --- --- 700 (700) 

RSL 4900 300 1900 --- --- 30 --- 2000 1400 1700 (5000) 

DK: Danska Miljöministeriet, jordkvalitetskriteriet (känslig markanvändning-förskolor, villaträdgårdar m.m.) 2014. 

NL-IV: Holländska Intervention Values (saneringsvärden) Vroom 2000. 

CCME: Kanadensiska riktvärden, hälsa och miljö, Soil Residential/Parkland (jord, bostads- och parkmark) 2014. 

RSL: USA, Region Screening Levels, Residential soil (saneringsvärden bostäder) 2013. 

Anm. ”ej det” = ej detekterat. *Nitroklorbensen  
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Jämförelsen med riktvärden från Danmark, Holland, Kanada och 

USA i tabell 9.1 ovan visar att detekterade halter ligger långt under 

dessa länders riktvärden, minst en faktor 102 à 103. 

 

Grundvatten Utförda jordprover visar inga eller låga föroreningshalter och i alla 

fall inga signifikanta sådana. Ej heller finner man de detekterade 

ämnena i grundvatten med aktuella halter. Aktuella ämnen är 

hydrofoba och binds istället hårt till organiskt material, t.ex. mull. 

Härvid har heller inga grundvattenprover tagits i detta läge. 

 

10. Kommentarer 

Allmänt Inga signifikant förhöjda föroreningshalter har påträffats i jord. 

Samtliga halter i jord ligger tydlig lägre, 100-1000 ggr, än 

internationella riktvärden (t.ex. Danmarks) för bostadsområden, d.v.s. 

KM-områden. Att mycket större koncentrationer skulle finnas inom 

området är ej speciellt sannolikt. Det kan också påpekas att i värsta 

fallet, d.v.s. om ingen förorening alls skulle finnas i fyra av de fem 

delproverna från västra delen skulle totalhalten i det femte provet 

således vara maximalt fem gånger högre och då fortfarande vara 

minst ca tio gånger lägre än de redovisade riktvärdena. 

 

Risker, åtgärder, Härvid kan inga förhöjda risker, varken m.a.p. hälsa, miljö eller 

spridning, ses inom området med dess nuvarande eller framtida 

planerad design och användning. 

 

Åtgärder Inga åtgärder eller kompletterande undersökningar heller ses som 

nödvändiga i nuläget. I projekterings- eller utförandeskede kan det 

vara aktuellt med kompletterande undersökningar. Vid hantering, 

speciellt borttransport av massor, måste detta anmälas till 

tillsynsmyndigheten (Miljöförbundet i Ystad). 

 

11. Värdering och riskanalys 

Allmänt Inom respektive delområde är fyllnings- och/eller mulljordstjocklekar 

och innehåll i utförda provgropar i stort relativt likvärdiga men 

varierar i viss mån. Jordarna bedöms som tillräckligt väl definierade 

för ändamålet, fastläggande av detaljplan men kompletteringar i 

projekterings- eller utförandeskedet kan vara relevant.  

 

 Ingen direkt förhöjda risker för varken hälsa eller miljö och spridning 

kan ses. Ej heller bedöms att sannolikheten är hög för att mycket 

större koncentrationer skulle finnas inom området. Vid hantering av 

massor iakttas normal vaksamhet. Se även kap 10 ovan. 
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12. Övrigt 

Lagkrav Som konsult har vi informationsplikt till vår beställare om påträffade 

föroreningar m.m. Påträffade föroreningar har informerats om och 

behandlats i denna rapport. Därefter gäller upplysningsskyldighet 

enligt Miljöbalken; en fastighetsägare som har en känd förorening 

inom sin fastighet som kan orsaka skada eller olägenhet för männis-

kors hälsa eller miljön skall skyndsamt underrätta aktuell miljö-/-

tillsynsmyndighet, här Miljöförbundet på Österlen. (Denna 

förorening är tidigare upplyst till Miljöförbundet, muntligt och med 

förhandskopior). 

 

 Observera även att all hantering av förorenad jord och grundvatten 

enligt Miljöbalken, 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd (1998:899), måste föregås av en anmälan om avhjälpande 

åtgärder till tillsynsmyndigheten. Beakta att myndigheten vid behov 

har sex veckors handläggningstid. 
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2015-10-09 

D193 

Ystad, Bellevue 2.10 m.fl. (Dammhejdan), f.d. plantskolor 

Miljöteknisk markundersökning 
 

 

BILAGA A 
JORDPROVTAGNING 
 

Jordproverna är tagna i provgrop 

 

 

Beteckningar:  F/ = fyllning, art och innehåll anges efter snedstrecket. 

 ► = kemisk miljöanalys på laboratorium (Eurofins). 

 * = Samlingsprov från de fem provggroparna PG1V:1 -- PG1V:5. 

 ** = Samlingsprov från de tre provgropar PG1Ö:1 – PG1Ö:3 inom 

   förrådsytan, alla med liknande jordlagerföljd. 

 

Borrhål Djup m Jordart    Anm 

 

F.d. bekämpningsmedelsförråd 

PG1Ö:1 -- 3    0 - 0,1 F/Sand, tegel, bärlager     

       **► 0,1 - 0,4 Mulljord, ev. F/     

 0,4 - 0,7 sandig Grus     

 0,7 - 1,0 siltig Finsand     

 

Plantskola i väster 

PG1V:1  *►    0 - 0,3 Mulljord     

 0,3 - 0,5 sandig Mulljord     

 0,5 - 0,8 siltig Finsand     

 

PG1V:2  *►    0 - 0,35 Mulljord     

 0,35- 0,45 sandig Mulljord     

 0,4 - 0,8 siltig Finsand     

 

PG1V:3  *►    0 - 0,3 F/Mulljord något slagg     

 0,3 - 0,5 sandig Mulljord, ev. F/     

 0,5 - 0,8 siltig Finsand     

 

PG1V:4  *►    0 - 0,4 Mulljord     

 0,4 - 0,7 sandig mullhaltig Grus     

 0,7 - 0,9 siltig Finsand     

 

PG1V:5  *►    0 - 0,45 Mulljord     

 0,45- 0,6 sandig mullhaltig Grus     

 0,6 - 0,8 siltig Finsand      
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BILAGA B (=Ramböll bilaga 2+markeringar) 

Historiska flygbilder 
 

 

 

 Sida 1 Denna försättssida 

 Sida 2-4 Flygbilder 1960, -65 och -71 



Bilaga 2. Flygbilder

Bellevue 2:11

Unr 61671356970

p:\64mas2\6713\61671356970\4_proj\g\text\bilagor\bilaga 2.docx sida 1(3)

Figur 1. Flygfoto över Bellevue 2:11 från 1960

© Lantmäteriet 2004-11-09



Bilaga 2. Flygbilder

Bellevue 2:11

Unr 61671356970
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Figur 2. Flygfoto över Bellevue 2:11 från 1965

© Lantmäteriet 2004-11-09



Bilaga 2. Flygbilder

Bellevue 2:11

Unr 61671356970
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Figur 3. Flygfoto över Bellevue 2:11 från 1971
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BILAGA C – Miljöanalyser  

Laboratorieanalyser - Verifikat 
 

 

 

 Sida 1 Denna försättssida 

 Sida 2-7 Jordanalyser 



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-155065-01

EUSELI2-00281357
Í%R%^ÂÂqQ"(Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Ystad, Bellevue 2:11

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2015-09290434Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

CC

2015-09-28

Provet ankom:

JordMatris:

2015-09-28

Utskriftsdatum: 2015-10-05

Provmärkning: 1V 0-0,4

Provtagningsplats: Ystad, Bellevue 2:11

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.8Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

µg/kg<0.90Aldrin a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<1.8Chlordane (total) a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<1.9S:a Klordaner b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91DDD, p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90DDD-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg7.2DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg Ts7.3DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90DDE-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg3.7DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg Ts3.7DDT,p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 3

Förklaringar

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

AR-003v37
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µg/kg11DDT (total) a)*In house metod (210)

µg/kg Ts11DDT (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90Dieldrin a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<2.7Endosulfan (total) a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90Endrin a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90HCH, alpha- a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH,gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90HCH-beta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-delta a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90HCH,gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Heptaklorepoxid  (cis) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90Heptachlor a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Heptachlorepoxide - trans b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90Heptaklorepoxid  (cis) a)*In house metod (210)

µg/kg Ts2.0Hexaklorobensen b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90Heptachlorepoxide - trans a)*In house metod (210)

µg/kg Ts7.9Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg2.0Hexaklorobensen a)*In house metod (210)

µg/kg Ts2.1Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg7.8Pentachloraniline a)*In house metod (210)

µg/kg2.1Quintozene a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

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 3

Förklaringar

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

AR-003v37
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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 3 av 3

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-155064-01

EUSELI2-00281357
Í%R%^ÂÂqQ!ÊÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Ystad, Bellevue 2:11

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2015-09290435Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

CC

2015-09-28

Provet ankom:

JordMatris:

2015-09-28

Utskriftsdatum: 2015-10-05

Provmärkning: 1Ö 0-0,4

Provtagningsplats: Ystad, Bellevue 2:11

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.4Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

µg/kg<0.90Aldrin a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<1.8Chlordane (total) a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<1.9S:a Klordaner b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91DDD, p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90DDD-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90DDE-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91DDT,p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 3

Förklaringar

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

AR-003v37
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µg/kg<5.4DDT (total) a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<5.5DDT (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90Dieldrin a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<2.7Endosulfan (total) a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90Endrin a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90HCH, alpha- a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH,gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90HCH-beta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-delta a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90HCH,gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Heptaklorepoxid  (cis) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90Heptachlor a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Heptachlorepoxide - trans b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90Heptaklorepoxid  (cis) a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Hexaklorobensen b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90Heptachlorepoxide - trans a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90Hexaklorobensen a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg<0.90Pentachloraniline a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Quintozene a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

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 3

Förklaringar

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

AR-003v37
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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 3 av 3

Förklaringar

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

AR-003v37
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