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Sammanfattning
AFRY (ÅF-Infrastructure AB) har på uppdrag av fastighetsägaren Patrizia utfört en
översiktlig miljöteknisk undersökning av grundvattnet inom detaljplansområdet Säby 3:78
och Säby 3:22. I samband med detaljplanarbete framkom misstanke om förorening
framförallt i grundvattnet inom området. Syftet med undersökningen var enbart att utreda
föroreningsförekomst i grundvattnet, då undersökning av mark samt efterbehandling av
påträffade markföroreningar redan utförts. Misstanke finns om kvarlämnad förorening under
byggnader.
Inom detaljplaneområdet har omfattande flygplansverksamhet bedrivits i närmare 70 års
tid. Drivmedelshantering, tvätthallar, verkstäder och måleri är verksamheter funnits inom
området och som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten. Föroreningshalter i
grundvattnet är okänt inom området, men misstänkta föroreningar är PFAS samt klorerade
lösningsmedel.
I april år 2020 installerades 3 stycken grundvattenrör för provtagning av vatten.
Grundvattenrören placerades inom detaljplansområdet samt efter misstanke om
verksamhet som kan ha orsakat påverkan. I oktober 2019 installerade AF Infrastructure ett
grundvattenrör i samband med en markteknisk undersökning för planering av
parkeringshus, provtagning utfördes även i detta rör.
På grund av mycket begränsad mängd vatten inom området kunde vattenprov endast
erhållas från ett grundvattenrör. Provet analyserades avseende 25 stycken PFAS ämnen
samt klorerade alifater inklusive vinylklorid. PFAS påträffades i provet där de 11 ämnena
som ingår i PFAS 11 stod för samtliga detekterade halter. Högst halter påträffades av PFOA.
Även ämnena 1,2-dikloreten och vinylklorid påträffades i det analyserade vattenprovet.
Resterande ämnen kunde ej detekteras.
Grundvattenförekomsten inom detaljplaneområdet verkar generellt vara väldigt begränsad,
men det är osäkert kring hur stora ansamlingar av vatten som finns i eventuella
berggrundssänkor. Gällande påträffade klorerade alifater råder stor osäkerhet kring
föroreningarnas ursprung och om det är en äldre plym, lösta föroreningar eller
utspädningsprodukt som påträffats. Inom området sker inget uttag av grundvatten varför
uppmätta halter av PFAS inte bedöms utgöra några hälsorisker. Det går dock inte att
utesluta att högre halter förekommer inom undersökningsområdet.
I samband med installationen av grundvattenrör uttogs jordprov av material från hela
jordprofilen i samband med genomdrivning av grundvattenrör. Ett prov med begränsat djup
analyserades med avseende på PFAS 11. Halter av PFAS detekterades i provet men
understeg det generella riktvärdet för KM.
Det behövs större underlag av prover och analyser för att kunna bedöma riskerna av
påträffade föroreningar. Om ytterligare bergsonderingar utförts inom området bör dessa
studeras för utredning om ytterligare sänkor i berg där grundvattenprover kan uttas. Inom
den påträffade sänkan bör ytterligare grundvattenrör installeras för utredning om eventuell
plym av klorerade alifater. Detta för att utöka underlag som ska ligga till grund för en
riskbedömning av påträffade föroreningar.

1

Inledning

AFRY (ÅF-Infrastructure AB) har på uppdrag av fastighetsägaren Patrizia utfört en
översiktlig miljöteknisk undersökning av grundvattnet inom detaljplansområdet Säby 3:78
och Säby 3:22. Fastighetsägaren önskar komplettera nuvarande bebyggelse inom
fastigheten, Säby 3:78, för handels- och kontorsändamål. I samband med detaljplanarbetet
för ändamålet framkom misstanke om förorening framförallt i grundvattnet inom området.
Syftet med undersökningen var ursprungligen enbart att utreda föroreningsförekomst i
grundvattnet, då undersökning av mark samt efterbehandling av påträffade
markföroreningar redan utförts (AB Jacobson & Widmark, 1997 och Järfälla, 2011). Denna
översiktliga miljötekniska undersökning redogör för placeringen av installerade
grundvattenrör, uttag av vattenprover samt resultat från erhållet grundvatten samt ett
jordprov.

2

Områdesbeskrivning

2.1

Allmänt – bebyggelse och lokalisering

Det aktuella planområdet är ungefär 4,5 ha stort och beläget mellan Enköpingsvägen,
Flyginfarten och Herrestavägen. Området utgörs idag av Stockholm Quality Outlet som är
en del utav Barkarby handelsplats.
Barkarby handelsplats har tidigare varit en del av Barkarby flygfält där militären bedrivit
verksamhet. Flera av byggnaderna inom detaljplanområdet är därav k-märkta och
kulturminnesskyddade. Se figur 1 för läge detaljplansområdet samt fastighet Säby 3:78.

Figur 1. Översiktskarta över det aktuella detaljplansområdet (rödmarkerad) fastighet Säby 3:78
(blåmarkerad) och fastigheten Säby 3:22. Källa: Eniro © Lantmäteriet Medgivande
R50086180_200001.

Större delen av planområdet är bebyggd och marken består av hårdgjorda ytor. Sydöstra
delen av området består av en skogsdunge innehållandes asp, enstaka tallar och ekar. I
den västra delen mot Enköpingsvägen finns gräsytor med enstaka träd. Inga träd är

bedömda att vara skyddsvärda och inga naturvårdsarter har påträffats (Samrådshandling,
2019) Se figur 2 för flygfoto över området.

Figur 2. Flygfoto över Barkarby handelsplats med aktuellt detaljplansområde grovt markerad med
röd cirkel. Källa: Eniro © Lantmäteriet Medgivande R50086180_200001

2.2

Geologi

Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) jordartskarta utgörs marken inom
planområdet främst av fyllning, men även lera och silt, sandig morän samt berg
överlagrandes av morän finns i området. Inom den norra delen av fastigheten är jorddjupet
troligast som grundast och berg förväntas att påträffas mellan 2-3 meter under
marköverytan (SGU, 2019). I figur 3 återfinns ett utdrag från SGU:s digitala jordartskarta.

Figur 3. Utdrag ur SGU:s digitala jordartskarta som visar att marken inom detaljplansområdet
främst består av fyllning. © SGU (Sveriges Geologiska Undersökning)

2.3

Hydrogeologi, brunnar och ytvatten

Större delen av det aktuella planområdet ligger i utkanten av Bällstaåns avrinningsområde,
ca 800 meter norr om ån. Dagvattnet inom planområdet leds till Bällstaån via det
kommunala dagvattennätet. Bällstaån startar i Järfälla kommun och mynnar ut i
Bällstaviken i Solna, och kommer därmed i förbindelse med Mälaren. Bällstaån är klassad
som en ytvattenförekomst med fastställda Miljökvalitetsnormer, men har en dålig
vattenstatus. Bällstaåns kemiska status är bedömd som ej god och åns ekologiska status är
idag otillfredsställande (Samrådshandling, 2019). En vattendelare går igenom planområdet
vilket gör att norra delen av området avrinner till Säbysjön, se figur 4.

Figur 4. Utdrag från VISS Vattenkartan, visandes gränsen (lilamarkerad) mellan de två
avrinningsområdena till Bällstaån och Säbysjön. © VISS Vatteninformationssystem Sverige.

Planområdet saknar grundvattenmagasin samt uttagsmöjligheter. Inom området finns en
energibrunn med osäkert läge, se figur 5.

Figur 5. Utdrag ur SGU:s brunnsarkiv. Fastighetens ungefärliga placering är markerad med röd
cirkel. © SGU Sveriges Geologiska Undersökning

2.4

Skyddade områden

Enligt uppgift från VISS (Vatteninformationssystem Sverige) angränsar Barkarby
handelsplats i norr till Västra Järvafältets naturreservat. Inom handelsplatsen finns inga
miljömässiga skyddsområden enligt VISS.

2.5

Historik

Barkarbyflygfält togs i bruk år 1918 då fältet började användas för övningsflygningar runt
Stockholm. Fram till 1936 var flygfältet Stockholms enda landflygplats till dess att Bromma
flygplats invigdes. Under 1920- och 30- talen ökade flygverksamheten i Barkarby och 1938
fattades beslutet att anlägga den militära flottiljen Svea Flygflottilj, F8. Under de närmaste
decennierna var F8 Sveriges största militära flygförband med över 120 flygplan och ca 300
piloter (http://www.f8kamratforening.nu/)
Under 1950-talet övergick flygvapnet från användning av propellerflyg till jetplan och ökade
därmed förbrukning av lättantändliga jetbränslen. Med de lättantändliga jetbränslena ökade
antalet olyckor och incidenter och varje flottilj hade en egen räddningstjänst. Uppgifter
finns om att en brandstation ska ha varit placerad inom den aktuella fastigheten Säby 3:78
och varit aktiv under den period som flygfältet tillhörde militären. Byggnaden ska ha varit
belägen inom nuvarande entré till Barkarby Quality Outlet, vid adress Flyginfarten 2
(Bjerking, 2016).
Inom fastigheten Säby 3:78 ska det under militärens regi även funnits en panncentral med
oljetank ovan jord, en bilverkstad, tvätthall, garage, flygverkstad med underhåll och måleri,
fordonsdrivmedelsanläggning (bensinpump), snickeri, sadelmakeri, lokaler med
fotogentvätt och provkörning av motorer, ammunitionsförråd och flygbränsletankar ovan
jord (AB Jacobson & Widmark, 1997)

Figur 6. Flygfoto Flygfoto från 1945. Det aktuella området är rödmarkerat. Källa:
www.sveaflygflottilj.se/historia/flygfotografier-17284552, 2020-02-25.

Den militära verksamheten i Barkarby utvecklades med fler flottiljer och pågick fram till år
1974 då verksamheten lades ner och området gav plats för sportflygplan.
Sportflygplansverksamheten pågick fram till år 2009 (www.f8kamratforening.nu) I direkt
anslutande fastighet sydost om Säby 3:78 (Säby 3:22) var företaget Osterman Aero AB
verksamma mellan åren 1975 till 1997. Ostermans verksamhet bestod av hangarer med
verkstäder, måleri och tvättanläggningar och verkstad för provkörning av motorer med
flygbränsle. Drivmedelstankar ska ha varit placerade ovan jord. Under Som 1980-talet hade
Osterman som mest ett 100-tal anställda. Två andra företag (Kumlins måleri och Helukabel)
hade kontor och lager inom området, däremot ska ingen färg ha lagrats på plats.
Efter flygflottiljens nedläggning förvaltades byggnaderna av byggnadsstyrelsen. Järfälla
kommun förvärvade området år 1987. (Geosigma, 2009).

2.6

Potentiella föroreningar

Inom detaljplaneområdet har omfattande flygplansverksamhet bedrivits i närmare 70 års
tid. Drivmedelshantering, tvätthallar, verkstäder och måleri är verksamheter som kan
orsaka föroreningar i mark och grundvatten. De förorenade objekten som påträffats utanför
planområdet (EBH-stödet) bedöms vara på för stort avstånd samt nedströms det aktuella
området för att ha kunnat påverka markmiljön inom detaljplansområdet (Afry, 2020).

2.6.1

Föroreningar i jord

En miljöteknisk markundersökning med syftet att utreda om tidigare och dåvarande
verksamheter inom fastigheterna Säby 3:78 och Säby 3:22 orsakat föroreningar i mark,
utfördes av konsultbolaget AB Jacobson & Widmark år 1997. Resultatet av den
miljötekniska markundersökningen påvisade enstaka punkter av petroleumföroreningar och
förhöjda blyhalter. Halterna påträffades vid tidigare drivmedelsanläggning samt
fotogentvätt. Övriga halter understeg aktuella riktvärden och ansågs inte innebära

hälsoproblem eller påverkan på närliggande ekosystem. Rapporten föreslår att åtgärder
vidtas för drivmedelsanläggningen samt fotogentvätten. Enligt Länsstyrelsen Stockholm ska
Järfälla kommun år 2011 bedömt att området har sanerats, men slutrapport saknas.
Efter att Miljö och bygglovsnämnden inom Järfälla kommun letat efter handlingar i befintliga
arkiv, framkom stark misstanke om att sanering av främst petroleumkolväten ska ha utförts
i marken runt de byggnader som fanns etablerade inom området år 1997. Marken under
byggnaderna har troligast inte åtgärdats (Järfälla kommun, 1997).

2.6.2

Föroreningar i vatten

Föroreningshalter i grundvattnet är okänt inom området. De högfluorerade ämnena (PFAS)
är har använts i rengöringsmedel, brandsläckningsskum och i produkter använda inom
verkstadsindustri. PFAS-ämnena är en grupp mycket stabila ämnen, som antingen bryts ner
ned mycket långsamt eller är persistenta. De är bioackumulerande och kan orsaka negativa
effekter på hormonsystem och reproduktion. PFAS-ämnena är lättlösliga i vatten. Dessa
ämnen kan ha använts inom berörda fastigheters tvätthallar eller vid rengöring fordon
utomhus på uppställningsplatser. Inom planområdet har en brandstation varit etablerad.
Brandövningar med brandskum kan ha utförts inom området eller varit förvarade inom
fastigheterna.
Klorerade lösningsmedel är hälsofarliga och cancerframkallande för människor och direkt
giftiga för vattenlevande organismer. Ämnena passar bra som lösningsmedel då det är
fettlösliga och har haft en bred användning inom verkstadsindustrin. Ämnena i de klorerade
lösningsmedlen är tyngre än vatten och ej vattenlösliga, hydrofoba, vilket gör att de kan
transporteras i fri fas genom jordlager och grundvatten och bromsas endast upp av täta
lager eller kapillära krafter i jorden. Dessa ämnen kan troligtvis ha använts inom tvätthallar
eller direkt på upplagsytor. Ebh-stödet har klassat fastighet Säby 3:22 och Osterman Aero
som verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel.

3

Genomförandebeskrivning

Den 9:e april år 2020 installerades 3 stycken grundvattenrör inom det aktuella
detaljplaneområdet, se bilaga 1 för situationsplan provtagningspunkter. Grundvattenrören
placerades inom detaljplansområdet samt efter misstanke om verksamhet som kan ha
orsakat påverkan. Ett grundvattenrör 20AF01_GV installerades norr om grundvattendelaren
för att kartlägga halter för spridning mot Säbysjön. Grundvattenrör 20AF02_GV
installerades i närheten av tidigare uppställningsplats för fordon och grundvattenrör
20AF03_GV installerades för kartläggning av möjlig plym från tidigare verksamhet
Osterman Aero.
De installerade rören utgörs av PEH-rör (50 mm diameter) med slitsade 1 meters filter som
placerades närmast berg. Grundvattenrören drevs ner till berg vilken i punkterna
överlagrades av fyllnadsmaterial och torrskorpelera, se bilaga 2 för fältanteckningar.
Installationen utfördes en vecka innan provtagningen för möjlig tillrinning. I samband med
genomdrivningen av grundvattenrören insamlades jord som omhändertogs för eventuell
analys. Jordproven insamlades som samlingsprov från hela markvolymen. Då endast ett av
grundvattenrören, 20AF02, installerades inom ett begränsat djup analyserades detta
markprov avseende PFAS. På grund av luftning av jorden under genomdrivningen av
grundvattenröret samt provets långa förvaringstid innan analys på lab anses varken
klorerade kolväten eller petroleumprodukter vara lämpligt att analysera.
I oktober 2019 installerade AF Infrastructure ett grundvattenrör 19A003G i samband med
en markteknisk undersökning syfte att utreda jordens förutsättningar för ett
parkeringsgarage. Undersökningen utfördes längst med detaljplanens västra sida mot

Enköpingsvägen. En jord och bergsondering påvisade varierande bergsnivåer mellan 1 – 9
meter under markytan med den största djupen i mitten av området. Grundvattenröret var
ett stålrör med en halvmeters slitsat filter som placerades mot berg.
Innan provtagning lodades grundvattenytans nivå och därefter omsättningspumpades röret
tills att det tömts på vatten. Provtagningen utfördes 1 vecka efter omsättning.
Omsättningspumpning och provtagning utfördes med peristaltisk pump med ny slang vid
varje provtagningstillfälle. Prover insamlades i av laboratoriet tillhandahållna kärl och
förvaras mörkt och kylt fram till och vid transport till laboratoriet.

3.1

Inmätning

Samtliga provpunkter mättes in med precisions-GPS i plan SWEREF 99 zon 18 00 och
höjdsystem RH2000.

3.2

Riktvärden

För grundvatten tillämpas i första hand SGU:s riktvärden enligt SGU 2013:1 för klassning
av grundvattnets tillstånd, med då flertalet ämnen saknas för jämförelsevärden kommer
även stöd gällande klorerade kolväten inhämtas från holländska och danska riktvärden
(VROM, 2000 och Miljostyrelsen, 2018). Gällande PFAS jämförs erhållna värden mot SGI:s
preliminära riktvärden i grundvatten (SGI, 2015) samt Livsmedelverkets rekommendation
om PFAS i dricksvatten (Livsmedelsverket, 2014).
Gällande PFAS i jord jämförs summan av PFAS 11 från det erhållna markprovet med det
generella riktvärdet för PFOS (Naturvårdsverket 2019).
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Resultat

4.1

Grundvatten

Provtagningen utfördes den 15 april år 2020. På grund av mycket begränsad mängd vatten
inom området kunde vattenprov endast erhållas från ett grundvattenrör, 19A003G, se tabell
1.
Tabell 1. Beskrivande vattennivåer samt djup på installerade grundvattenrör inom
detaljplansområdet i enheten meter under markytan.

Grundvattenrör
20AF01_GV
20AF02_GV
20AF03_GV
19A003G

Spetsnivå
(m. u.my)
1,75
1,1
3,35
7,55

GV-yta installation
(m. u.my)
tomt
tomt
tomt
2,62

GV-yta provtagning
(m. u.my)
tomt
tomt
tomt
5,40

Vattenprovet analyserades avseende 25 stycken PFAS ämnen samt klorerade alifater
inklusive vinylklorid. PFAS påträffades i provet där de 11 ämnena som ingår i PFAS 11 stod
för samtliga detekterade halter. Högst halter påträffades av PFOA, se tabell 2 med erhållna
halter PFOS, PFOA och PFAS-11 jämförda mot SGI prel. riktvärde för förorenat grundvatten.
Ämnena 1,2-dikloreten och vinylklorid påträffades i det analyserade vattenprovet.
Resterande ämnen kunde ej detekteras. Se tabell 2 med erhållna halter jämförda mot
holländska och danska riktvärden.

Tabell 2. Påträffade halter av föroreningar i jämförelse med holländska och danska riktvärden,
SGI:s preliminära riktvärden samt Livsmedelsverket rekommendationer.

Provets
märkning

Holländska
riktvärden

Danska riktvärden

SGI prel.
riktvärden

Livsmedelsverket
rekommendation

19A003G Ingen
Kraftig
Kriterium
Förorenat
Dricksvatten
påverkan påverkan grundvattenkvalitet grundvatten
PFAS ämnen
PFOS
PFOA
Summa PFAS SLV 11
Klorerade
lösningsmedel
cis-1,2-Dikloreten
Vinylklorid

4.2

Enhet
ng/l
ng/l
ng/l

1,8
17
87

µg/l
µg/l

2,9
1,1

45

0,01
0,01

20
5

1
0,2

Jord

Erhållet jordprov, 20AF02, analyserades avseende PFAS, se tabell 1. Se bilaga 4 för
fullständigt analysprotokoll.
Tabell 3. Påträffad halt av PFAS11 i jord i jämförelse med de generella riktvärdena KM och MKM
(Naturvårdsverket, 2019) för PFOS.

Provnummer

20AF02

Provtagningsdatum
Provpunkt
Nivå (m.u.my.)
Kommentar/Klassning Enhet
Torrsubstans
Summa PFAS 11

5

%
µg/kg
Ts

KM

202004-24
MKM
20AF02
0-1
95,5

3

20

0,55

Sammanfattning provtagning

Inom området har verkstadsindustri med diverse tvätthallar samt en brandstation varit
placerade, vilka skulle kunna ha påverkat föroreningssituationen i vattnet. Geologin inom
området är mycket komplex med stora variationer i jorddjup och djup till berg. Av samma
anledning är det också stora variationer i tillgång och djup till grundvatten.
Grundvattenförekomsten inom detaljplaneområdet verkar generellt vara väldigt begränsad,
men det är osäkert kring hur stora ansamlingar av vatten som finns i eventuella
berggrundssänkor. I ett grundvattenprov, från ett rör som bedöms vara installerat i en
berggrundssänka, påträffades 1,2-dikloreten och vinylklorid, vilka kan vara
nedbrytningsprodukter av andra klorerade kolväten. Stor osäkerhet råder kring
föroreningarnas ursprung och om det är en äldre plym, lösta föroreningar eller
utspädningsprodukt som påträffats.

90

Även ämnen av PFAS påträffades i provtaget vatten. PFAS binder till viss del i jord men
under GV-ytan är i princip allt löst i vattnet. Det går inte att utesluta att högre halter
förekommer inom undersökningsområdet. Ett prov uttogs i jord inom området, där halter
av PFAS detekterades, men understeg det generella riktvärdet för KM.
Inom området sker inget uttag av grundvatten varför uppmätta halter inte bedöms utgöra
några hälsorisker. Det går dock inte att utesluta att högre halter förekommer inom
undersökningsområdet.

6

Rekommendationer

Det behövs större underlag av prover och analyser för att kunna bedöma riskerna av
påträffade föroreningar. Om ytterligare bergsonderingar utförts inom området bör dessa
studeras för utredning om ytterligare sänkor i berg där grundvattenprover kan uttas. Inom
den påträffade sänkan, 19A003G, bör ytterligare grundvattenrör installeras för utredning
om eventuell plym av klorerade alifater. Detta för att utöka underlag som ska ligga till
grund för en riskbedömning av påträffade föroreningar.

7
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Punkt

Djup

Okulär jordartsbenämning

19A001

0 - 1,8
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0 - 0,6

Utförd

2019-11-07 / MG

Granskad
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Mg [grSa (co)].
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%
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%

ρ
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4B/3
2/1

0,6 - 3,6
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4B/3
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Grå varvig LERA. vCl.

4B/3

44
47
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För teckenförklaring och information om standarder, se www.labmind.se/metoder.

ANM.

Materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 13.
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Sid 1(1)

Koordinater Grundvattenrör SQO 2020-04-09
Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00
Höjdsystem: RH 2000
Gv-rör
20AF01_GV
20AF02_GV
20AF03_GV
19A003G

X
6589220.885
6589166.852
6588983.356
6589061,754

Y
141769.441
141834.357
141852.649
141806,754

Z
28.873
26.936
27.866
27,422

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-086869-01

ÅF-Infrastruktur AB
Anna Karlsson
P.O. Box
169 99 STOCKHOLM

EUSELI2-00746815
Í%SQbÂÂ@7[1Î

Kundnummer: SL8487460
Uppdragsmärkn.
772871, Anna Karlsson A552196

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04160703

Provbeskrivning:
Matris:

Grundvatten

Provet ankom:

2020-04-16

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-04-21

Provmärkning:

19A003G

Ankomsttemp °C Kem
Provtagningsdatum
Provtagare

3,4
2020-04-15 12:30
Anna Karlsson

2020-04-16

Analys

Resultat

Enhet

Mäto.

Metod/ref

PFBA (Perfluorbutansyra)

10

ng/l

29%

DIN38407-42, UNEP
Chemicals Branch 2015
mod.

a)

PFPeA (Perfluorpentansyra)

14

ng/l

29%

DIN38407-42, UNEP
Chemicals Branch 2015
mod.

a)

PFHxA (Perfluorhexansyra)

26

ng/l

29%

DIN38407-42, UNEP
Chemicals Branch 2015
mod.

a)

PFHpA (Perfluorheptansyra)

11

ng/l

29%

DIN38407-42, UNEP
Chemicals Branch 2015
mod.

a)

PFOA (Perfluoroktansyra)

17

ng/l

29%

DIN38407-42, UNEP
Chemicals Branch 2015
mod.

a)

PFNA (Perfluornonansyra)

1.5

ng/l

29%

DIN38407-42, UNEP
Chemicals Branch 2015
mod.

a)

PFDA (Perfluordekansyra)

1.9

ng/l

29%

DIN38407-42, UNEP
Chemicals Branch 2015
mod.

a)

PFUdA (Perfluorundekansyra)

<0.30

ng/l

29%

DIN38407-42, UNEP
Chemicals Branch 2015
mod.

a)

PFDoA (Perfluordodekansyra)

<0.30

ng/l

29%

DIN38407-42, UNEP
Chemicals Branch 2015
mod.

a)

PFTeDA (Perfluortetradekansyra)

<1.0

ng/l

29%

DIN38407-42, UNEP
Chemicals Branch 2015
mod.

a)

PFHxDA (Perfluorhexadekansyra)

<0.30

ng/l

29%

DIN38407-42, UNEP
Chemicals Branch 2015
mod.

a)

HPFHpA (7H-Perfluorheptansyra)

<0.30

ng/l

29%

DIN38407-42, UNEP
Chemicals Branch 2015
mod.

a)

<2.0

ng/l

29%

DIN38407-42, UNEP

a)

P37DMOA (Perfluor-3,7-dimetyloktansyra)

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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.
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Chemicals Branch 2015
mod.
PFBS (Perfluorbutansulfonsyra)

4.1

ng/l

29%

DIN38407-42, UNEP
Chemicals Branch 2015
mod.

a)

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra)

<0.30

ng/l

29%

DIN38407-42, UNEP
Chemicals Branch 2015
mod.

a)

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyra)

<0.30

ng/l

29%

DIN38407-42, UNEP
Chemicals Branch 2015
mod.

a)

PFOS (Perfluoroktansulfonsyra)

1.8

ng/l

29%

DIN38407-42, UNEP
Chemicals Branch 2015
mod.

a)

PFDS (Perfluordekansulfonsyra)

<0.30

ng/l

29%

DIN38407-42, UNEP
Chemicals Branch 2015
mod.

a)

4:2 FTS (Fluortelomer sulfonat)

<0.30

ng/l

29%

DIN38407-42, UNEP
Chemicals Branch 2015
mod.

a)

6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat)

<0.30

ng/l

29%

DIN38407-42, UNEP
Chemicals Branch 2015
mod.

a)

8:2 FTS (Fluortelomer sulfonat)

<0.30

ng/l

29%

DIN38407-42, UNEP
Chemicals Branch 2015
mod.

a)

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid)

<0.30

ng/l

29%

DIN38407-42, UNEP
Chemicals Branch 2015
mod.

a)

87

ng/l

DIN38407-42, UNEP
Chemicals Branch 2015
mod.

a)*

Diklormetan

< 0.10

µg/l

30%

Intern metod

b)

Triklormetan

< 0.10

µg/l

25%

Intern metod

b)

Tetraklormetan

< 0.10

µg/l

25%

Intern metod

b)

Trikloreten

< 0.10

µg/l

20%

Intern metod

b)

Tetrakloreten

< 0.10

µg/l

Intern metod

b)

1,1-Dikloretan

< 0.10

µg/l

30%

Intern metod

b)

1,2-Dikloretan

< 0.10

µg/l

25%

Intern metod

b)

1,1,1-Trikloretan

< 0.10

µg/l

25%

Intern metod

b)

1,1,2-Trikloretan

< 0.10

µg/l

30%

Intern metod

b)

2.9

µg/l

30%

Intern metod

b)

trans-1,2-Dikloreten

< 0.10

µg/l

30%

Intern metod

b)

1,1-Dikloreten

< 0.10

µg/l

30%

Intern metod

b)

<1.0

ng/l

29%

DIN38407-42, UNEP
Chemicals Branch 2015
mod.

a)

PFNS (Perfluornonansulfonat)

<0.30

ng/l

29%

DIN38407-42, UNEP
Chemicals Branch 2015
mod.

a)

PFPeS (Perfluorpentansulfonat)

<0.30

ng/l

29%

DIN38407-42, UNEP
Chemicals Branch 2015
mod.

a)

Summa PFAS SLV 11

87

ng/l

DIN38407-42, UNEP
Chemicals Branch 2015
mod.

a)*

Vinylklorid

1.1

µg/l

Intern metod

b)

Summa PFAS

cis-1,2-Dikloreten

PFDoS (Perfluordodekansulfonat)

25%
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Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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.
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Kemisk kommentar
PFAS: Provet har dekanterats p.g.a. mycket partiklar i provet.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977
b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar
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Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-213573-01

ÅF-Infrastruktur AB
Anna Karlsson
P.O. Box
169 99 STOCKHOLM

EUSELI2-00794323
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Kundnummer: SL8487460
Uppdragsmärkn.
Anna Karlsson A55196 - 772871

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-09080668

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-09-08

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-09-11

Provmärkning:
Provtagningsplats:

20AF02
772871

Provtagningsdatum
Provtagare

2020-04-15
Anna Karlsson

2020-09-08

Analys

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

<0.10

µg/kg Ts

23%

DIN 38414-14 mod. Anal.
Chem.2005,77,6353 mod.

a)

PFPeA (Perfluorpentansyra)

0.10

µg/kg Ts

23%

DIN 38414-14 mod. Anal.
Chem.2005,77,6353 mod.

a)

PFHxA (Perfluorhexansyra)

<0.10

µg/kg Ts

23%

DIN 38414-14 mod. Anal.
Chem.2005,77,6353 mod.

a)

PFHpA (Perfluorheptansyra)

<0.10

µg/kg Ts

23%

DIN 38414-14 mod. Anal.
Chem.2005,77,6353 mod.

a)

PFOA (Perfluoroktansyra)

<0.050

µg/kg Ts

23%

DIN 38414-14 mod. Anal.
Chem.2005,77,6353 mod.

a)

PFNA (Perfluornonansyra)

<0.10

µg/kg Ts

23%

DIN 38414-14 mod. Anal.
Chem.2005,77,6353 mod.

a)

PFDA (Perfluordekansyra)

<0.10

µg/kg Ts

23%

DIN 38414-14 mod. Anal.
Chem.2005,77,6353 mod.

a)

PFBS (Perfluorbutansulfonsyra)

<0.10

µg/kg Ts

23%

DIN 38414-14 mod. Anal.
Chem.2005,77,6353 mod.

a)

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra)

<0.10

µg/kg Ts

23%

DIN 38414-14 mod. Anal.
Chem.2005,77,6353 mod.

a)

PFOS (Perfluoroktansulfonsyra)

<0.050

µg/kg Ts

23%

DIN 38414-14 mod. Anal.
Chem.2005,77,6353 mod.

a)

6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat)

<0.10

µg/kg Ts

23%

DIN 38414-14 mod. Anal.
Chem.2005,77,6353 mod.

a)

0.55

µg/kg Ts

DIN 38414-14 mod. Anal.
Chem.2005,77,6353 mod.

a)

Torrsubstans
PFBA (Perfluorbutansyra)

Summa PFAS SLV 11

Resultat
95.5

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

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

AR-003v57

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.
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Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

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

AR-003v57

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.
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