
   Datum    1(18) 
  2022-08-24  
 
 
 
Kommunstyrelsen KALLELSE/underrättelse till sammanträde  
 

Ledamot som är förhindrad att delta 
inkallar ersättare att tjänstgöra 
 
 
 Det öppna sammanträdet börjar klockan 08:45
  
 
 
Plats och tid Årholmen, kommuhuset, 2022-08-31, klockan 08:15 

 

Ledamöter 
Catharina Bråkenhielm (S), ordförande 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) 
Alexander Hutter (S) 
Ulla Buhr (S)  
Anders Arnell (M) 
Håkan Bengtsson (M) 
Michael Relfsson (FO) 
Veronica Almroth (L) 
Lars Larsson (C) 
Maria Sörqvist (C) 
Martin Reteike (MP) 
Rolf Sörvik (V) 
Martin Oscarsson (SD) 
Kaj Kvorning (Oberoende) 
 

Ersättare 
Göran Karlsson (S) 
Eva Skoglund (S) 
Elsie-Marie Östling (S) 
Hilden Talje (M) 
Anne Kolni (M) 
Robert Larsson (M) 
Anders Wingård (FO) 
Susanne Gustafsson (L) 
Daniel Petersson (C) 
Kent Kihl (KD) 
Ulla Kedbäck (MP) 
Ulf Sjölinder (KD) 
Maritha Dyfverman (Oberoende) 
Ronny Warnesjö (Oberoende) 

 
 
Övriga 
Henrik Lindh, kommundirektör 
Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare 
 
Utses att justera 
 
Justeringens plats och tid Digital justering, måndag 5 september klockan 15:00 
 
 
 

Ärende Diarienummer Föredragande 
1. Förvaltningens information 2022 - KS KS/2022:98 Katarina Levenby, 

Carina Johansson, 
Lena Gardtman, 
Henrik Lindh 
08:20-08:45 
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Kommunstyrelsen 

 
Ärende Diarienummer Föredragande 

2. Beslut att godkänna slutförd 
huvudstudie samt förändrad 
riskklassning för Töllås f.d. gruva samt 
ge uppdrag att utreda åtgärdsförslag 

KS/2022:1281 Ulrika Marklund 
08:45-09:00 

3. Beslut om tilldelning av 
markanvisning för Röra-Hogen 2:1 

KS/2018:1276 Erik Ysander 
09:00-09:30 

   09:30-09:50 
4. E-förslag om förbättrad 

pendelparkering i Vräland 
KS/2021:1299 Linn Bragd 

09:50-10:10 
5. Information inför BP. 3 Svanesunds 

förskola 
KS/2020:708 Ronnie Nilsson, 

Tobias Eklund 
10:10-10:25 

6. Besvarande av motion om att bilda en 
Kultur- och fritidsnämnd 

KS/2022:956  

7. Anmälan av inkomna skrivelser KS/2022:959, 
KS/2021:465, 
KS/2022:528 

 

8. Anmälan av delegerade beslut KS/2022:109  
9. Ordförandens information KS/2022:29  
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ORUST KOMMUN 
 
 
 
Catharina Bråkenhielm (S) Emelie Werling Söderroos 
Ordförande  Sekreterare 
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Omröstningsprotokoll 

 
Parti 

 
Ledamot 

 
Tjänst-
görande 

Ks § Ks § Ks § 

 Ordinarie  Ja Nej avst Ja Nej avst Ja Nej avst 
S Catharina Bråkenhielm           
S Britt-Marie Andrén  

Karlsson 
          

S Alexander Hutter           
S Ulla Buhr           
M Anders Arnell            
M Håkan Bengtsson           
FO Michael Relfsson           
L Veronica Almroth           
C Lars Larsson           
C Maria Sörqvist           
MP Martin Reteike            
V Rolf Sörvik           
SD Martin Oscarsson           
Ober. Kaj Kvorning           
 Ersättare  Ja Nej avst Ja Nej avst Ja Nej avst 
S Göran Karlsson           
S Eva Skoglund           
S Elsie-Marie Östling           
M Hilden Talje           
M Anne Kolni           
M Robert Larsson           
FO Anders Wingård           
L Susanne Gustafsson           
C Daniel Peterson           
KD Kent Kihl           
MP Ulla Kedbäck           
KD Ulf Sjölinder           
Ober. Maritha Dyfverman           
Ober. Ronny Warnesjö           
Summa           
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Kommunstyrelsen 

 
 

Förvaltningens information 2022 , KS/2022:98 
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Kommunstyrelsen 

 
 

Beslut att godkänna slutförd huvudstudie samt förändrad riskklassning för Töllås f.d. 
gruva samt ge uppdrag att utreda åtgärdsförslag, KS/2022:1281 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Godkänna slutrapport av genomförd huvudstudie för miljöundersökning av Töllås f.d. 
gruva. 

2. Godkänna förändrad riskklassning på Töllås f.d. gruva från MIFO riskklass 1 till riskklass 
3.  

3. Ge sektor samhällsutveckling i uppdrag att utreda förslag på riskbegränsande åtgärder. 
4. Notera att kommunens huvudmannaskap för huvudstudien är avslutat.  

 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Efter beslut av Orust kommun att ta på sig huvudmannaansvar beviljade Länsstyrelsen 2020-08-
26 kommunen statligt bidragsmedel för undersökningar motsvarande en huvudstudie avseende 
föroreningssituationen inom Töllås f.d. gruva. Huvudstudien är nu avslutad genom bifogad 
rapport Töllås gruva – Huvudstudie daterad 2022-06-22. 
 
Sweco Enviroment har på uppdrag av Orust kommun utfört en kompletterande 
miljöundersökning av Töllåsgruvan i Orust kommun. Uppdraget har utförts i tillämpbara delar 
enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual avseende huvudstudie.  
 
I uppdraget ingick, förutom kompletterande miljöundersökning, även en riskbedömning, en 
åtgärdsutredning samt underlag till riskvärdering. En fördjupad riskbedömning har genomförts 
med syftet att bedöma föroreningssituationen i Töllås f.d. gruva med avseende på risker för 
människors hälsa och miljön. 
 
Resultat från samtliga undersökningar visar att föroreningshalterna generellt är låga både i 
grundvatten och i ytvatten, vilket tyder på att spridning av föroreningar från avfallet i 
gruvschaktet är förhållandevis låg. Föroreningsnivån i ytvatten och i närliggande brunnar bedöms 
inte innebära någon hälsorisk eller miljörisk. 
 
Föreslagna åtgärder omfattar en kombination av administrativa åtgärder, tekniska åtgärder och 
övertäckning eller ingen åtgärd alls.  
 
Genom sammanvägning av de fyra bedömningsdelarna, föroreningarnas farlighet, 
föroreningsnivå, spridningsförutsättningar samt känslighet och skyddsvärde är 
rekommendationen att Töllås f.d. gruva tilldelats MIFO riskklass 3, måttlig risk. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-11 
 Töllås gruva – Huvudstudie daterad 2022-06-22  
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Beslutet skickas till 

 Fastighetsägare Töllås 1:179 
 Sektor Samhällsutveckling 

o Planchef 
o Chef affärsdrivande verksamhet 
o Mark och exploateringschef  

 Miljö- och Byggnadsnämnden 
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Beslut om tilldelning av markanvisning för Röra-Hogen 2:1, KS/2018:1276 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Tilldela exploatören markanvisningen för del av Röra-Hogen 2:1. 
2. Godkänna genomförandeavtal daterat 2022-08-18. 

Utskottet för samhällsutveckling beslutar för egen del 
Ge förvaltningen i uppdrag att förhandla med exploatören om priset på skogen för att 
åstadkomma en etappvis avverkning av skogen och återkomma med reviderat avtal till 
kommunstyrelsens möte 2022-08-31. 

Reservationer och särskild uttalanden 
Rolf Sörvik (V) reserverar sig skriftligen mot förslaget till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-11 att gå ut med inbjudan till markanvisning för del av 
Röra-Hogen 2:1, Hogens industriområde. Markanvisningen har genomförts i enlighet med 
kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. 
 
Ett anbud har inkommit, vilket utvärderats och bedömt uppfylla de i markanvisningen angivna 
kriterierna. 
 
Ett förslag till genomförandeavtal har tagits fram för att reglera genomförandet av detaljplanen 
samt parternas ansvar och kostnader. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulla Buhr (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att 

1. Tilldela exploatören markanvisning för del av Röra-Hogen 2:1. 
2. Godkänna genomförandeavtal daterat 2022-08-15. 

 
samt föreslår utskottet för samhällsutveckling besluta för egen del att ge förvaltningen i uppdrag 
att förhandla med exploatören om priset på skogen för att åstadkomma en etappvis avverkning 
av skogen och återkomma med reviderat avtal till kommunstyrelsens möte 2022-08-31. 
 
Rolf Sörvik (V) föreslår kommunstyrelsen att inte tilldela exploatören markanvisningen för Röra-
Hogen 2:1 innan det i kontraktet definieras vad småindustri är och att hela exploateringen ska 
vara klar inom 10 år. Priset på markanvisningen är dessutom för lågt. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling 
beslutar enligt Ulla Buhrs (S) förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-24 
Förslag till genomförandeavtal daterat 2021-08-18 
 

Beslutet skickas till 
Mark och exploatering 
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E-förslag om förbättrad pendelparkering i Vräland, KS/2021:1299 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att 
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03 anse E-förslaget besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag: 
 
”Förbättra pendelparkeringen i Vräland, så att fler vågar använda den som pendelparkering. 
Parkeringen saknar belysning och används som avstjälpningsplats för skräp, dessutom är det ofta 
krossat glas på marken som vittnar om det senaste bilinbrottet eller bilstölden. Detta leder till att 
den som egentligen skulle kunna parkera i Vräland undviker att göra detta och istället kör till 
Varekil där pendelparkeringen är överfull. För att göra parkeringen användbar föreslås: - Att 
någon har ansvar för att den hålls städad och i gott skick - Bra belysning som fungerar - 
Övervakningskamera Detta skulle leda till en bättre fördelning av fordon mellan på 
pendelparkeringen i Varekil och Vräland samt till sänkta kostnader för kommuninvånarna och 
sänkta utsläpp från trafiken” 
 
Vid röstningens utgång, 2022-01-28, hade förslaget fått 33 röster. 
 
Mark- och exploateringsenheten har i sin planering med upprustning av pendelparkeringen i 
Vräland. År 2021 ansökte kommunen om medfinansiering från Västtrafik för ett väderskydd för 
cyklar, vilket beviljades. Det innebär att ett väderskydd för cyklar kommer att stå på plats nu i år. 
Kommunen kommer i år att ansöka om medfinansiering för upprustning av själva parkeringsytan. 
Planen är att förbättra in- och utfarten, asfaltera om hela ytan, måla upp parkeringsplatserna, 
skylta upp ordentligt och sätta upp belysningsstolpar.  
 
Kommunen har normalt inte kameraövervakning på parkeringar, utom i väldigt speciella fall där 
särskilda skäl föreligger. För den här parkeringen anser inte kommunen i dagsläget att särskilda 
skäl för kameraövervakning finns. 
 
Utskottet beslutade 2022-04-12 § 79 att återremittera ärendet för vidare utredning beträffande 
ägo-förhållande, skötsel med mera. 
Utskottet för samhällsutveckling informerades om ägo-förhållanden och skötsel för 
pendelparkeringarna i Orust kommun 2022-06-14 § 125. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet  
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till 
tjänsteskrivelse daterad 2022-02-03 anse E-förslaget besvarat. 

Beslutsgång 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-24 
E-förslag daterat 2021-10-25 
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Administrativa enheten 
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Information inför BP. 3 Svanesunds förskola, KS/2020:708 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 

1. Utifrån genomförd projektering och framtagen preliminär projektplan påbörja 
genomförande av projekt nybyggnad Svanesunds förskola. 
 

2. Finansiering sker inom flerårsplanens investeringsbudget (KF 2022-03-10 § 33). 

Sammanfattning av ärendet 
I arbetet med detaljplan för Svanesund Centrum norra ingår ny förskola och 100 nya bostäder. 
Den nya förskolan syftar till att ersätta Sesterviksvägens förskola samt möta efterfrågan på fler 
förskoleplatser.  
 
Utskottet för lärande beslutade 2021-02-01 § 4 att utifrån genomförd behovsanalys ge sektorchef 
i uppdrag att av sektor samhällsutveckling, fastighetsenheten, beställa en förstudie avseende 
verksamhetslokaler för en ny förskola i Svanesund. 
 
Förstudien resulterade i ett förslag att gå vidare med en av SKR:s upphandlade konceptförskolor. 
En konceptförskola är ett färdigt koncept med nybyggnation utifrån redan framtagna ritningar 
och upphandling, vilket också förkortar projekteringstiden. Under förstudien utreddes även 
måltidsalternativen.   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-16 § 45 att utifrån genomförd förstudie 
påbörja projektering av ny förskola i Svanesund. Finansiering av projekteringen på 300 000 
kronor sker inom årets investeringsbudget (KF 2021-03-11 § 25 samt KF 2022-03-10 § 33). 
Arbetsutskottet beslutade också att den nya förskolan byggs enligt grundkonceptet med ett 
mottagningskök, vilket innebär samma princip som för övriga förskolor samt att det är den mest 
kostnadseffektivaste lösningen enligt förvaltningens utredning. 
 
En enklare projektering har genomförts under våren 2022. Det handlade framförallt om 
samordning med detaljplanearbetet samt utredningar avseende geoteknik, dagvatten och 
markhöjder m.m. 
Detaljplanearbetet har dragit ut på tiden vilket medför att färdigställandet av förskolan påverkas. 
Detaljplanen beräknas ha beslutats och vunnit laga kraft under november 2022. 
 
Under våren informerades kommunen om att den aktuella leverantören till konceptet Flexator, 
valt att avveckla sin verksamhet i Sverige på grund av olönsamhet. Huvudägaren Adapteo tog 
med sig konceptet utomlands men aviserade att de ändå har för avsikt att fullfölja avtal och 
projektet som planerat om kommunen väljer att teckna avtal. Efter fortsatta diskussioner med 
Adapteo har de meddelat stora prisökningar, över 20 %. Det nya priset tyder på att Adapteo inte 
längre är den mest konkurrenskraftiga aktören i upphandlingen och kommunen står därför inför 
valet att istället avropa konceptet från en annan leverantör. En annan leverantör medför troligtvis 
en ny mindre projektering. Trots leverantörsproblemet kvarstår bedömningen att byggstarten 
sker 2023 och den nya förskolan färdigställs för inflyttning under sommaren 2024. 
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I beslutad budget och flerårsplan för 2022-2024 finns Svanesunds nya förskola med som ett 
större prioriterat investeringsprojekt med investeringsmedel fördelade på åren 2022-2024. 
Oavsett val av leverantör kommer priset på den nya förskolan utifrån rådande världsmarknad och 
inflation med all sannolikhet att bli högre än vad som är kalkylerat i investeringsbudgeten. 
Projektet är högt prioriterat och eventuellt mer investeringsmedel får kommuniceras när avtal 
tecknats och arbetas in i kommande budgetprocess för 2024.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-24-18 
Projektplan, daterad 2022-08-18 
 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Fastighetsenheten 
Sektor lärande 
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Besvarande av motion om att bilda en Kultur- och fritidsnämnd, KS/2022:956 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 

Med denna tjänsteskrivelse anse motionen besvarad 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Kihl, KD, inkom den 31 maj 2022 med en motion om att bilda en kultur- och fritidsnämnd. 
Argumentet för detta ställningstagande är att det ligger orimligt mycket olika verksamheter inom 
sektor samhällsutveckling. 
 
Ett av de politiska uppdragen till förvaltningen inför år 2019 och 2020 var att se över den 
politiska organisationen. Det gjordes en översyn kring om den nuvarande organisationen med 
utskott var att föredra framför den traditionella nämndsorganisationen. Dessutom skedde 
parallellt en översyn av sektorsorganisationen. Det hela ledde till ett uppdrag till 
kommundirektören att införliva sektor Miljö och bygg i sektor Samhällsutveckling, och från 2022 
är detta genomfört. Analysen av den politiska strukturen ledde till att den nuvarande 
organisationsformen med utskott kvarstod, med några mindre förändringar som rörde 
ansvarsområden. Även dessa förändringar har genomförts inför 2022. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-2406-20 
 

Beslutet skickas till 
Kent Kihl 
 
  



   Datum    15(18) 
  2022-08-24  
 
Kommunstyrelsen 

 
 

Anmälan av inkomna skrivelser, KS/2022:959, KS/2021:465, KS/2022:528 
 

Sammanfattning av ärendet 
Rapport från kapacitetsutredning – Lokalförsörjningsplan för kommunens grundskolor 
Rapport från kapacitetsutredning – Lokalförsörjningsplan för kommunens förskolor 
Protokollsutdrag- § 78 Fyrbodals förbundsdirektion 220617 
Protokollsutdrag - § 137 Regionfullmäktiges beslut 22-06-13 Hälso- och sjukvårdsavtal 
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Anmälan av delegerade beslut, KS/2022:109 
 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda beslut: 
Delegerade beslut skolskjuts 220628-220706 
Delegerade beslut skolskjuts 220707-220817 
Delegerade beslut kommunstyrelsen 220622-220823 
Anställningsavtal HR numrerade 207-511 
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Ordförandens information, KS/2022:29 
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   Datum Diarienummer 1(5) 
  2022-08-11 MBN/2020:1222 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Ulrika Marklund 
telefon 0304-334208 
e-post: ulrika.marklund@orust.se

Beslut att godkänna slutförd huvudstudie samt förändrad riskklassning för 
Töllås f.d. gruva samt ge uppdrag att utreda åtgärdsförslag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna slutrapport av genomförd huvudstudie för miljöundersökning av 
Töllås f.d. gruva. 

2. Godkänna förändrad riskklassning på Töllås f.d. gruva från MIFO riskklass 1 till 
riskklass 3.  

3. Ge sektor samhällsutveckling i uppdrag att utreda förslag på riskbegränsande 
åtgärder. 

4. Notera att kommunens huvudmannaskap för huvudstudien är avslutat.  
 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Efter beslut av Orust kommun att ta på sig huvudmannaansvar beviljade Länsstyrelsen 
2020-08-26 kommunen statligt bidragsmedel för undersökningar motsvarande en 
huvudstudie avseende föroreningssituationen inom Töllås f.d. gruva. Huvudstudien är 
nu avslutad genom bifogad rapport Töllås gruva – Huvudstudie daterad 2022-06-22. 
 
Sweco Enviroment har på uppdrag av Orust kommun utfört en kompletterande 
miljöundersökning av Töllåsgruvan i Orust kommun. Uppdraget har utförts i 
tillämpbara delar enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual avseende huvudstudie.  
 
I uppdraget ingick, förutom kompletterande miljöundersökning, även en 
riskbedömning, en åtgärdsutredning samt underlag till riskvärdering. En fördjupad 
riskbedömning har genomförts med syftet att bedöma föroreningssituationen i Töllås 
f.d. gruva med avseende på risker för människors hälsa och miljön. 
 
Resultat från samtliga undersökningar visar att föroreningshalterna generellt är låga både 
i grundvatten och i ytvatten, vilket tyder på att spridning av föroreningar från avfallet i 
gruvschaktet är förhållandevis låg. Föroreningsnivån i ytvatten och i närliggande 
brunnar bedöms inte innebära någon hälsorisk eller miljörisk. 
 
Föreslagna åtgärder omfattar en kombination av administrativa åtgärder, tekniska 
åtgärder och övertäckning eller ingen åtgärd alls.  
 



   Datum Diarienummer 2(5) 
  2022-08-11 MBN/2020:1222

Genom sammanvägning av de fyra bedömningsdelarna, föroreningarnas farlighet, 
föroreningsnivå, spridningsförutsättningar samt känslighet och skyddsvärde är 
rekommendationen att Töllås f.d. gruva tilldelats MIFO riskklass 3, måttlig risk. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-11 
 Töllås gruva – Huvudstudie daterad 2022-06-22  

 
Beslutet skickas till 

 Fastighetsägare Töllås 1:179 
 Sektor Samhällsutveckling 

o Planchef 
o Chef affärsdrivande verksamhet 
o Mark och exploateringschef  

 Miljö- och Byggnadsnämnden 
 
 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 
I Töllåsgruvan bröts fältspat, kvarts och glimmer (muskovit) från år 1896 till år 1934. 
Driften pågick i fyra omgångar men fick avbrytas till följd av ett ras. Malmkroppen var 
en 120 m lång och 20 m bred lins av pegmatit som gick i nordvästlig-sydostlig riktning. 
Brytning skedde ner till ett djup av max 48 m (SGU 2002). Sedan 50-talet har sedan 
diverse avfall, inklusive skrotbilar, kylskåp, schaktmassor, industriavfall och 
hushållsavfall, utan tillstånd deponerats i gruvan. Detta uppmärksammades på 70–80-
talet av kommunen och som sedan dess har försökt förhindra fortsatt deponering av 
avfall vilket helt upphört i början av 90-talet (GF Konsult AB och Bergab, 1998). 
Uppgifter från 1998 tyder på att gruvan i markytan är 35 m lång och 10 m bred (SGU 
2002). 
 
Efter beslut av Orust kommun att ta på sig huvudmannaansvar beviljade Länsstyrelsen 
2020-08-26 kommunen statligt bidragsmedel för undersökningar motsvarande en 
huvudstudie avseende föroreningssituationen inom Töllås f.d. gruva. 

Övergripande åtgärdsmål 
Tre övergripande åtgärdsmål formulerades för projektet.  

 Området där gruvan ligger ska kunna användas som strövområde utan att 
oacceptabla risker för människors hälsa uppkommer. 

 Närliggande fastigheter för bostadsändamål ska kunna användas i enlighet med 
nuvarande markanvändning och befintliga dricksvattenbrunnar ska kunna 
användas för uttag av dricksvatten utan att oacceptabla risker för människors 
hälsa uppkommer på grund av förorening från gruvan. 

 Läckage av föroreningar från gruvan ska inte medföra oacceptabel påverkan 
på vattenlevande organismer eller oacceptabel 
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Kompletterande undersökningar 
De kompletterande undersökningarna utfördes i huvudsak under 2020–2022 och hade 
följande fokus:  

 Få en uppfattning kring de olika spridningsvägarna och var läckage ut från 
gruvan sker.  

 Om möjligt kvantifiera utläckaget i identifierade spridningsvägar  
 Bedöma befintliga föroreningars påverkan på omkringliggande miljö.  

 
Som en följd av ovan punkter utfördes kompletterande undersökningar i jord, ytvatten 
och grundvatten. En stor del av de kompletterande undersökningarna var också 
inriktade på att förbättra den hydrogeologiska förståelsen för gruvan med närområde.  
 
Inledningsvis utfördes analyser av större omfattning, s.k. screeninganalyser, för att få en 
överblick över vilka ämnen som förekom i grund- och ytvattnet. Utifrån analysresultaten 
från screeninganalyserna avgränsades och riktades analysomfattningen till nästa 
provtagningsomgång. Analyserna har omfattat: PFAS, BTEX, alifater, aromater, PAH, 
tungmetaller (inklusive kvicksilver), grundpaket för lakvatten, bromerade 
flamskyddsmedel, nonylfenoler, klorerade alifater (inklusive vinylklorid) samt 
samlingspaketen Enviscreen, och Prio45 enl. Vattendirektivet. 

Resultat 
Föroreningshalter i grundvatten och ytvatten 
Resultat från samtliga undersökningar visar att föroreningshalterna generellt är låga både 
i grundvatten och i ytvatten, vilket tyder på att spridning av föroreningar från avfallet i 
gruvschaktet är förhållandevis låg. Föroreningsnivån i ytvatten och i närliggande 
brunnar bedöms inte innebära någon hälsorisk eller miljörisk. 
 
Spridningsvägar 
Det har konstaterats tre huvudsakliga spridningsvägar. Utflöde av grundvatten i berg, 
utflöde av grundvatten via orten i nordväst samt utflöde via ytvatten och jord i gruvans 
sydvästra del. En betydande del av det diffusa flödet i berget flödar sannolikt mot 
dammen och dalgången i väster för att sedan strömma ut i Sandvadsbäcken. Ett mindre 
flöde i berg från gruvan går eventuellt mot sydväst förbi dammen, men spridning har 
inte kunnat styrkas med hjälp av analyser av föroreningsnivån i bergborrhålen 
nedströms. 
 
Exponering  
Människor kan exponeras för föroreningar genom intag av förorenat dricksvatten, 
hudkontakt med det förorenade vattnet samt intag av fisk eller andra vattenlevande arter 
som exponerats för föroreningarna. Exponering kan även ske genom bevattning av 
grödor med förorenat vatten. Fiskar och andra vattenlevande organismer exponeras för 
föreningarna via omgivande vatten. Djur som vistas i området kan inta förenat vatten 
och växter som innehåller föroreningar från området. Föroreningar från området kan 
spridas till närliggande kustområde och exponera fiskar och andra vattenlevande 
organismer. 
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Riskbedömning 
Eftersom de uppmätta föroreningshalterna i bäcken nedströms gruvan är låga, ofta i 
nivåer med normala bakgrundshalter, så bedöms risken som låg att belastningen från 
gruvan ska innebära en miljö eller hälsorisk. Den största risken bedöms vara olycksrisk 
eftersom gruvan är lokaliserad i ett område där det inte kan uteslutas att människor 
vistas. Det föreligger en risk att nytt avfall tillförs gruvan vilket kan påverka både 
stabilitet, föroreningsinnehåll och föroreningsnivå samt spridning. Det finns även en 
risk att gruvan används för kvittblivning av massor. Ett förändrat klimat med växelvis 
perioder av låga vattennivåer och perioder med översvämningar kan i framtiden 
förändra de kemiska förutsättningarna i gruvschaktet vilket eventuellt kan medföra att 
spridning av föroreningar ökar eller minskar på sikt. 

Förslag till åtgärder 
I denna utredning är åtgärdsstrategin riktad till att:  

 Skydda människor från olyckor.  
 Förhindra eller minska avstjälpning inom området.  
 Förhindra ras i gruvan.  
 Förhindra att nya brunnar anläggs i området nära gruvan 

 

De åtgärder som föreslås är: 
 Ingen åtgärd – området lämnas precis som det är idag. 
 Administrativa skyddsåtgärder – omfattar restriktioner och regler beträffande 

vad som kan behöva göras och/eller hur marken kan användas i området. Detta 
inkluderar till exempel begränsningsområde för dricksvattenuttag och 
föreskrifter om hur man kan röra sig i området och inom vilka delar man kan 
vistats på.  

 Tekniska skyddsåtgärder – omfattar riskreducerande åtgärder som skär av 
exponeringsvägar och därmed skyddar människors hälsa och miljö mot 
exponering till befintliga risker. Exempelvis kan delar av området stängslas in så 
att obehöriga inte kan beträda området och riskerar skada sig i gruvschaktet. 
Denna åtgärd begränsar även risken för avstjälpning av avfall och massor. 

 Övertäckning – Ett sätt att förhindra att människor exponeras för avfallsmassor 
är att de täcks över. Detta är en metod som har används för gamla nedlagda 
avfallsanläggningar och som skulle kunna fungera för Töllås f.d. gruva. Dock 
kräver en övertäckning åtgärdsförberedande undersökningar för att fastställa om 
en övertäckning är ett fungerande alternativ. 

Riskklassning 
Töllås f.d. gruva har tidigare tilldelats MIFO riskklass 1, med bedömd hög miljö- och 
hälsorisk. Tidigare undersökningar har påvisat föroreningsskada i vatten från gruvan, 
främst höga halter av bly, kadmium och zink. Föroreningar har spridit sig och 1995 fick 
en närliggande vattentäkt tas ur bruk efter att vattnet blivit otjänligt. Riskbedömningen 
som utförts i denna rapport visar att föroreningshalterna generellt är låga både i 
grundvatten och i ytvatten, vilket tyder på att spridning av föroreningar från avfallet i 
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gruvschaktet är förhållandevis låg. Föroreningsnivån i ytvatten och i närliggande 
brunnar bedöms inte innebära någon hälsorisk eller miljörisk.  
 
En sammanvägning av de fyra bedömningsdelarna, föroreningarnas farlighet, 
föroreningsnivå, spridningsförutsättningar samt känslighet och skyddsvärde har gjorts. 
Utifrån den riskbedömning som görs i denna rapport tillsammans med riskklassningen i 
detta kapitel är rekommendationen att Töllås f.d. gruva tilldelats MIFO riskklass 3, 
måttlig risk:  

 Föroreningarnas farlighet och föroreningsnivån i gruvan är stor.  
 Känsligheten och skyddsvärdet utanför gruvområdet är stor till mycket stor och  
 Spridningen i grundvatten till ytvatten är stor, men  
 Utförda mätningar i grundvatten och ytvatten tyder på en acceptabel spridning 

med en låg föroreningsnivå i grundvatten och ytvatten. 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Ulrika Marklund 
MILJÖCHEF
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1.1 Uppdrag och syfte
Sweco Environment har på uppdrag av Orust kommun utfört en kompletterande
miljöundersökning av Töllåsgruvan i Orust kommun i Västra Götalands län.

Uppdraget har utförts i tillämpbara delar enligt Naturvårdsverkets
kvalitetsmanual avseende huvudstudie. I uppdraget ingår, förutom
kompletterande miljöundersökning, även en riskbedömning, en
åtgärdsutredning samt underlag till riskvärdering.

En fördjupad riskbedömning ska genomföras med syftet att bedöma
föroreningssituationen i Töllås f.d. gruva med avseende på risker för
människors hälsa och miljön.

Resultatet från undersökningen och riskbedömningen utgör underlag för
bedömning av nödvändiga åtgärder och ger förslag på hur området ska
åtgärdas utifrån vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och
ekonomiskt rimligt.

Orust kommun som är beställare av denna rapport har formulerat följande mål:

· Komplettera tidigare undersökningar som utförts för Töllås f.d. gruva med en
huvudstudie.

· Utföra en riskbedömning.

· Undersöka om föroreningssituationen har ändrats över åren samt studera
årstidsfluktuationer.

· Ta fram åtgärdsalternativ.

· Jämföra åtgärdsalternativ mot varandra och ta fram ett förslag till
riskvärdering.

Dessa beskrivs närmare i denna rapport med tillhörande bilagor.

1.2 Bakgrund
Töllås f.d. gruva (fastighet Töllås 1:179) ligger inom Orust kommun, ca 5 km
nordost om huvudorten Henån. Från slutet av 1800-talet och fram till 1936
pågick där brytning av fältspat och kvarts. Gruvan var en av flera på Orust och
en av de större i Sverige. När brytningen upphörde kom gruvschaktet att
utnyttjas som avstjälpningsplats. Under mer än 50 år har således gruvan tillförts
mängder av avfall; skrotbilar, kylskåp, schaktmassor, industriavfall,

1. Inledning
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hushållsavfall etc. Töllås f.d. gruva är ca 50 m djup och fylld nästan till bredden
med avfall. Den uppskattade volymen av avfallet uppges i tidigare utredningar
tíll ca 10 000 m3. Gruvdriften bedöms inte ha bidragit till föroreningssituationen.

Töllås f.d gruva har tilldelats MIFO1 riskklass 1, mycket stor risk, och är ett av
de högst prioriterade objekten avseende förorenade områden i Västra
Götalands län.
Under 2019 aktualiserades området i samband med att ett ras rapporterats i en
av gruvans orter. Vid tillsyn kunde även konstateras att avfallet sjunker ihop och
att det eventuellt finns en avsänkning av vattnet i schaktet. De kemiska
förhållandena, och därmed risk för läckage av föroreningar ut från gruvan,
bedömdes därmed ha ändrats och vara i behov av att undersökas.

Töllås f.d. gruva ligger inom ett område med höga naturvärden. Det finns flera
registrerade nyckelbiotoper och där växer bland annat al, bok och ek. Vatten
från gruvan avrinner till Sandvadbäcken som mynnar till Gårebäcken – en
havsöringsförande bäck. Gårebäcken mynnar i Sörgraven som ett är
fredningsområde för lax och öring. Intill gruvan finns en närbelägen fastighet
som ligger jämsides schaktväggen.

1.3 Organisation
Uppdraget har genomförts av följande organisation på Sweco:

· Samuel Bergquist /Johanna Sjögren - uppdragsledare

· Michelle Tryggvesson – biträdande uppdragsledare

· Christine Jansson - fältansvarig

· Ingvar Rhen – handläggare hydrogeologi, spridning

· Karin Grodzinsky – handläggare hydrogeologi, spridning

· Carin Lundqvist - handläggare riskbedömning

· Robertus Hoogeveen – handläggare åtgärdsutredning

· Anna Paulsson – granskare riskbedömning

· Robertus Hoogeveen – handläggare åtgärdsutredning

· Magnus Bergknut – kvalitetsgranskare

Beställarens representanter har varit Carolina Theen, Carina Petersson och
Ulrika Marklund på Orust kommun. Från Länsstyrelsen har Ann-Christine
Lember medverkat.

1 Metodik för Inventering av Förorenade Områden, NV Rapport 4918.



Sweco | Töllås gruva - Huvudstudie
Uppdragsnummer 30018381
Datum 2022-06-22 Ver 1.0
Dokumentreferens \\seumefs002\projekt\21633\13012407_töllås_gruva_huvudstudie\000\19 original\slutleverans
220622\30018381_rapport töllås_ver1.0.docx 9/69

2.1 Allmänna uppgifter om fastigheten och
orientering

Töllåsgruvan, även kallad Sandvadsgruvan, ligger i byn Högen, Orust Kommun,
i norra änden av ön, se figur 2.1. Området tillhör Västra Götalands län.
Undersökningsområdet är ca 0,8 ha och begränsas av Sandvadsbäcken i
sydväst och fastigheten Töllås 1:32 i nordost.

Privata fastigheter i direkt anslutning till gruvan, och som därmed riskerar att
påverkas, är Töllås 1:32 och Töllås 1:179. I övrigt påverkas flertalet fastigheter
nerströms indirekt av bäckens påverkan.

Närområdet är kuperat av varierande grad och området kantas av gamla
fältspatbrott.

Figur 2-1. Översikt av undersökningsområdet på norra Orust (röd markering).

2.2 Nuvarande och planerad
markanvändning

Området utgörs av fristående villor och enstaka näringsidkare med relativt
spridd utsträckning. Närmsta bostadshus ligger på kanten till gruvhålet. På
intilliggande fastighet förvaras entreprenadmaskiner, sprängsten, mm. Sedan
gruvdriften lades ner har ingen verksamhet bedrivits på platsen för gruvan. Det
finns inga specifika planer på vad marken är tänkt att användas till men

2. Områdes- och
omgivningsbeskrivning
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kommunen är mån om att återställa naturbilden till ursprunglig landskapsbild
och att området inte ska utgöra risk för människors hälsa och miljön.

2.3 Områdesavgränsningar
Åtgärdsutredning har gjorts för att utreda om föreslagna åtgärder kan uppfylla
de övergripande åtgärdsmålen. Området som ingår i åtgärdsutredning
redovisas inom Figur 2-1. Översikt av undersökningsområdet på norra Orust
(röd markering).och består av:

· Strövområde i området där gruvan ligger.

· Närliggande fastigheter som används för bostadsändamål.

· Sandvadsbäcken och vattendrag nedströms.

2.4 Historisk verksamhet
I Töllåsgruvan bröts fältspat, kvarts och glimmer (muskovit) från år 1896 till år
1934. Driften pågick i fyra omgångar men fick avbrytas till följd av ett ras.
Malmkroppen var en 120 m lång och 20 m bred lins av pegmatit som gick i
nordvästlig-sydostlig riktning. Brytning skedde ner till ett djup av max 48 m
(SGU 2002). Sedan 50-talet har sedan diverse avfall, inklusive skrotbilar,
kylskåp, schaktmassor, industriavfall och hushållsavfall, utan tillstånd
deponerats i gruvan. Detta uppmärksammades på 70–80-talet av kommunen
och har sedan dess försökt förhindra fortsatt deponering av avfall vilket helt
upphört i början av 90-talet (GF Konsult AB och Bergab, 1998). Uppgifter från
1998 tyder på att gruvan i markytan är 35 m lång och 10 m bred (SGU 2002).

2.5 Hydrogeologiska och geologiska
förhållanden

2.5.1 Berggrund
Berggrunden i anslutning till gruvan utgörs huvudsakligen av grå
sedimentådergnejs, som av SGU betecknas som paragneis, se bilaga 1. En
liten häll med grönsten har påträffats ca 50 meter norr om gruvan. Grönsten
påträffades även vid borrningar vid gruvan. Gnejsen är förskiffrad och graden
av förskiffring varierar inom det undersökta området. Förskiffringen har
riktningen N45-85°E och stupar 25–50° mot sydost. Sprickor längs förskiffringen
dominerar och ger upphov till skivighet. Utöver sprickor längs förskiffringen är
sprickor kring N70°W - E -W vanligt förekommande. Dessa sprickor är vertikala
eller stupar brant mot norr. Flera brantstående sprickor kring N10°E har också
noterats. Flera av de uppmätta sprickorna kan endast följas kortare sträckor i
gnejsen.

Den skiviga uppsprickningen i kombination med de andra sprickgrupperna ger
berget en regelbunden storblockig utbildning. Det skall dock påpekas att
huvuddelen av sprickorna i berget bedöms ej vara vattenförande. Pegmatiten i
gruvan stupar svagt mot sydväst och har riktningen N40-50°W. I den södra
delen av brottet har dock en kontakt mot gnejsen noterats parallellt med
gnejsens förskiffring. Dominerande sprickor i pegmatiten är brantstående i N70-
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80°W och N70-80°E. Utöver pegmatiten i själva gruvan har en liten
pegmatitinlagring noterats sydväst om gruvans södra del. I bergsområdet väster
om den aktuella gruvan samt norr om gruvan finns ett flertal stora pegmatitbrott.
Dessa har en riktning som i stort överensstämmer med den undersökta gruvan
(GF Konsult AB och Bergab, 1998).

2.5.2 Jordarter
Kvartärgeologin enligt SGU redovisas i bilaga 1. Söder och väster om gruvan
förekommer relativt mäktiga lager av sorterad sand. Genom täktverksamhet
under 1950-talet har en del av sanden borttagits. Fortsatt täktverksamhet mot
sydost hindrades av en fornlämning, ca 100 m söder om gruvan. I de större
dalgångar som omger gruvan består jordlagren huvudsakligen av finkorniga
jordar såsom lera och silt. Sannolikt förekommer sand under leran i anslutning
till isälvsavlagringen (GF Konsult AB och Bergab, 1998). Leran kan förmodligen
också underlagras av morän.

2.6 Hydrologi och Hydrogeologi
Den generella flödesriktningen för yt- och grundvatten är från nordost mot
lågområdet i sydväst. Norr och öster om gruvan består jordlagren av relativt täta
jordar medan det i söder, sydväst och väster om gruvan finns vattenförande
sandlager av varierande mäktighet. Sydväst om gruvan finns en större
vattenfylld damm som utbildats i ett f.d. sandtag. Vattnet i dammen utgörs
huvudsakligen av grundvatten och vattenytans nivå bestäms av en bergtröskel i
dammens utloppsdike. Även vid torrperioder strömmar det vatten från dammen.
I sänkan direkt sydväst om gruvan är jordtäcket närmast gruvan mycket tunt,
vanligtvis mindre än 0,5 m. Berget faller av med relativt jämn lutning i riktning
mot sydväst ner mot en lågpunkt i anslutning till dammen. Jordlagren, som
består av sand, silt, lera och fyllnadsmaterial, har sannolikt en mäktighet mellan
0,5 - 2 m. (GF Konsult AB och Bergab, 1998)

Sandvadsbäcken passerar genom området från sydost mot nordväst ca 50 m
söder om gruvan. Efter att bäcken passerat förbi gruvområdet vänder bäcken
mot söder innan den når havet. Under torrperioder för bäcken inget vatten
medan flödet under våta perioder är betydande.

2.7 Natur och kulturvärden
Töllås f.d. gruva ligger inom ett område med höga naturvärden. Det finns flera
registrerade nyckelbiotoper och i området växer bland annat al, bok och ek.
Vatten från gruvan avrinner till Sandvadbäcken som mynnar till Gårebäcken –
en havsöringsförande bäck. Gårebäcken mynnar i Sörgraven som ett är
fredningsområde för lax och öring. Intill gruvan finns en närbelägen fastighet
som ligger jämsides schaktväggen. Gruvhålet anses dessutom som övrig
kulturhistorisk lämning (Riksantikvarieämbetet 2018).

2.8 Vattenförekomster
Sandvadsbäcken och Gårebäcken är inte utpekade vattenförekomster och
behöver därmed inte uppfylla krav utifrån EU:s ramdirektiv för vatten
(2000/60/EG). Närmaste vattenförekomst är Kalvöfjord (WA88861178) vilket är
en kustvattenförekomst med en area på 10 km2. Kalvöfjord har måttlig ekologisk
status på grund av övergödning och flödesförändringar. Näringsämnen (kväve
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och fosfor) har bedömts till måttlig status och statusen för bottenfauna är
bedömd till dålig status. Miljökvalitetsnormen anger god ekologisk status 2027.

Den kemiska statusen är bedömd till uppnår ej god på grund av tributyltenn
(TBT), kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE) som har klassificerats till
uppnår ej god. Klassningen av TBT är extrapolering utifrån data från andra
områden eftersom samtliga mätpunkter på västkusten visar att halterna i
sediment är högre än gränsvärdet. Klassningen av kvicksilver och PBDE
baseras på en nationell analys att gränsvärdena för kvicksilver och PBDE
överskrids i Sveriges alla vattenförekomster. Orsaken till detta är långväga
atmosfärisk deposition av kvicksilver och PBDE till mark och vatten.
Miljökvalitetsnormen är god kemisk ytvattenstatus med mindre strängt krav för
kvicksilver och PBDE difenyleter och ett tidsundantag för tributyltenn till 2027.

Töllås f.d. gruva ligger inte på någon utpekad grundvattenförekomst.
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Det har tidigare genomförts underökningar på området:

· Orust kommun och J&W, 1995-1996 (enl. GF Konsult AB och Bergab,
1998, 2002).

· Miljöutredning vid Töllås gruva på Orust; Undersökning av föroreningar
och risk för spridning. GF Konsult AB och Bergab, 1998.

· Miljöutredning för Töllås gruva, Orust kommun; förslag till
skyddsåtgärder, utökad kontroll och kontrollprogram. GF Konsult AB
och Bergab, 2002.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har sedan flera år tillbaka tagit prover på yt- och
grundvatten nedströms gruvan. Resultaten visar ingen påverkan från gruvan.

På fastigheten Töllås 1:32 som ligger i direkt anslutning till gruvan finns en
bergborrad brunn varifrån vatten till fastigheten tidigare togs. Avståndet mellan
gruvschakt och brunn är ca 50 m. Under 1995 konstaterades färg- och
smakförändringar av brunnsvattnet. Analyser som genomfördes visade att
vattnet innehöll organiska ämnen som återfinns i olika lösningsmedel och som
normalt inte finns i grundvatten. Slutsatsen drogs att avfallet i gruvan påverkade
vattnet. En ny brunn borrades nordost om landsvägen ca 150 m från
gruvschaktet som ersättning för den förorenade brunnen.

En översiktlig miljöutredning kring gruvan har tidigare utförts av J&W år 1996. I
undersökningen utpekades riskerna med att föroreningar från gruvan kan
spridas till grundvattnet. I den tidigare undersökningen provtogs
dricksvattenbrunnen på intilliggande fastighet, bäcken, dammen och
grundvattenrör placerade i lågpartiet sydväst om gruvan. Inga provtagningar
gjordes på massor eller vatten i själva schaktet. Inga saneringsåtgärder eller
efterbehandlingsåtgärder vidtogs vid tillfället.

I den utredning som GF och Bergab utförde 1998 inriktades provtagningen på
att klarlägga de kemiska förhållandena i gruvschaktet, dvs. i själva
föroreningskällan, samt på att utreda de hydrauliska förhållandena. Detta för att
bedöma var och i hur stor omfattning vattenburna föroreningar sprids från
gruvan. Det redovisades att omedelbara riskerna för omgivningspåverkan var
relativt små, där utläckaget av metaller och organiska föreningar var måttlig. GF
och Bergab underströk vikten av ett kontrollprogram för att detektera
förändringar då avfallet är komplext och har stor föroreningspotential. Dessutom
gavs åtgärdsförslag för att minska både föroreningsspridning och risken för
människors vistelse. Sedan 2001 finns därav ett staket som inringar
gruvschakten.

3. Tidigare undersökningar
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I den undersökning som GF och Bergab genomförde 2002 har det
huvudsakligen diskuterats skyddsåtgärder för spridning av föroreningar samt
estetiskt skydd för att förhindra olyckor för djur och människor kring schakten.
Omkringliggande fastigheters brunnsvatten inventerats och analyserats för att
konstatera spridning från gruvan. GF och Bergab lämnade ett förslag på ett
kontrollprogram för vatten som associeras med gruvan dels genom spridning
men även själva gruvvattnet.
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Det har i tidigare utredningar konstaterats tre huvudsakliga spridningsvägar:
utflöde av grundvatten i berg, utflöde av grundvatten via orten i nordväst samt
utflöde via ytvatten och jord i gruvans sydvästra del. I syftet att undersöka
föroreningssituationen i gruvschaktet och därifrån kommande grund- och
lakvatten, bedöma risken för människors hälsa och miljön samt utreda olika
åtgärdsalternativ, utfördes kompletterande undersökningar. Provtagningsplanen
för dessa kompletterande undersökningar beskrivs i bilaga 15 och syftar till att
komplettera tidigare utförda undersökningar från 1995–1996, 1998 och 2002.
De kompletterande undersökningarna utfördes i huvudsak under 2020–2022
och hade följande fokus:

· Få en uppfattning kring de olika spridningsvägarna och var läckage ut
från gruvan sker.

· Om möjligt kvantifiera utläckaget i identifierade spridningsvägar
· Bedöma befintliga föroreningars påverkan på omkringliggande miljö.

Som en följd av ovan punkter utfördes kompletterande undersökningar i jord,
ytvatten och grundvatten. En stor del av de kompletterande undersökningarna
var också inriktade på att förbättra den hydrogeologiska förståelsen för gruvan
med närområde. I texten nedan återges de kompletterande undersökningarna i
korthet.

4.1 Hydrogeologiska undersökningar
Alla undersökningspunkter redovisa i bilaga 1 och 2.

4.1.1 Egenskapsborrningar
Tre borrhål i berg har utförts strax söder om vattendamm och 8 skruvborrningar
har utförts i området öster, väster och söder om gruva, se bilaga 3 och 1 för
detaljer. Siktanalyser i lab har utförts för utvalda jordprover från
skruvborrningarna, se bilaga 4.

4.1.2 Hydrotester
Slugtester har utförts i nya grundvattenrör i jord och kapacitetstester utfördes i
bergborrhålen, se bilaga 5.

4. Kompletterande
undersökningar
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4.1.3 SGU:s brunnsdata
För att få underlag av bergets hydrauliska konduktivitet har data från SGU:s
brunnsarkiv nyttjats, se bilaga 6.

4.1.4 Grundvattennivåer och nederbörd
Grundvattennivåer har mätts i de nya bergborrhålen och de nya
grundvattenrören i jord samt i några av de befintliga grundvattenrören och
bergborrhålen som varit tillgängliga, se bilaga 7 och 1. I den bilagan redovisas
också nederbörden för området baserat på SMHIs mätningar.

Manuella grundvattennivåmätningar utfördes och i några valda punkter utfördes
även mätningar med datalogger. I ett grundvattenrör mättes även elektrisk
konduktivitet för att se om någon förändring kunde observeras, som sedan
kunde kopplas till den vattenprovtagning som utförts.

4.1.5 Flödesmätningar i ytvattendrag
Längs Sandvadsbäcken byggdes tre mätstationer för att mäta flödet i en
naturlig bäcksektion. Vid dessa mätsektioner sattes även PEH rör för att med
datalogger registrera vattennivån i bäcken mellan de tillfällen då manuella
mätningar utfördes. Flödet mättes också vid utloppet från dammen söder om
gruvan och från ett tillflöde till Sandvadsbäcken från väster, se bilaga 8. I bilaga
1 finns ett flertal fotografier som visa alla flödesmätpunkter samt det man ser av
gruvöppningen idag.

4.2 Provtagning grundvatten
Provtagning av grundvatten har utförts i olika provtagningspunkter vid fyra
separata provtagningstillfällen, för detaljer hänvisas till fältprotokoll som finns i
bilaga 10. Omsättning och provtagning utfördes med hjälp av peristaltisk pump.
För provtagningsmetodik och utrustning hänvisas till bilaga 11
(certifieringsrapport).

Grundvattenpunkterna, vars lägen redovisas i bilaga 1, har benämningar som
börjar med “GV” (grundvattenrör), “BH” borrhål i berg och “B” (brunnar). Berörda
provpunkter är tidigare installerade grundvattenrör (tex GV3 och BH3) och nu
installerade grundvattenrör i jord (Gv21xx) och borrhål i berg (B21xx), där 21
anger årtal och xx är löpnummer.

4.3 Provtagning ytvatten
Provtagning av ytvatten har utförts i olika provtagningspunkter vid fyra separata
provtagningstillfällen, för detaljer hänvisas till fältprotokoll som finns i bilaga 10.

Ytvattenpunkterna är belägna i Sandvadsbäcken, i en förgrening av bäcken
med tydlig utfällning, gruvdammen (gruvschakten) och dammen (nedströms
gruvschakten), se bilaga 1 för samtliga provpunkters placering.

4.4 Kontinuerliga mätningar
Fältmätning av parametrarna pH, konduktivitet, redox, syre och temperatur har
utförts, med hjälp av ett multimeterinstrument, vid tre av de fyra
provtagningstillfällena. Vid grundvattenprovtagning kopplades instrumentet till
en flödescell och mätaren lästes av vid stabila värden.
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4.5 Analyser och provhantering
Inledningsvis utfördes analyser av större omfattning, s.k. screeninganalyser, för
att få en överblick över vilka ämnen som förekom i grund- och ytvattnet. Utifrån
analysresultaten från screeninganalyserna avgränsades och riktades
analysomfattningen till nästa provtagningsomgång. Analyserna har omfattat:
PFAS, BTEX, alifater, aromater, PAH, tungmetaller (inklusive kvicksilver),
grundpaket för lakvatten, bromerade flamskyddsmedel, nonylfenoler, klorerade
alifater (inklusive vinylklorid) samt samlingspaketen Enviscreen, och Prio45 enl.
Vattendirektivet.

Samtliga prov har förvarats mörkt och svalt från provtagningstillfället till leverans
hos laboratorium. Provhanteringen har utförts enligt laboratoriets rutiner och
dokumentation för ”chain of custody” har använts. Provtagningskärlen
levererades plomberade från Eurofins laboratorium i Lidköping och försegling
var obruten. Proverna transporterades till laboratoriet i Lidköping med Eurofins
egna transport.

Laboratorieanalyserna har utförts av Eurofins Environment Testing Sweden AB.
Analysrapporterna redovisas i bilaga 14.

4.6 Inmätning
I samband med den initiala inventeringen utfördes en första inmätning av
Sweco Sverige AB, Geoteknik. Inmätningen utfördes med hjälp av DGPS men
försvårades av tät skog. Vid en av provtagningsomgångarna utfördes en
inmätning med hjälp av totalstation. Denna inmätning utfördes av Sweco
Sverige AB, Mätteknik. Inmätningen av de nu installerade grundvattenrören i
jord och berg utfördes i samband med installation och av Sweco Sverige AB,
geoteknik och vattensystem. Koordinater redovisas i bilaga 2.
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5.1 Hydrogeologi
Resultaten från de hydrogeologiska undersökningarna och utförda beräkningar,
och de slutsatser som därmed kan dras, redovisas i bilaga 9. I texten nedan
sammanfattas resultaten kort och avslutas med en tolkning av hur grundvattnet
flödar till och från gruvan.

5.1.1 Gruva
Gruvans utsträckning beskrivs i GF Konsult AB och Bergab, 1998 och 2002.
Gruvans utsträckning redovisas i Figur 5-1 till Figur 5-3.

Figur 5-1.  Översiktskarta (GF Konsult AB och Bergab, 2002).

5. Resultat från utförda
undersökningar
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Figur 5-2. Planritning. Gruvkarta från Bergmästareämbetet. Streckad markering anger nuvarande
dagöppning. (Figur 4.1 i GF Konsult AB och Bergab, 1998).

Figur 5-3. Profil och tvärsektioner. Gruvkarta från Bergmästareämbetet. Streckad markering anger
nuvarande dagöppning. (Figur 4.2 i GF, 1998). Nivå 0 m bör motsvara ca +50 i RH2000.
Horisontala tvärsnitts area av öppna delen av gruvan är ca 600 m2 och största bredd ca 140 m och
störst djup ca 50 m under markytan, se längdprofil ovan. Vertikal tvärsnitts area av öppna delen av
gruvan (övre figur i Figur 4.2 i GF, 1998) är ca 3000 m2 Bredd på gruvan varierar mellan ca 10 och
ca 20 m, se tvärprofiler ovan. Orten i väster anger GF Konsult AB och Bergab (1998) att den är ca 3
m hög.
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5.1.2 Grundvattennivåer
En översikt på uppmätta grundvattennivåer redovisas i bilaga 7 och
mätpunkternas lokalisering kan ses i bilaga 1. I bilaga 1 redovisas även planbild
på tolkade grundvattennivåer (isolinjer) nära markytan, baserat på framför allt
data mätt under 2020-12 till 2022-02.  Redovisade grundvattennivåer i GF
Konsult AB och Bergab (2002) för mer perifera brunnar har också nyttjats för att
få en mer övergripande bedömd grundvattennivå, för tolkning av troligt
flödesmönster. (Nivåerna som uppges i GF Konsult AB och Bergab, 2002 för
B1-B15 får betraktas som osäkra pga. osäkerheter i vilket höjdsystem som
använts.)

I bilaga 9 diskuteras de tolkningar som kan göras med hänsyn till mätta
grundvattennivåer. I tidigare rapporter (GF Konsult AB och Bergab (2002) och
GF Konsult AB och Bergab (1998) finns oklara uppgifter om höljdsystem som
medför osäkerheter i jämförelser med de nya mätningarna i denna rapport. I
huvudsak överensstämmer dock observationer som gjordes tidigare med
mätningar utförda under 2020-12 till 2022-02 och vissa skillnader kan bero av
1997-1998 var relativt torrt och 2019-2020 var relativt vått.

5.1.3 Flöde i Sandvadsbäcken
Flödesmätningarna redovisas i bilaga 8 och bilaga 1 samt Figur 5-5 visar i plan
var mätningar utförts. Flödesmätningar har skett vid 6 tidpunkter och beräknade
flöden redovisas i Tabell 5-1 och Figur 5-4. Några flödesmätningar är sannolikt
något osäkra eftersom flödesmätning utförts i en naturlig sektion och mätningar
av flödeshastigheten är approximativ. Storleksordningen på flödena bedöms
vara riktig.

Tabell 5-1. Manuella flödesmätningar.

Mätpunkt F1 F2 F3 F4 F5 F6

m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s

Datum

2020-12-17 0.093 0.056 0.082

2021-02-04 0.019

2021-03-11 0.005 0.021 0.002

2021-05-24 0.061 0.104 0.094 0.001 0.005

2021-11-16 0.029 0.064 0.060 0.002

2022-02-23 0.053 0.067 0.063 0.097 0.003 0.011
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Figur 5-4. Manuella flödesmätningar

Flödet varierar kraftigt i bäcken, se bilaga 7, observationer GV4 (Nivå
observation för F1), GV5 (Nivå observation för F3), och GV7 (Nivå observation
för F4). Den stora variationen beror av att mätningarna utförs i
Sandvadsbäckens översta del och att avrinningen mot bäcken är snabb vid
nederbörd eller avsmältning av snö. Mätningarna visar att nivån snabbt kan
stiga under några timmar och sedan sjunka undan under 1-2 dagar. Sannolikt
är flödena kortvarigt högre än vad som visas i Tabell 3‑1. Vattenprovtagningen
för kemianalyser motsvara i stort sett datumen för flödesmätning redovisade i
Tabell 3‑1.

5.1.4 Konceptuell modell över hydrogeologin
Baserat på tolkningar av geologin, hydrogeologiska egenskaper och
grundvattennivåer har det gjorts en generell tolkning hur grundvattenflödet bör
se ut i ett plan och i två vertikalsnitt, se Figur 5-5 till Figur 5-8.

Grundvattennivån ligger högre i GV4 och GV2106 jämfört med BH3, se bilaga
7, vilket begränsar påverkan österut. Analyserna i ett ofiltrerat prov från GV2106
visar dock på höga halter bly och måttligt höga halter av zink och nickel, vilket
indikerar en viss påverkan från gruvan. Övriga prov från GV2106 uppvisar låga
metallhalter. PFAS-halterna i GV2106 är mycket låga vilket stödjer att påverkan
österut från gruvan är låg.

Grundvattennivån i GV2105 ligger något lägre än BH3 vilket tyder på att vatten
nog kan läcka ut mot väster till nordväst från gruvan, innan flödet vänder mer
mot söder till sydväst.

Nivån i dammen, GV6, ligger relativt konstant på ca +39.4 m (+39.32 till +39.42
enligt de manuella lodningarna). Omgivande GV-rör; GV2101, GV2103,
GV2104 visar på något högre grundvattennivåer än dammen (+39.4 till 39.7 m
för perioden september 2021 till februari 2022, se bilaga 7). GV2104, GV2103,
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Gv2110 och GV2101 visar en fallande hydraulisk gradient mot väster. Det vill
säga, det finns en svag vattendelare strax söder och öster om dammen som
inte syns i figurerna med interpolerade grundvattennivåer. GV2101 har nivån ca
+ 39.3 m, vilket visar att det sker ett flöde i jordlagren mot väster.

Det betyder att eventuellt förorenat flöde från gruvan som rinner ut från svackan
vid GV1, GV2 och GV3 hamnar i dammen och flödar sedan västerut mot
dalgången där Sandvadsbäcken rinner, i närheten av GV5. Där
grundvattenflödet strax nedströms GV2 och GV3 passerar Sandvadsbäcken tar
bäcken eventuellt emot inströmmande grundvatten eller så är Sandvadsbäcken
läckande i det avsnittet. Det kan eventuellt vara så att Sandvadsbäcken nära
GV2 och GV3 är dränerande eller läckande under olika perioder under året.
Data saknas för att beskriva vilka förhållanden som råder i detta avsnitt av
Sandvadsbäcken.

Grundvattennivån i B2102 är högre än i GV2102, vilket tyder på en uppåtriktad
flödesgradient från berget till de ytliga jordlagren.

Grundvattennivån i B2101 är tämligen lika som i GV2101 vid mätning 2022-02-
23 men det kan bero på att B2101 är uppsprucket i stora delar längs borrhålet
varför eventuella högre grundvattentrycknivåer i djupare delar av berget inte
syns. Dock är trycket lägre i B2101 än GV2101 vid mätning 2021-11-16.

Grundvattennivån i B2103 och GV2103 är också lika 2022-02-23 medan 2021-
11-16 är trycket högre i B2103, dvs uppåtriktad gradient, förvisso svag.
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Figur 5-5. Kvartärgeologi och tolkat grundvattenflödesmönster i de ytligare delarna av berg och jord.
Blåa streckade linjer anger approximativt de yttersta strömlinjerna som bedöms för det vatten som
strömmar in till gruva och ut från gruvan för både ytliga (ljusblå pilar) och djupare delar (mörkblå
pilar) av gruvan. Blå punktstreckad linje sydväst om damm anger tolkad grundvattendelare för
jordlager. Gruvans utsträckning är markerad som en svart rektangel. Orten är markerad som en
svart rektangel enligt vad GF (2002) anger. (Ortens utsträckning och position troligen osäker
eftersom den inte anges på gruvkarta från Bergmästareämbetet.)
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Figur 5-6. Geologi i två vertikalsektioner A samt B har tolkats, se efterföljande figurer.
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 Figur 5-7. Tolkad geologi i en vertikalsektion A. Z_MY = Nivå markyta, Z_GV = Nivå
grundvattenyta.

Figur 5-8. Tolkad geologi i en vertikalsektion B. Z_MY = Nivå markyta, Z_GV = Nivå
grundvattenyta.
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5.1.5 Beräkning av grundvattenflöden
Av det vatten som flödar in i gruvan via berget kommer en betydande del att
strömma ut via jordlagren i svackan mot GV2 och GV3 under perioder med
höga nivåer i gruvan, företrädesvis under vintern och våren. Flödena i
jordlagren i svackan mot GV2 och GV3 vintertid har uppskattats till ca 1.8 L/min
och sommartid till 0.2 L/min men osäkerheten är betydande. Dock bör flödena
vara mindre än 10 ggr dessa siffror med hänsyn till osäkerheter i underliggande
parametrar. Flödet via berg in till gruvan från nordöst har uppskattats till 0.3-0.7
L/min. Det finns även betydande osäkerheter i dessa siffror men sannolikt är
inte inflödet till gruva via berg i genomsnitt högst några liter per minut. Ett visst
flöde kan också rinna in till gruva från ytliga jordlager och även direktnederbörd
ger ett mindre tillskott av vatten. Årsmedelnederbörd för Henån är ca 950 mm,
se bilaga 7 och öppen gruvarea ca 600 m2.  Det innebär att tillskottet av vatten
via direktnederbörd i gruvan bör kunna vara i storleksordning 1 L/min och antas
nettonederbörden på ca 300-500 mm (se bilaga 9) vara mer rimligt bör
direktnederbörd i gruva medföra ett flöde i storleksordning 0.4-0.6 L/min.

Vattenbalansen för gruvan uppskattas enligt nedan:

In:

Flöde via berget: 0.3-0.7 L/min

Flöde via ytliga jordlager och direktnederbörd: 1.2-3.2 L/min
(beräknat utifrån övriga flöden)

Ut:

Flöde via berget: 0.3-0.7 L/min

Flöde via jordlager i svacka mot rör GV3: 0.2-1.8 L/min

Flöde via ort i nordvästra del av gruva: 1.0-1.5 L/min

Vattenbalansen är osäker men flöden bör åtminstone vara mindre än 10 ggr
ovan angivna siffror.

Under sommaren och hösten indikerar de korta mätningarna att nivåerna är
lägre i gruvan och en mindre del av grundvattnet strömmar ut via jordlagren.
Flödet som lämnar gruvan via berget bör vara relativt lika över året eftersom
trycknivåvariationen över året är små. Den elektriska konduktiviteten som mätts
vid GV3 ligger relativt konstant (0.22 till 0.35 mS/cm) och ingen förändring kan
korreleras med tidpunkt på året.

De tidigare utredningarna GF Konsult AB och Bergab (1998) och GF Konsult
AB och Bergab (2002) har indikerat att det sannolikt strömmar vatten ut via
orten i väster och ut i dalgången. Det verkar troligt men samtidigt är trycknivån i
gruvan på ca +44 m medan orten nivå (uk) är ca +40 till +38 m, vilket tyder på
att orten inte har någon god hydraulisk kontakt med dalen i väster. Det bör
således finnas ett diffust läckage via berget också. Med hänsyn till hur
grundvattentrycknivåerna bör vara, bedöms att en betydande del av det diffusa
flödet i berget sannolikt flödar mot dammen och även mot dalgången i väster
och strömmar ut i Sandvadsbäcken. Vattenprovtagningar i punkterna Y3 och Y4
bör spegla vattenkemin på huvuddelen av vad som läcker ut från gruvan.

.
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5.2 Bedömningsgrunder vatten
Analysresultaten från provtagningarna i grundvatten har jämförts med
bedömningsgrunder för grundvatten (SGU 2013:01). För PFAS har det
preliminära riktvärden från Statens geotekniska institut använts (SGI publikation
21). För de ämnen som saknar bedömningsgrunder i SGU 2013:01 har
haltkriterium för skydd av grundvatten (Ckrit-gw) från Naturvårdsverkets rapport
Riktvärden för förorenad mark (NV 5976) använts. Analysresultaten i ytvatten
har jämförts med bedömningsgrunder och gränsvärden i Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer
avseende ytvatten (HVMFS 2019:25).

5.2.1 Bakgrundshalt ytvatten och grundvatten
En provpunkt i ytvatten (YT1) ligger i Sandvadsbäcken strax uppströms Töllås
gruva och denna provpunkt bedöms som opåverkad av gruvan. Det saknas
mätdata i Sandvadsbäcken längre uppströms Töllås gruva. För en översiktlig
jämförelse används även bakgrundshalter från SLUs rapport 2009:12.

För bakgrundshalter för grundvatten används bedömningsgrunderna för
grundvatten (SGU 2013:01).

5.3 Fältobservationer
Punktspecifika fältobservationer för varje provtagningstillfälle finns i bilaga 10.
Där preciseras följande; pH, konduktivitet, redox, syre och temperatur. I tillägg
framgår grundvattennivåer, omsätt mängd vatten för grundvatten och syn- samt
luktintryck i samband med provtagning, etc.

Vädret har varierat kraftigt mellan provtagningstillfällena, mellan nollgradigt med
kraftig nederbörd och vind till upp mot tolv plusgrader och sol. Vädret har
inneburit en viss påverkan på provtagningarna då is har försvårat eller
omöjliggjort flödesmätning. I tillägg har kraftig vind vält träd över
flödesmätningsstationerna och brutit av eller vält reglarna. Vattenmängden i
Sandvadsbäcken har varierat mellan provtagningsomgångarna och
mätstationen YT1 var vid det senaste provtagningstillfället svårtillgänglig till följd
av höga vattenstånd.

Generellt har vattnet i Sandvadsbäcken varit klart och fritt från partiklar.
Undantaget är förgreningen med tydlig utfällning som har en kraftig orange färg
och ett luddigt/fluffigt material har observerats vid ett par tillfällen.
Vattenlevande insekter och fisk har observerats vid ett par provomgångar.
Färgen har gått mot svagt gult i de flesta grundvattenrör och i gruvdammen. I en
del rör har det varit, grumligt, främst i de nu installerade grundvattenrören i jord.

En syrefattig/anaerob eller svavelliknande lukt har noterats vid provtagning i
gruvdammen och GV3.

5.3.1 Resultat från fältmätningar
Mätningar av pH, konduktivitet, redox, syre och temperatur genomfördes i fält.
Samtliga resultat redovisas i bilaga 10. Resultaten är inte helt entydiga men
visar generellt på låga syrenivåer och reducerande förhållanden. pH i
grundvatten varierar mellan lågt pH och högt pH, men i majoriteten av
mätningarna är pH nära neutralt.  I ytvatten är syrgashalten mellan 10 – 15 mg/l
och pH mellan cirka 7 och 8,5. I vattnet från gruvdammen varierar syrgashalten
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mellan 1,8 – 9,7 mg/l, pH 6 – 8,1 och redoxpotentialen varierar från -4 till 317.
Vid de tidigare undersökningarna (Bergab 1998) visade mätningarna på låga
syrenivåer, reducerande förhållanden och neutralt pH. På grund av variationen
mellan de olika mätningarna i den kompletterande provtagningen och
osäkerheter i hur mätningarna genomfördes i den tidigare undersökningen är
det svårt att dra säkra slutsatser om förhållandena har förändrats, men
mätningarna i BH3 visar på ett lägre pH och en högre syrgashalt vid de senare
provtagningarna är de tidigare. Resultaten i GV3 visar på liknande förhållanden
1998 och 2021.

5.4 Föroreningshalter i grundvatten
Grundvattenprovtagning har genomförts under perioden 2021-03-11 till
2022-02-25. Analyser av föroreningar har genomförts i sammanlagt sju
grundvattenrör i jord, fem grundvattenrör i berg och i en brunn vid upp till fyra
tillfällen. Provpunkternas placering redovisas i Figur 5-9 och i bilaga 1.
Sammanställning av analysresultat redovisas i bilaga 12 och bilaga 14.

Figur 5-9. En översikt över provpunkter i grundvatten, ytvatten och gruvvatten. GVx är
grundvattenprovpunkter i jord och Bx är provtagningspunkter i berg. BH3 är provtagningspunkt av
gruvvatten i berg. Ytvattenprovpunkter är YT0 (gruvdammen) – YT6. Alla punkter på kartan är inte
provtagna. (Större karta finns i bilaga 1).
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5.4.1 Metaller i grundvatten
Metaller har analyserats i både filtrerade prov och ofiltrerade prov (Figur 5-10 -
Figur 5-14). Halterna i ofiltrerade prov är generellt något högre än i filtrerade
prov. I grundvattenprov från jord är skillnaden i uppmätta halter relativt liten,
medan proverna uttagna i berg visar generellt på något större skillnad mellan
filtrerade och ofiltrerade prov (Figur 5-10 och Figur 5-11). Att halterna är på
ungefär samma nivå tyder på att metallerna till största delen förekommer i löst
form i grundvatten. Barium, bly och zink är de metaller som uppvisar störst
skillnad mellan filtrerade och ofiltrerade prov. I GV2103 och GV2106 är halterna
i de filtrerade proven betydligt lägre vilket indikerar att metallerna i grundvatten
från detta rör är mer partikelbundet.

Figur 5-10. Jämförelse mellan metallhalter i filtrerade och ofiltrerade prov från grundvattenrör i jord.
F = filtrerat prov. Enheten är µg/l.

0 50 100 150 200 250 300

GV3_1_F
GV3_1

GV3_2_ F
GV3_2

GV3_3_F
GV3_3

GV2110_F
GV2110

GV2102_F
GV2102

GV2103_F
GV2103

GV2105_F
GV2105

GV2106_F
GV2106

Arsenik As Barium Ba Bly Pb Kadmium Cd Krom Cr

Kobolt Co Koppar Cu Nickel Ni Vanadin V Zink Zn



Sweco | Töllås gruva - Huvudstudie
Uppdragsnummer 30018381
Datum 2022-06-22 Ver 1.0
Dokumentreferens \\seumefs002\projekt\21633\13012407_töllås_gruva_huvudstudie\000\19 original\slutleverans
220622\30018381_rapport töllås_ver1.0.docx 30/69

Figur 5-11. Jämförelse mellan metallhalter i filtrerade och ofiltrerade prov från grundvattenrör i berg
samt i brunn X. F = filtrerat prov. Enheten är µg/l.

Jämfört med bedömningsgrunderna för grundvatten är metallhalterna låga till
mycket låga i både grundvattenprov från jord och berg, med några undantag.
Halten bly överskrider gränsen till hög halt i några rör och mycket hög halt i
BH3. Grundvattenröret BH3 är lokaliserat närmast gruvdammen. Vid ett tillfälle i
ett ofiltrerat grundvattenprov från GV2103 var halterna av bly, krom och nickel
över gränsen till hög halt och vanadin och kobolt är högre än Ckrit-gw
(NV5976). I det filtrerade provet vid samma tillfälle var halterna betydligt lägre. I
två rör i berg (BB1-5 och BH3) ligger halten kobolt över Ckrit-gw och zink
överskrider gränsen till hög halt vid ett tillfälle i BH3. I Brunn X var
metallhalterna låga förutom halterna zink som var måttliga och blyhalterna
överskred gränsen till måttlig i det ofiltrerade provet från brunnen. Den
uppmätta halten bly i både det filtrerade och det ofiltrerade provet är lägre än
gränsen för otjänligt vatten enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS
2001:30) om dricksvatten.

Årstidsvariationer

I grundvatten har analyser genomförts på filtrerade prov vid fyra tillfällen i GV3
(2021-03-11, 2021-05-25, 2021-11-16 och 2022-02-25); tre tillfällen i BH3
(2021-11-15, 2021-05-25, och 2022-02-23); i övriga grundvattenrör har
grundvatten analyserats vid två tillfällen (2021-11-15 och 2022-02-23), se Figur
5-12 och Figur 5-14. En viss variation i metallhalter mellan provtagningstillfällen
kan ses, dock ingen tydlig trend att halterna är högre vid ett specifikt
provtagningstillfälle.

Föroreningshalt vid olika nivåer

I provpunkt BH3 analyserades grundvatten från 6 m och från 8,5 m.
Metallhalterna varierade något, men ingen tydlig trend kunde skönjas.
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Figur 5-12. Uppmätta metallhalter i grundvatten i jord. Analyser har genomförts vid 1 – 4
provtagningstillfällen per grundvattenrör. I diagrammet visas uppmätta halter vid varje
provtagningstillfälle. Analysen är gjord på filtrerade prov. Enheten är µg/l.

Figur 5-13. Uppmätta metallhalter i grundvatten i jord. I GV3 har metaller analyserats vid tre
provtagningstillfällen.  I diagrammet visas uppmätta halter vid varje provtagningstillfälle. Analysen är
gjord på ofiltrerade prov. Enheten är µg/l.
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Figur 5-14. Uppmätta metallhalter i grundvatten i berg. Analyser har genomförts vid 1 – 4 tillfällen
per grundvattenrör. I diagrammet visas uppmätta halter vid varje provtagningstillfälle. Analysen är
gjord på filtrerade prov. Enheten är µg/l.

Figur 5-15. Uppmätta metallhalter i grundvatten i berg. Analysen är gjord på ofiltrerade prov.
Enheten är µg/l.

5.4.2 Organiska föreningar i grundvatten
Perfluorerade ämnen (PFAS) uppmättes i samtliga rör förutom GV2103 (Figur
5-16 och Figur 5-17). I GV3 uppmättes PFAS11 i halter mellan 16 – 20 ng/l och
i BH3 låg halterna mellan 17 – 38 ng/l. I övriga rör var halterna lägre. Samtliga
analysresultat för PFAS ligger under riktvärdet för grundvatten från SGI (SGI,
2015) på 45 ng/l. Halterna PFAS varierar något mellan de olika
provtagningstillfällena.
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Naftalen påvisades vid ett tillfälle i GV3 och i BH3. I BH3 uppmättes även
PAH:er (summa PAH 0,7 – 2,1 µg/l), bensen, TEX och nonylfenol. Övriga
organiska ämnen som analyserats, t.ex. flamskyddsmedel, bekämpningsmedel,
lösningsmedel, ftalater, PCB, alifater och aromater ligger under
rapporteringsgränsen i samtliga prov.

Figur 5-16. Uppmätta halter av PFAS11 i grundvatten i jord. Analyser har genomförts vid 1 – 4
tillfällen per grundvattenrör. I diagrammet visas uppmätta halter vid varje provtagningstillfälle.
Enheten är ng/l.

Figur 5-17. Uppmätta halter av PFAS11 i grundvatten i berg. Analyser har genomförts vid 1 – 3
tillfällen per grundvattenrör. I diagrammet visas uppmätta halter vid varje provtagningstillfälle.
Enheten är ng/l.
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5.5 Föroreningshalter i ytvatten
Provpunkterna i ytvatten är belägna i Sandvadsbäcken samt en parallell sträcka
med tydlig utfällning (YT6), gruvdammen (YT0) och dammen (nedströms
gruvschakten). En provpunkt är placerad uppströms gruvdammen (YT1), övriga
provpunkter ligger nedströms. Provtagningen har genomförts vid fyra tillfällen
under perioden 2021-03-11 – 2022-02-25. Provpunkternas placering redovisas i
bilaga 1 och i Figur 5-9. Sammanställning av analysresultat redovisas i bilaga
13 och bilaga 14.

5.5.1 Metaller i ytvatten
Vid två tillfällen analyserades metaller i både filtrerade prov och i ofiltrerade
prov. Proven uppvisade små skillnader i uppmätta halter, vilket tyder på att
metaller förekommer till största delen i löst form. Resultaten för bly och zink
indikerar att dessa metaller förekommer i större andel partikulärt än övriga
metaller. Det är ingen tydlig skillnad i andelen metaller i löst form jämfört med
andelen i partikulär form mellan provpunkt YT3 och YT4.

Uppmätta halter av zink överskrider bedömningsgrunden för zink i 19 av 27
prov och koppar överskrider i bedömningsgrunden i samtliga prov.
Bedömningsgrunderna för zink och koppar gäller dock för biotillgänglig halt.
Biotillgänglig halt beräknas med en modell och för beräkningen krävs en del
vattenkemiska parametrar (pH, DOC och kalcium). Eftersom kalcium inte har
analyserats i ytvattenproven används en uppskattad kalciumhalt utifrån andra
mätningar i vattendrag på Orust. Detta medför att beräkningen av biotillgänglig
halt är något osäker. Efter omräkning till biotillgänglig halt överskrider zink
gränsvärdet i gruvdammen, övriga metallhalter ligger under gränsvärden i
HVMFS 2019:25.

Figur 5-18. Uppmätta metallhalter i ytvatten. Analysen är gjord på ofiltrerade prov. Analyser har
genomförts vid 1 – 2 tillfällen. I diagrammet visas uppmätta halter vid varje provtagningstillfälle.
Enheten är µg/l.
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Det är ingen märkbar skillnad i medelhalter från provtagningarna från
provpunkten uppströms (YT1) och provpunkten nedströms i Gårebäcken (YT4).
Jämfört med övriga prover i ytvatten är halterna barium, kobolt och zink i
gruvdammen betydligt högre. Vid ett tillfälle är halten bly i gruvdammen högre
än gränsvärdet för bly på 1,2 µg/l.

Figur 5-19. Uppmätta metallhalter i ytvatten. Analysen är gjord på filtrerade prov. Analyser har
genomförts vid 1 – 4 tillfällen. I diagrammet visas uppmätta halter vid varje provtagningstillfälle.
Enheten är µg/l.

5.5.2 Organiska föreningar i ytvatten och gruvvatten
Av analyserade organiska ämnen så uppmättes toluen, fenantren, nonyfenol,
triklormetan, cis-1,2-dikloreten, trikloreten, PFAS och bromerade
flamskyddsmedel i halter över rapporteringsgränsen i minst en provpunkt. PFAS
uppmättes i samtliga provpunkter, med högst halter i gruvdammen och i
provpunkten i vattensamlingen med omfattande utfällning (YT6). Gränsvärdet
för PFOS ligger på 0,65 ng/l i ytvatten. Detta värde överskreds i gruvdammen
och vid ett tillfälle i YT3 och ett tillfälle i YT4.

Cis-1,2-dikloreten uppmättes i gruvdammen i en halt på 1,2 µg/l, i övriga
provpunkter låg halterna under rapporteringsgränsen. Triklormetan påvisades i
liknande halter både i uppströmspunkten (YT1) och i nedströms provpunkter
(YT3 och YT4).

Vid ett tillfälle var halten nonylfenol 0,1 µg/l i provpunkt YT3, i uppföljande
provtagning låg halten under rapporteringsgränsen i alla provpunkter.
Gränsvärdet för nonylfenol är 0,3 µg/l. Bromerade difenyletrar (PBDE)
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uppmättes i gruvdammen och i provpunkten närmast nedströms (YT3). I
gruvdammen överskred halten gränsvärdet för maximal tillåten koncentration, i
övriga provpunkter var halten under rapporteringsgränsen.

Figur 5-20. Uppmätta halter i ytvatten av några utvalda organiska ämnen. Analyser har genomförts
vid 1 – 3 tillfällen. I diagrammet visas uppmätta halter vid varje provtagningstillfälle.  Enheten är µg/l.

Figur 5-21. Uppmätta halter av PFAS11 i ytvatten. Analyser har genomförts vid 1 – 4 tillfällen. I
diagrammet visas uppmätta halter vid varje provtagningstillfälle. Enheten är ng/l.
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5.5.3 Jämförelse med tidigare undersökningar
Grundvatten

Provtagning och analys har genomförts i grundvatten vid några tillfällen 1998 –
2022 i provpunkt BH3 och GV3. Resultat från tidigare undersökningar och de
nya kompletterande undersökningarna visas i Tabell 5-2 och Tabell 5-3.

Provpunkten BH3 ligger nära gruvdammen och representerar gruvvatten på
cirka 5-10 m djup. Halterna är på ungefär samma nivå 1998 som vid de senare
provtagningarna. Vid två av de senare provtagningarna är halterna bly betydligt
högre än 1998, men vid en av provtagningarna 2021 är halten bly på samma
nivå som 1998. Vid provtagningen 2022 var halten zink högre än vid övriga
provtagningar.

Tabell 5-2. Sammanställning av resultat från genomförda undersökningar i provpunkt BH3 under
åren 1998, 2021 och 2022. Analyserna är genomförda på filtrerade prov. Halterna har jämförts med
bedömningsgrunder för grundvatten (SGU 2013:01). Enheten är µg/l.

BH3
1998-04-

29

BH3
2021-11-

15

BH3
2021-05-

25

BH3
2022-02-

23

Klass 2
Låg
halt

Klass 3
Måttlig

halt

Klass 4
Hög
halt

Klass 5
Mkt
hög
halt5

Arsenik <1,0 0,77 0,93 0,64 1 2 5 10

Barium 161 120 78 110 Saknas Saknas Saknas Saknas

Bly 0,826 0,93 4,5 2,2 0,5 1 2 10

Kadmium <0,05 0,007 0,009 0,039 0,1 0,5 1 5

Kobolt 0,542 0,32 2,5 0,07 Saknas Saknas Saknas Saknas

Koppar 1,25 1,4 0,87 2,8 20 200 1000 2000

Krom 0,606 0,66 0,31 0,64 0,5 5 10 50

Nickel 0,875 0,91 1,1 1 0,5 2 10 20

Zink 6,24 5,1 7,4 25 5 10 100 1000

Tabell 5-3. Sammanställning av resultat från genomförda undersökningar i provpunkt GV3 under
åren 1998, 2001, 2021 och 2022. Analyserna är genomförda på filtrerade prov. Halterna har
jämförts med bedömningsgrunder för grundvatten (SGU 2013:01). Enheten är µg/l.

GV3
1998-
04-29

GV3
2001-
12-20

GV3
2021-
03-11

GV3
2021-
05-25

GV3
2021-
11-16

GV3
2022-
02-25

Klass 2
Låg halt

Klass 3
Måttlig
halt

Klass 4
Hög halt

Klass 5
Mkt hög

halt
Arsenik <1,0 0,55 0,53 0,59 0,55 0,45 1 2 5 10

Barium 17,7 17 30 28 24 24 Saknas Saknas Saknas Saknas

Bly 11 1 0,16 0,065 0,053 0,12 0,5 1 2 10

Kadmium 0,241 0,18 0,006 <0,004 <0,004 <0,004 0,1 0,5 1 5

Kobolt 20,8 11 0,71 0,13 0,42 0,5 Saknas Saknas Saknas Saknas

Koppar 11,5 2,8 0,49 0,56 0,12 0,19 20 200 1000 2000

Krom 2,42 3,5 0,53 0,69 0,51 0,53 0,5 5 10 50

Nickel 3,69 1,5 0,49 0,45 0,38 0,37 0,5 2 10 20

Zink 25,9 16 <0,2 0,3 0,46 15 5 10 100 1000
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Provpunkten GV3 ligger mellan gruvdammen och Sandvadsbäcken. I denna
provpunkt analyserades metaller 1998, 2001 samt 2021 – 2022. Resultaten
tyder på att de flesta metaller förekom i högre halter 1998 – 2001 än vid de
senare provtagningarna.

Sammantaget visar resultaten från de olika undersökningarna att metallhalterna
i GV3 är lägre idag än vid tidigare undersökningar, men att i BH3 kan inte
samma trend skönjas. Resultaten indikerar att spridningen av metaller från
gruvdammen till grundvatten inte har ökat.

Ytvatten

Provtagningarna av ytvatten har inte genomförts vid samma provpunkter vilket
försvårar jämförelse mellan undersökningarna. Vid undersökningarna 1998 och
2002 togs prover vid ortens utlopp, vid undersökningarna 2021 – 2022 togs
prov något längre nedströms i Sandvadsbäcken (YT3). I Tabell 5-4 visas en
sammanställning över metalldata, halterna jämförs mot gränsvärden i HVFMS
2019:25. Vissa av metallerna ska räknas om till biotillgänglighet innan
jämförelse mot gränsvärdet. Halterna är generellt något högre 1998 och 2002
än vid provtagningen 2021 – 2022, vilket indikerar att spridning av metaller från
gruvdammen till ytvatten inte ökat.

Tabell 5-4. Sammanställning av resultat från genomförda undersökningar i provpunkterna Ort-
utlopp och YT3 under åren 1998, 2001, 2021 och 2022. Analyserna är genomförda på filtrerade
prov. Enheten är µg/l. Halter som bedöms överskrida gränsvärden i HVMFS 2019:25 är markerade
med röd färg.

Ort
utlopp

Ort
utlopp

Ort
utlopp
filtrerat

YT3,
filtrerat

YT3,
ofiltrerat

YT3,
filtrerat

YT3,
ofiltrerat

YT3,
filtrerat

YT3,
filtrerat

Gräns-
värde

*
1998-
04-29

2002-01-
30

2002-
01-30

2021-03-
15 2021-03-15 2021-05-

25 2021-05-25 2021-11-
16

2022-02-
25

Arsenik <1,0 0,23 <0,5 0,23 0,23 0,35 0,35 0,35 0,22 0,5

Barium 73,7 240 100 11 13 9,3 9,6 9,2 9,2 Saknas

Bly <0,2 0,22 <0,5 0,15 0,32 0,43 0,26 0,23 0,14 1,2**

Kadmium 0,127 0,043 <0,1 0,034 0,039 0,034 0,034 0,03 0,032 0,08

Krom 0,886 3,1 15 0,31 0,34 0,53 0,5 0,31 0,33 3,4

Kobolt 0,877 0,56 0,61 0,58 0,7 0,62 0,57 0,36 0,42 Saknas

Koppar 2,07 1,6 3,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,2 1,2 0,5 **

Nickel 2,87 1,8 6,7 0,84 0,87 1,1 1,1 0,98 0,71 4**

Zink 63,7 58 7,2 13 6,3 5,3 25 19 15 5,5**

*Gränsvärden och bedömningsgrunder från HVMFS 2019:25.
** Gäller för biotillgänglig halt
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6.1 Övergripande åtgärdsmål
Nedanstående övergripande åtgärdsmål har formulerats för projektet. Med
förorening avses de föroreningar som har tillförts gruvan i form av avfall.

· Området där gruvan ligger ska kunna användas som strövområde utan att
oacceptabla risker för människors hälsa uppkommer.

· Närliggande fastigheter för bostadsändamål ska kunna användas i enlighet
med nuvarande markanvändning och befintliga dricksvattenbrunnar ska
kunna användas för uttag av dricksvatten utan att oacceptabla risker för
människors hälsa uppkommer på grund av förorening från gruvan.

· Läckage av föroreningar från gruvan ska inte medföra oacceptabel påverkan
på vattenlevande organismer eller oacceptabel belastning på
Sandvadsbäcken och vattendrag nedströms.

6.2 Sammanvägd föroreningssituation
Under mer än 50 år har gruvan tillförts avfall i form av skrotbilar, kylskåp,
schaktmassor, industriavfall, hushållsavfall etc. Töllås f.d. gruva är cirka 50 m
djup och fylld nästan till bredden med avfall. Den uppskattade volymen av
avfallet är ca 10 000 m3 (GF Konsult AB och Bergab, 1998). Gruvdriften
bedöms inte ha bidragit till föroreningssituationen.

I tidigare utredningar har det konstaterats föroreningar i form av metaller och
organiska ämnen i gruvvattnet, grundvatten och ytvatten.
Föroreningssituationen bedömdes dock inte som allvarlig och påverkan på
omgivningen som låg eftersom utläckaget av metaller och organiska föreningar
var bedömd som låg – måttlig.

Eftersom gruvhålet är fyllt med avfall av okänt ursprung finns det en uppenbar
risk för att ytterligare ämnen från avfallet skulle kunna förekomma och riskera
att spridas. De kompletterande undersökningarna i grundvatten, gruvvatten och
ytvatten visar dock på förhållandevis låga halter av analyserade organiska
ämnen och metaller. Endast vid ett fåtal tillfällen uppmättes måttliga till mycket
höga halter av zink, bly och nickel.

PFAS uppmättes i stort sett i alla grundvattenprov, men halterna ligger under
riktvärdet för PFAS11. I ytvatten överskred inga ämnen de gränsvärden eller
bedömningsgrunder som finns i HVMFS 2019:25, förutom PFOS som överskred

6. Problembeskrivning



Sweco | Töllås gruva - Huvudstudie
Uppdragsnummer 30018381
Datum 2022-06-22 Ver 1.0
Dokumentreferens \\seumefs002\projekt\21633\13012407_töllås_gruva_huvudstudie\000\19 original\slutleverans
220622\30018381_rapport töllås_ver1.0.docx 40/69

gränsvärdet vid ett tillfälle i två punkter. I grundvattenrör BH3 är halterna PAH
betydligt högre än i övriga analyserade prov.

De föroreningar där det föreligger störst miljö- och hälsorisker på grund av
föroreningssituationen i Töllås är metaller (zink, bly och nickel), PAH och PFAS.

6.3 Föroreningsegenskaper
pH och redoxpotential har stor betydelse för många ämnes löslighet och
förekomst i vatten. De kemiska förutsättningarna i gruvvattnet är generellt
reducerande, nära neutralt och med låga syrenivåer, men viss variation i
mätningarna förekommer. I vatten med reducerande förhållanden föreligger
t.ex. arsenik och krom främst i formerna As (III) och Cr(III). Om de kemiska
förutsättningarna skulle ändras i gruvhålet, t.ex. genom att syretillgången ökar,
så kan lösligheten för vissa metaller minska medan utlakning av andra metaller
och andra ämnen öka. Om vattennivån i gruvhålet minskar innebär det att avfall
som idag ligger under vattenytan torrläggs och t.ex. utsätts för mer aeroba
förhållanden, förändrade temperaturförhållanden och solstrålning. Detta kan
påverka de kemiska förutsättningarna och därmed transport av metaller och
andra ämnen från gruvan till grundvatten och ytvatten.

6.3.1 Metaller
Metallerna koppar, zink, krom och nickel förekommer naturligt i låga halter i
grundvatten, men på grund av mänsklig aktivitet kan halterna öka och uppnå
nivåer där skadliga effekter inte kan uteslutas. Bly, kadmium och kvicksilver är
s.k. särskilt farliga ämnen och användningen av dessa ska fasas ut och utsläpp
begränsas. Krom kan förekomma i olika former, där den sexvärda formen är
mer toxisk. Sexvärt krom dominerar vid aeroba förhållanden. Zink räknas till de
essentiella metallerna, dvs. de är nödvändiga för de flesta organismer. Zink kan
dock vara skadlig för vattenlevande organismer, framför allt i näringsfattiga
vatten med lågt pH. Kunskapen om metallers toxicitet är god men uppdateras
fortfarande. Nya gränsvärden i dricksvatten för arsenik, bly och kadmium väntas
under 20232.

6.3.2 PFAS
Högfluorerade ämnen, eller PFAS som de också kallas, är ett samlingsnamn för
cirka 5000 industriellt framställda kemikalier. De har sedan 1950-talet använts i
ett stort antal produkter till exempel i impregnerade textilier,
livsmedelsförpackningar, rengöringsmedel, färg, kokkärl, skidvalla,
bekämpningsmedel och brandsläckningsskum. PFAS är extremt stabila och
lättrörliga i mark och vatten, vilket gör att ämnena är vitt spridda i miljön. Många
PFAS är bioackumulerande, det vill säga att de ansamlas i levande organismer.
PFOS, som tillhör gruppen PFAS, är ett av 45 prioriterade ämnen i
vattendirektivet och har ett gränsvärde i ytvatten på 0,65 ng/l och ett gränsvärde
i fisk på 9,1 µg/kg våtvikt. PFOS är klassat som ett PBT-ämne, det vill säga
persistent, bioackumulerande och toxiskt.

SGI (Statens geotekniska institut) har tagit fram ett prelimärt riktvärde för skydd
av grundvatten på 45 ng PFOS/l. För grundvatten finns även ett riktvärde från

2 https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/livsmedelsverket-foreslar-nya-
gransvarden-i-dricksvatten-for-pfas-arsenik-bly-och-kadmium
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vattenmyndigheten på 90 ng/l för summan av 11 utpekade PFAS, samma halt
är åtgärdsgräns för dricksvatten enligt livsmedelsverket.

Under 2020 fastställde den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
(EFSA) ett nytt hälsobaserat riktvärde som är betydligt lägre än det tidigare
värdet. Det nya hälsobaserade riktvärdet är ett tolerabelt veckointag (TVI) som
gäller för summan av fyra PFAS (PFOS, PFOA, PFNA och PFHxS). Det nya
sänkta värdet innebär att det förnärvarande pågår revideringar av nu gällande
rikt- och gränsvärden och nya lägre värden väntas inom kort3.

6.3.3 Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är en stor ämnesgrupp bestående av
flera hundra olika föreningar. PAH:er består av två eller fler aromatiska ringar
och ämnenas egenskaper varierar med molekylstrukturen. De indelas ofta i
grupper baserat på molekylvikten: PAH-L med låg molekylvikt, PAH-M med
medelhög molekylvikt och PAH-H med hög molekylvikt. PAH bildas vid
ofullständig förbränning av organiskt material. De mest betydande källorna till
PAH i miljön är antropogena källor såsom småskalig vedeldning och vägtrafik,
men PAH bildas även naturligt. PAH:er är fettlösliga, ofta svårnedbrytbara och
kan bioackumuleras i miljön.

6.4 Skyddsobjekt
Följande skyddsobjekt bedöms vara relevanta för bedömningen av risker
kopplade till Töllås f.d. gruva:

· Akvatiska ekosystemet i nedströms vattendrag

· Boende i närområdet och människor som tillfälligt vistas i området.

· Dricksvattenbrunnar och grundvatten i närområdet.

Töllås f.d. gruva ligger inom ett område med höga naturvärden. Gårebäcken är
en havsöringsförande bäck och Sörgraven är fredningsområde för lax och öring.
Det finns flera registrerade nyckelbiotoper i området och i området växer bland
annat al, bok och ek.

Närmaste bostad ligger på kanten till gruvhålet och flertalet bostäder ligger inom
200 – 400 meter från gruvhålet. Vid bostäderna intill gruvhålet bedrivs även
företagsverksamhet.

Dricksvattenbrunnar finns i intilliggande fastigheter och grundvatten ses
generellt som skyddsvärt både för befintliga uttag och möjlighet till framtida
uttag.

Det terrestra ekosystemet bedöms inte påverkas av föroreningarna från gruvan
i någon större grad och har därför inte inkluderas som ett skyddsobjekt i
riskbedömningen.

3 https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/livsmedelsverket-foreslar-nya-
gransvarden-i-dricksvatten-for-pfas-arsenik-bly-och-kadmium
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6.5 Spridnings- och exponeringsvägar
6.5.1 Spridning
Det har konstaterats tre huvudsakliga spridningsvägar. Utflöde av grundvatten i
berg, utflöde av grundvatten via orten i nordväst samt utflöde via ytvatten och
jord i gruvans sydvästra del, se identifierade strömningsvägar i Figur 5-5. En
betydande del av det diffusa flödet i berget flödar sannolikt mot dammen och
dalgången i väster för att sedan strömma ut i Sandvadsbäcken. Ett mindre flöde
i berg från gruvan går eventuellt mot sydväst förbi dammen, men spridning har
inte kunnat styrkas med hjälp av analyser av föroreningsnivån i bergborrhålen
nedströms.

Flödet i Sanvadsbäcken varierar kraftigt och nivåerna kan förändras snabbt, på
bara några timmar, beroende på nederbörd eller snösmältning. Vid
flödesmätning i Sanvadsbäcken varierade det uppmätta flödet mellan 0,06 –
0,094 m3/s i den nedströms liggande provpunkten YT4. Flödet är sannolikt
tillfälligt betydligt större under kraftigare regn.

6.5.2 Exponering
Människor kan exponeras för föroreningar genom intag av förorenat
dricksvatten, hudkontakt med det förorenade vattnet samt intag av fisk eller
andra vattenlevande arter som exponerats för föroreningarna. Exponering kan
även ske genom bevattning av grödor med förorenat vatten.

Fiskar och andra vattenlevande organismer exponeras för föreningarna via
omgivande vatten. Djur som vistas i området kan inta förenat vatten och växter
som innehåller föroreningar från området. Föroreningar från området kan
spridas till närliggande kustområde och exponera fiskar och andra
vattenlevande organismer.
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6.6 Konceptuell modell
En konceptuell modell har tagits fram för Töllås f.d. gruva som beskriver hur
föroreningar kan spridas och leda till påverkan på människors hälsa, miljön och
naturresurser.

I gruvdammen har det konstaterats föroreningar i form av metaller och vissa
organiska ämnen. Spridning av föroreningar från gruvan sker framför allt via
utflöde av grundvatten i berg, utflöde av grundvatten via orten i nordväst samt
utflöde via ytvatten och jord i sydväst.

Identifierade skyddsobjekt är människor som vistas i området, grundvatten och
det akvatiska livet i närliggande vatten.

Den konceptuella modellen sammanfattas i Figur 6-1.

Figur 6-1. Konceptuell modell över skyddsobjekt och spridningsförutsättningar. Blå linjer anger
ytvatten, blå pilar anger flödesriktning/spridningsvägar kopplat till grundvatten och ytvatten, och
stjärnor anger dricksvattenbrunnar. Svarta figurer anger skyddsobjekt i form av människor som
vistas i området och det akvatiska livet (inte nödvändigtvis fisk).
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7.1 Hälsoriskbedömning
7.1.1 Dricksvatten
Provtagning genomfördes 2001 – 2002 i tre privata brunnar (B1, B2 och B12)
på närliggande fastigheter. B1 och B2 är borrade i berg och lokaliserade cirka
150 m nordost om gruvan och B12 är en grävd brunn cirka 200 m söder om
gruvan. För lokalisering av brunnarna se bilaga 1. Metallhalterna i samtliga
brunnar indikerar på att de inte är påverkade av gruvvattnet och alla tre
brunnarna hade tjänligt dricksvatten. Halterna av analyserade organiska ämnen
var låga eller under rapporteringsgränsen.

Vid en tidigare undersökning av vattnet i en bergborrad brunn (BB1:132) på den
intilliggande fastigheten visades att vattnet innehöll organiska föroreningar från
lösningsmedel. Vattnet ansågs otjänligt. En ny brunn (NB1:132) borrades på ett
större avstånd från gruvschaktet. Brunn BB1:132 provtogs inte vid den
kompletterande undersökningen eftersom brunnen försetts med en varningstext
om gas.

I den kompletterande undersökningen analyserades vatten från en brunn
(Brunn X) i närheten av gruvschaktet. Metallhalterna var generellt låga förutom
zink som uppvisade måttliga halter och bly överskred gränsen till måttlig i det
ofiltrerade provet från brunnen. Vattnet i brunnen bedöms som tjänligt enligt
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30). Denna brunn används dock
inte för dricksvatten, Föroreningshalterna i samtliga grundvattenprov är lägre än
gränsen för otjänligt vatten (SLVFS 2001:30). Sammantaget bedöms riskerna
för intag av kontaminerat dricksvatten som låg i befintliga dricksvattenbrunnar.

7.1.2 Intag av fisk
Gårebäcken är ett fredningsområde för lax och öring (Informationskartan Västra
Götaland) vilket indikerar att det förekommer fisk i vattendraget. Ett definitivt
artificiellt vandringshinder finns drygt en halv kilometer nedströms provpunkten
YT4 vilket bör förhindra att fisk rör sig från havet uppströms till gruvan. Vid
fältarbete observerades dock fisk i bäckarna och därmed kan det inte uteslutas
att intag av fisk från området sker. Ingen provtagning av fisk har genomförts.

Baserat på att metallhalterna i vatten är förhållandevis låga och tidigare utförd
analys av metaller i vattenmossa (GF Konsult AB och Bergab, 1998) visar på
låga till måttliga halter bör inte fisk i Sandvadsbäcken innehålla höga halter av
metaller. Intag av fisk baserat på metaller bedöms således inte utgöra en
hälsorisk.

7. Miljö och hälsoriskbedömning
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PFAS förekommer i bäcken, i gruvdammen och i grundvatten. Uppmätta
medelhalter i bäcken är lägre än gränsvärdet för PFOS. PFAS kan
bioackumuleras i fisk och nivåerna av PFAS i fisk kan därför bli förhållandevis
höga trots att halterna i omgivande vatten bedöms som låg. Vandrande fisk kan
även ha förhöjda halter på grund av påverkan från andra källor. Det kan därför
inte uteslutas att halterna PFAS i fisk i bäcken är förhöjda på grund av
föroreningar av gruvan och eventuellt andra källor.

7.1.3 Bevattning
På området ligger en damm som har använts för bevattning. Analyserna av
metaller och organiska ämnen som genomförts i dammen visar på låga halter
och det bedöms därmed inte föreligga någon hälsorisk med bevattning av
grödor med vatten från denna damm.

7.1.4 Olycksrisk
Gruvhålet har branta kanter och utgör därför en olycksrisk för både människor
och djur som kan ramla ner i gruvschaktet eller skadas på det avfall som ligger i
schaktet. Området är idag inhägnat vilket minskar risken för skador, men det
kan inte uteslutas att människor och djur kan ta sig in på området. Inhägnaden
kan inte ses som ett permanent skydd över lång tid.

7.2 Miljörisker
Spridningen av metaller och organiska ämnen från gruvdammen är
förhållandevis låg. Uppmätta halter av metaller i ytvattnet nedströms
gruvschaktet är lägre än gränsvärden enligt HVMFS 2019:25. Miljöriskerna med
avseende på metaller bedöms därmed som låga.

PFAS förekommer i ytvattnet både uppströms gruvschaktet och nedströms.
PFOS, som tillhör gruppen PFAS, är ett utpekat prioriterat ämne enligt
vattendirektivet. För att avgöra påverkan och status ska halter i första hand
jämföras mot gränsvärden i fisk. Provtagning i fisk saknas, men
ytvattenmätningar i Sandvadsbäcken visar att medelhalten PFOS är lägre än
gränsvärdet för PFOS i ytvatten. I gruvdammen och i grundvatten närmast
gruvschaktet är dock halterna PFAS högre, vilket kan resultera i en ökad
spridning om förutsättningarna för spridning från gruvschaktet förändras.
Belastning som pågår under lång tid kan leda till upplagring av stabila ämnen,
som t.ex. PFAS, i näringsväven och sediment. På sikt kan denna upplagring
innebära en risk för predatorer, såsom fiskätande fåglar och däggdjur, samt
människor som konsumerar fisk och skaldjur.

7.3 Föroreningsspridning och belastning
I både den kompletterande undersökningen och de tidigare undersökningarna
konstateras att föroreningsnivån i grundvatten och ytvatten generellt är låg. I
gruvdammen och i den närliggande brunnen BH3 är halterna högre, men i
övriga grundvattenprov var halterna relativt låga. Från gruvan flödar vatten i
riktning västerut mot Sandvadsbäcken. I ytvattenproverna i Sandvadsbäcken
ligger halterna i uppströmspunkten (YT1) och i nedströms punkten (YT4) på
ungefär samma nivå, vilket tyder på att det inte sker någon betydande spridning
av föroreningar till ytvatten. Jämfört med bakgrundshalter sammanställda från
provtagningar från ekoregion 6 – sydväst (SLUs rapport 2009:12) så ligger de



Sweco | Töllås gruva - Huvudstudie
Uppdragsnummer 30018381
Datum 2022-06-22 Ver 1.0
Dokumentreferens \\seumefs002\projekt\21633\13012407_töllås_gruva_huvudstudie\000\19 original\slutleverans
220622\30018381_rapport töllås_ver1.0.docx 46/69

uppmätta metallhalterna på ungefär samma nivå som bakgrundshalter förutom
halterna zink som är tydligt förhöjda jämfört med bakgrundsnivåerna.

7.3.1 Föroreningstransport i ytvatten
Flödesprovtagning har genomförts vid några av provtagningarna i samband
med provtagning för analys av föroreningsnivå. I Tabell 7-1 visas beräknade
årsmängder baserat på aktuella flöden och medelhalter i bäcken.
Beräkningarna har genomförts både utifrån filtrerade prov och ofiltrerade prov.

Transporten av samtliga metaller ökar från provpunkten YT1 till provpunkten
YT4. Mellan provpunkten YT3 och YT4 så sker för vissa metaller endast en
mindre mängdökning, vilket tyder på att tillskottet till vattendraget efter YT3 är
litet. Den uppmätta halten zink är vid ett tillfälle mycket hög i det ofiltrerade
provet vid YT3, vilket påverkar den beräknade årsmedelmängden

Tabell 7-1. Sammanställning över beräknad transport för några metaller i ytvattenpunkterna YT1
(uppströms gruvan), YT3 och YT4 (nedströms gruvan) baserat på medel av uppmätt flöde och
medelhalt. Mängderna har räknats om till kg/år.

Provpunkt Metod Arsenik Barium Bly Krom Koppar Nickel Zink
kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år

YT1 Ofiltrerat 0,3 10,4 0,3 0,5 1,6 1,1 6,9
YT3 Ofiltrerat 0,6 22,3 0,6 0,8 3,1 1,9 30,8
YT4 Ofiltrerat 0,9 34,1 1,1 1,4 4,4 2,9 18,4
YT1 Filtrerat 0,4 10,8 0,3 0,5 1,5 1,1 10,1
YT3 Filtrerat 0,6 19,2 0,5 0,7 2,7 1,8 26,0
YT4 Filtrerat 0,7 25,2 0,4 0,9 3,2 2,1 28,3

I Tabell 7-2 visas beräknade årsmängder av PFOS och PFAS11 baserat på
medelflöde och uppmätt medelhalt. Mängden PFOS och PFAS11 som
transporteras ut från området ökar mellan YT1 och YT3.  Transporten ökar
enligt beräkningarna även mellan YT3 och YT4. Några långtgående slutsatser
är svåra att dra avseende transporten eftersom mätningarna är få. Resultaten
indikerar att tillskottet via grundvatten mellan dammen och YT4 är relativt litet.
Mängden PFOS som tillförs från gruvområdet till Gårebäcken är cirka 1 gram
per år.

Tabell 7-2.  Sammanställning över beräknad transport för PFOS och PFAS11 i ytvattenpunkterna
YT1 (uppströms gruvan), YT3 och YT4 (nedströms gruvan) baserat på medel av uppmätt flöde och
uppmätt medelhalt vid en viss tidpunkt. Mängderna har räknats om till g/år.

PFOS PFAS, summa 11
g/år g/år

YT1 0,5 3,7
YT3 1,1 7,3
YT4 1,5 9,2

7.3.2 Föroreningstransport i grundvatten
För att uppskatta hur mycket föroreningar som transporteras från gruvan ut via
grundvatten har transportberäkningar utgått från uppskattade medelflöden:
gruvan via berget (0,3 – 0,7 l/min), via jordlagret från gruvan mot GV3 (0,2 – 1,8
l/min) och via orten (1,0 – 1,5 l/min) samt uppmätta medelhalter i BH3 (Tabell
7-3).
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Tabell 7-3. Sammanställning över beräknad transport för några metaller ut från gruva i via berget,
via jordlager mot GV3 och via orten. Beräkningarna baseras på uppskattat medflöde och
medelhalter av metallerna uppmätta i BH3.  Mängderna har räknats om till kg/år.

Arsenik Barium Bly Krom Kobolt Koppar Nickel Zink Tot.
metaller

kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år
Via
berget 0,0002 0,03 0,0005 0,0001 0,0003 0,0004 0,0003 0,003 0,03
Via
jord 0,0004 0,06 0,001 0,0003 0,0005 0,0008 0,0005 0,005 0,07

Via ort 0,0005 0,07 0,001 0,0003 0,0006 0,001 0,0006 0,006 0,08

Transporten av metaller ut via grundvatten från gruvan är betydligt lägre än den
transport som beräknats i bäcken. Anledningen till detta är inte klarlagd men det
kan bero på osäkerheter i ingående data och att flödesmätningarna genomförts
vid få tillfällen.

Belastning som pågår under lång tid kan leda till upplagring av stabila ämnen i
näringsväven och sediment. På sikt kan denna upplagring innebära en risk för
predatorer, såsom fiskätande fåglar och däggdjur, samt människor som
konsumerar fisk och skaldjur. Eftersom stabila ämnen bryts ned mycket
långsamt kan de transporteras långa sträckor och även påverka miljöer långt
ifrån källområdet. Det kan därför vara viktigt att begränsa spridning även om
koncentrationen i närmiljön är låg.

7.4 Framtids- och händelsescenarier
7.4.1 Gruvschaktet
Avfallsmaterialet som gruvan är fylld med kan sjunka ihop och det finns risk för
ras som kan förändra avfallets läge i schaktet. Detta skulle möjligen kunna
förändra förutsättningarna för spridning av föroreningar, men risken för stora
förändringar bedöms som låg.

I dagsläget har tre sidor av gruvans översta del branta bergsidor, varav
byggnader står på ena långsidan (nordvästra delen). Det är oklart om det finns
någon risk för bergras av dessa branta bergsidor.

7.4.2 Nedbrytning
Hur och på vilket sätt föroreningar bryts ned är beroende av flera faktorer
såsom pH, temperatur, salthalt, solljus och biologisk aktivitet. Föroreningarna
bestående av metaller förväntas inte brytas ned eftersom dessa är
grundämnen, men det kan ske en förändring i vilken form metallerna föreligger.
Olika metallformer har olika biotillgänglighet och spridningsbenägenhet. De
organiska föroreningarna kan brytas ned på sikt om förutsättningar för
nedbrytning finns. Mer aeroba förhållanden innebär att nedbrytning av
organiska föreningar gynnas. Nedbrytning kan innebära att visa föroreningar
bryts ned till mer lättrörliga organiska ämnen. Avfallet har legat i gruvschaktet
under lång tid och inga större förändringar avseende föroreningsnivåer har
kunnat konstateras under den tid som undersökningar har genomförts. Det
indikerar att de kemiska förutsättningarna är relativt konstanta och risken för
betydande förändringar bedöms därmed som liten.
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7.4.3 Klimatförändringar
Det kan inte uteslutas att framtida klimatförändringar kan påverka
förutsättningarna i gruvschaktet genom både längre perioder av torka och lägre
vattennivåer och frekvensen av skyfall och översvämningar.

Enligt SMHI:s klimatscenario för Västra Götaland (SMHI 2015:24) så kommer
temperaturen att öka med 3 – 5 grader och årsmedelnederbörden ökar med 10-
25 %. Framtidsscenarierna visar på högre vinterflöden och att
vårflödestopparna försvinner samt att säsongen med lägre flöden under
sommaren blir längre.

7.4.4 Nya dricksvattenbrunnar
Föroreningsnivån i de befintliga dricksvattenbrunnar som analyserats är låga
och bedöms inte utgöra någon hälsorisk. Om nya brunnar anläggs i
gruvområdet kan det förändra de hydrogeologiska förhållanden vilket skulle
kunna påverka spridning av föroreningar från gruvan och vattenkvaliteten i de
nya brunnarna kan påverkas av gruvvattnet.

7.4.5 Sammanfattning av framtids- och händelsescenarier
Riskbedömningen baseras på förutsättningar och förhållanden som råder vid de
undersökningar som genomförts. Om de kemiska förutsättningarna i
gruvschaktet förändras kan det medföra ökat utflöde av föroreningar till
omgivande miljö och därmed en ökad miljöpåverkan, men förändringar i de
kemiska förhållandena skulle även kunna leda till ett minskat utflöde av
föroreningar. Det är mycket svårt att bedöma hur de kemiska förutsättningarna
kan förändras i framtiden och vilken effekt det skulle få på spridningen av
föroreningar. Trots att avfallet har legat i schaktet under lång tid så kan
fortfarande en del av avfallet ha skyddande emballage eller andra skyddande
lager som fördröjer utläckage av föroreningar. Om dessa skyddande lager bryts
ned eller försvinner så kan föroreningsnivåerna i gruvvattnet öka. Baserat på
tillgängligt underlag och utförda undersökningar bedöms risken för betydande
förändringar sammanfattningsvis som låg.

7.5 Sammanfattande riskbedömning
Riskbedömningen baseras på tidigare genomförda undersökningar av Orust
kommun, GF Konsult AB och Bergab (1998, 2002) samt de kompletterande
undersökningarna 2021 – 2022 (Sweco). Resultat från samtliga undersökningar
visar att föroreningshalterna generellt är låga både i grundvatten och i ytvatten,
vilket tyder på att spridning av föroreningar från avfallet i gruvschaktet är
förhållandevis låg. Föroreningsnivån i ytvatten och i närliggande brunnar
bedöms inte innebära någon hälsorisk eller miljörisk.

Det råder dock en viss osäkerhet om bioackumulering av PFOS i fisk kan ske i
sådan grad att det föreligger en risk för människors hälsa vid intag av fisk. Ett
nytt hälsobaserat riktvärde för PFAS fastställdes 2020 av den europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).  Det nya hälsobaserade riktvärdet
är betydligt lägre än det tidigare riktvärdet. Förnärvarande genomför EFSA en
risk- och nyttovärdering av fisk, vilket innebär att nyttan med att äta fisk viktas
mot risken att utsättas för olika miljögifter (bland annat PFAS-ämnen). Baserat
på denna utvärdering kan nya rekommendationer komma avseende intag av
fisk innehållande förhöjda halter av PFAS.
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Transporten av metaller från provpunkten YT1 uppströms gruvan jämfört med
transporten i YT4 nedströms gruvan ger att belastningen ökar med cirka 30 - 40
kg metaller per år. Mängden PFAS11 som tillförs från gruvområdet till
Gårebäcken är cirka 5 gram per år. Transportberäkningarna baseras dock på få
mätningar och är således något osäkra.

Belastning som pågår under lång tid kan leda till upplagring av stabila ämnen i
näringsväven och sediment. På sikt kan denna upplagring innebära en risk för
predatorer, såsom fiskätande fåglar och däggdjur, samt människor som
konsumerar fisk och skaldjur. Eftersom stabila ämnen bryts ned mycket
långsamt kan de transporteras långa sträckor och även påverka miljöer långt
ifrån källområdet. Det kan därför vara viktigt att begränsa spridning även om
koncentrationen i närmiljön är låg. Men eftersom de uppmätta
föroreningshalterna i bäcken nedströms gruvan är låga, ofta i nivåer med
normala bakgrundshalter, så bedöms risken som låg att belastningen från
gruvan ska innebära en miljö eller hälsorisk.

Den största risken bedöms vara olycksrisk eftersom gruvan är lokaliserad i ett
område där det inte kan uteslutas att människor vistas.

Det föreligger en risk att nytt avfall tillförs gruvan vilket kan påverka både
stabilitet, föroreningsinnehåll och föroreningsnivå samt spridning. Det finns även
en risk att gruvan används för kvittblivning av massor.

Ett förändrat klimat med växelvis perioder av låga vattennivåer och perioder
med översvämningar kan i framtiden förändra de kemiska förutsättningarna i
gruvschaktet vilket eventuellt kan medföra att spridning av föroreningar ökar
eller minskar på sikt.

7.6 Riskreduktion
Baserat på de undersökningar som genomförts bedöms det inte föreligga behov
av riskreduktion för att minska påverkan på omgivande miljö eller för att minska
risken för boende eller besökande att oavsiktlig exponeras för förorening. Men
det föreligger en olycksrisk vid gruvschaktet och det finns även en risk att nytt
avfall eller massor tillförs gruvschaktet, vilket innebär att åtgärder bör
genomföras för att minska denna risk.
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8.1 Utgångspunkter för åtgärdsutredningen
8.1.1 Övergripande åtgärdsmål
Nedanstående övergripande åtgärdsmål har formulerats för projektet
(Avsnitt 6.1). Med förorening avses de föroreningar som har tillförts gruvan i
form av avfall.

· Området där gruvan ligger ska kunna användas som strövområde utan
att oacceptabla risker för människors hälsa uppkommer.

· Närliggande fastigheter för bostadsändamål ska kunna användas i
enlighet med nuvarande markanvändning och befintliga
dricksvattenbrunnar ska kunna användas för uttag av dricksvatten utan
att oacceptabla risker för människors hälsa uppkommer på grund av
förorening från gruvan.

· Läckage av föroreningar från gruvan ska inte medföra oacceptabel
påverkan på vattenlevande organismer eller oacceptabel belastning på
Sandvadsbäcken och vattendrag nedströms.

8.1.2 Skyddsobjekt
Objekten som ska skyddas enligt Avsnitt 6.4 är:

· Akvatiska ekosystemet i nedströms vattendrag.

· Boende i närområdet och människor som tillfälligt vistas i området.

· Dricksvattenbrunnar och grundvatten i närområdet.

Det terrestra ekosystemet (markmiljö) bedöms inte påverkas av föroreningarna
från gruvan i någon större grad och har därför inte inkluderas som ett
skyddsobjekt i riskbedömningen. Motivering till att markmiljö inte har inkluderats
i riskbedömningen är att markmiljön är påverkad av gruvverksamhet och av
deponering av avfall. Om åtgärder kan förbättra markmiljö i gruvan beskrivs
detta i föreliggande åtgärdsutredning.

8.1.3 Åtgärdsbehov och åtgärdsstrategi
Av de övergripande åtgärdsmålen så bedöms målet om att befintliga
dricksvattenbrunnar ska kunna användas för uttag av dricksvatten utan att
oacceptabla risker för människors hälsa uppkommer på grund av förorening

8. Åtgärdsutredning
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från gruvan redan vara uppfyllt. Även målet om att läckage av föroreningar från
gruvan inte ska medföra oacceptabel påverkan på vattenlevande organismer
eller oacceptabel belastning på Sandvadsbäcken och vattendrag nedströms
bedöms som uppfyllt. Det anses därmed inte finns något åtgärdsbehov för att
uppfylla dessa mål.

Däremot krävs åtgärder för att området där gruvan ligger ska kunna användas
som strövområde utan att oacceptabla risker för människors hälsa uppkommer
(olycksrisk). Kommunen är också mån om att återställa naturbilden till
ursprunglig landskapsbild, vilket gruvan i sin nuvarande status inte uppfyller.

Området är inhägnat idag men det behöver säkerställas att inhägnaden är
tillräcklig för att begränsa obehöriga att beträda området både idag och i
framtiden. Det behöver också säkerställas att dumpning av avfall eller massor i
närområdet av gruvan samt i gruvan förhindras.

En annan risk som har identifierats är ras i gruvan. Geoteknisk stabilitet av
väggarna av gruvan har inte genomförts men det har bedömts att risk för ras
kan uppstå längs bergväggarna. Geoteknisk stabilitet av den redan existerande
fyllningen (inkl. fyllning med avfall) i gruvan är också okänd. Det är möjligt att
det finns vattenfyllda hålrum i gruvans utrymme som inte är fyllda med avfall.
Fyllningens markyta kan därför komma att sjunka på grund av att avfallet
komprimeras och eventuellt också rasar i det fall det finns någon vattenfylld del
av gruvan.

Ett förändrat klimat med växelvisa perioder av låga vattennivåer och perioder
med översvämningar kan i framtiden förändra de kemiska förutsättningarna i
gruvschaktet vilket eventuellt skulle kunna medföra att spridning av föroreningar
ökar eller minskar på sikt. Ändringar i spridningsförhållande skulle kunna
påverka (grund)vattenkvaliteten i naturområdet eller i befintliga
dricksvattenbrunnar. Ändringar i spridningsförhållanden förväntas dock inte bli
så stora att risk för människors hälsa och miljö ökar avsevärt och därför har
ingen åtgärd diskuterats för den typen av risk i föreliggande rapport.

Föroreningsnivån i de befintliga dricksvattenbrunnarna är låg och bedöms inte
utgöra någon hälsorisk. Om nya brunnar anläggs i gruvområdet kan det
förändra de hydrogeologiska förhållanden vilket skulle kunna påverka spridning
av föroreningar från gruvan. Vattenkvaliteten i de nya brunnarna kan, om de
anläggs nära gruvan, påverkas av gruvvattnet.

I denna utredning är åtgärdsstrategin riktad till att:

· Skydda människor från olyckor.

· Förhindra eller minska avstjälpning inom området.

· Förhindra ras i gruvan.

· Förhindra att nya brunnar anläggs i området nära gruvan

Förbättring av markmiljö (Avsnitt 8.1.2) är inte del av strategi men om åtgärder
kan förbättra markmiljö i gruvan beskrivs detta i föreliggande åtgärdsutredning
som positivt.

Utredningen har valt att avgränsa bort vissa åtgärdsstrategier eftersom dessa
utan ytterligare utredning inte bedöms som ekonomiskt eller tekniskt relevanta
alternativ, såsom:

· Urgrävning.
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· Destruktion (in-situ, ex-situ).

· Fastläggning, exempelvis solidifiering.

Det bedöms inte finnas någon miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och
ekonomiskt rimlig åtgärd som inkluderar att gruvan ska tömmas på avfall, även
om det potentiellt skulle leda till minskad miljöbelastning från gruvan, inklusive
eventuell minskad risk för framtida förändringar av avfallet eller
föroreningsspridning. Tömning av gruvan skulle vara kostsam, teknisk
komplicerad, riskfylld avseende arbetsmiljö, riskera mobilisera föroreningar
under åtgärd, innebära ett betydande behov av massor för återfyllning samt
innebära miljöbelastning i form av omfattande transporter.

8.2 Åtgärdskategorier och metoder
8.2.1 Introduktion
I detta avsnitt redovisas vilka alternativ för åtgärder som kan vara aktuella att
vidta för att reducera de risker som har identifierats i kapitel 7 och som
sammanfattas i avsnitt  8.1.3. De alternativ som behandlas i avsnitten nedan är:

· Ingen åtgärd

· Administrativa skyddsåtgärder

· Tekniska skyddsåtgärder

· Övertäckning

Eftersom dessa bedöms som ekonomiskt och tekniskt relevanta alternativ,
samtidigt som de bedöms uppfylla de övergripande åtgärdsmålen (förutsatt att
inga ytterligare brunnar anläggs inom området nära gruvan, se kapitel 10.2).

8.2.2 Ingen åtgärd
Om det kan visas att det inte föreligger någon risk för människors hälsa och miljön
nu eller i framtiden, samt att de övergripande åtgärdsmålen kan uppnås även om
inga åtgärder genomförs, kan ingen åtgärd vara ett alternativ.

I avsnitt 8.1.3 framgår det att det finns ett åtgärdsbehov och därmed är ingen
åtgärd inte ett alternativ för att åtgärdsmålen ska kunna uppfyllas.

8.2.3 Administrativa skyddsåtgärder
Administrativa åtgärder omfattar restriktioner och regler beträffande vad som kan
behöva göras och/eller hur marken kan användas i området. Detta inkluderar
föreskrifter om hur man kan röra sig i området och inom vilka delar man kan
vistats på. De administrativa skyddsåtgärderna är delvis beroende av vilka andra
åtgärder som genomförs.

Administrativa åtgärder betraktas inte som efterbehandlingsåtgärder eller
avhjälpandeåtgärder i strikt mening enligt Naturvårdsverket. Administrativa
åtgärder är ofta nödvändiga att implementera om tekniska skyddsåtgärder,
inneslutning eller övertäckning utförs, vilket innebär att föroreningar kvarlämnas.
Dessa administrativa åtgärder syftar till att oönskade ingrepp inte sker i framtiden
och därmed kan motverka effekten av de vidtagna skyddsåtgärderna. Syftet är
att bidra till att förebygga skada eller olägenhet för människors hälsa och miljö.
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Administrativa åtgärder kan delas in i:

· Fysisk planering/markanvändning (reglering i planer och
områdesbestämmelser samt restriktioner i bygglov).

· Införande av begränsningsområde för dricksvatten med restriktioner.

· Restriktioner vad gäller användning av grundvatten.

· Anteckningar i fastighetsregistret.

· Information (skyltar, information i olika forum).

I detalj- eller översiktsplan kan man begränsa markanvändningen inom ett
område baserat på förekomst av föroreningar. Naturvårdsverket och Boverket
har tillsammans tagit fram ett dokument för hur förorenade områden ska
hanteras i detaljplaneprocesser (Naturvårdsverket och Boverket 2006) men
rapporten är främst tillämpbar i samband med nybyggnation i stadsnära
områden. Enligt rapporten ska förorenade områden främst hanteras i samband
med upprättande av översiktsplan medan det i detaljplanen snarast ska
regleras att bebyggelse först får ske när marken har efterbehandlats.

Tillsynsmyndigheter kan meddela förelägganden eller förbud som riktar sig mot
bl.a. ägare av förorenade fastigheter. Enligt 26 kap. 15 § miljöbalken får
tillsynsmyndigheten, om denna har meddelat ett sådant föreläggande eller
förbud sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel. När denna anteckning har gjorts, gäller
föreläggandet eller förbudet även mot ny ägare av egendomen enligt samma
bestämmelse, oavsett om denne känt till eller borde ha upptäckt föroreningen
eller känt till föreläggandet. Den nya ägaren kan automatiskt också omfattas av
ett löpande vite om sådant framgår i beslutet.

Möjligheten att anteckna ett föreläggande eller förbud omfattar även beslut
riktade till tomträttshavare samt ägare till byggnad, anläggning eller anordning
på mark som tillhör någon annan.

Anteckning i fastighetsregistret kan inte ske endast i syfte att bevara information
om risker eller föroreningar. För notering i fastighetsregistret krävs ett
föreläggande eller förbud från tillsynsmyndigheten som är ställd till någon i
egenskap av fastighetsägare, tomträttshavare, eller ägare till
byggnader/anläggningar på förorenad mark.

Ett problem med information som administrativ åtgärd, t.ex. vad gäller
restriktioner i markanvändning, är att informationsbehovet kan finnas för en
oöverskådligt lång tidsperiod, men det finns inga bra metoder att säkerställa att
informationen sprids till de som berörs över sådana tidsperioder. Detta gäller
även om förbud och förelägganden är inskriva i fastighetsregistret. Skyltning
kan vara en form av information som ger direkt kunskap om risker och
begräsningar i t.ex. markanvändning, men når bara de som vistas i området och
inte de som planerar att visats i området eller de som planerar för anläggningar
i området eller i områdets närhet.

Inom området av Töllås gruvan kan administrativa skyddsåtgärder vara aktuella
i kombination med andra åtgärder. En administrativ skyddsåtgärd som är
aktuellt är att om nya dricksvattenbrunnar anläggs i gruvans närhet bör det
säkerställas genom provtagning att vattnet inte är förorenat samt att nya
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dricksvattenbrunnar inte bör borras inom ett avgränsat område nära gruvan, se
Figur 8-1 nedan.

Figur 8-1. Skyddsområden för riskreducering. Område illustrerar där man inte bör borra några
dricksvattenbrunnar (röd linje) och där man bör avrådas till att borra dricksvattenbrunn, men om
man väljer att göra det ska det anmäla till kommunen (orange linje).

8.2.4 Tekniska skyddsåtgärder
Tekniska skyddsåtgärder omfattar riskreducerande åtgärder som skär av
exponeringsvägar och därmed skyddar människors hälsa och miljö mot
exponering till befintliga risker. Exempelvis kan delar av området stängslas in så
att obehöriga inte kan beträda området och riskerar skada sig i gruvschaktet.
Denna åtgärd begränsar även risken för avstjälpning av avfall och massor.

För att stängsla in gruvområdet behövs ett stängsel med en längd om
cirka 200 m. Ett exempel på ett passande stängsel för detta område kan vara
svetsade stålnätspaneler som är en typ av högt säkerhetsskydd med mycket
robust och svårforcerad konstruktion. Kostnader för ett sådant stängsel är
uppskattat till cirka 400 000 kr.

För tekniska skyddsåtgärder behövs kontroll som kan beskrivas i administrativa
skyddsåtgärder som säkerställer att oönskade intrång inte motverkar syftet med
de vidtagna åtgärderna.

8.2.5 Övertäckning och återställning av topografi
Ett sätt att förhindra att människor exponeras för avfallsmassor är att de täcks
över. Detta är en metod som har används för gamla nedlagda
avfallsanläggningar och som skulle kunna fungera för Töllås.
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I samband med att en övertäckning sker och en naturlig topografi skapas i
området skulle även identifierade risker i området kunna åtgärdas. En
övertäckning skulle innebära att gruvschaktet inte längre finns kvar och därmed
minskar risken för olycksfall. Ett stängsel skulle inte behövas om gruvschaktet
fylls igen. Risk för ras av gruvans bergskanter bedöms minska om gruvan fylls
igen. Vid en övertäckning skulle områdets landskapsbild förbättras vilket skulle
kunna leda till att människor inte dumpar avfall i området.

Gruvans väggar är uppskattas till cirka 4 m höga och befintliga gruvhålet har en
yta av 600 m2, vilket innebär att cirka 2 400 m3 fyllningsmassor skulle krävas för
att återfylla gruvan. Även en mindre öppning strax öster om huvudöppningen
måste fyllas igen, vilket gör att den totala volymen bedöms uppgå till cirka 3 000
m3 för att fylla igen båda dessa delar av gruvan.

Vilken typ av material som kan användas för övertäckning behöver bestämmas
innan åtgärden kan påbörjas och är del av en åtgärdsplan som lämnas in för ett
åtgärdstillstånd. Beroende på vilken markanvändning som avses för området
efter en övertäckning behöver massorna uppfylla kriterier för Naturvårdsverkets
nivåer för mindre än ringa risk (MRR) (Naturvårdsverkets, 2010) samt riktvärden
för känslig mark (KM) och mindre känslig mark (MKM) (Naturvårdsverkets,
2016) vilket också ska framgå i åtgärdsplanen.

Vid en återfyllning bör möjligheter till samverkan med andra projekt i
närområdet ses över för att alternativet ska kunna vara ekonomiskt rimligt och
för att undvika långa transportsträckor. Avsikten med föreslagen samverkan är
att använda rena överskottsmassor av schaktjord, sprängsten eller
bergkrossmaterial från andra projekt för återfyllning. Om detta inte är möjligt
behövs massor införskaffas från annat håll.

Kostnader för återfyllning av gruvan och att återställa topografin i området
uppskattas till cirka 700 000 kr, baserat på att massorna kan tas från annat
projekt i närområdet. I den uppskattade kostnaden ingår inte förberedande
undersökningar eller tillståndsansökan. En tillkommande kostnad kan vara
förstärkning och/eller byggande av en provisorisk väg för att kunna transportera
massorna till gruvan, detta uppskattas kosta cirka 1 000–1 500kr/m väg.

8.3 Presentation av åtgärdsalternativ
Med avseende på de identifierade behoven av riskreduktion som finns har olika
åtgärdsalternativ tagits fram för att de övergripande åtgärdsmålen ska kunna
uppfyllas.

Ett nollalternativ redovisas också. Vid nollalternativet antas inga betydande
förändringar ske inom området. Övriga alternativ omfattar olika kombinationer
av skyddsåtgärder.

Tabell 8-1: Presentation av åtgärdsalternativ

Åtgärd Alt 0 Alt 1 Alt 2

Ingen åtgärd (noll-alternativ) X

Administrativa skyddsåtgärder X X

Teknisk skyddsåtgärd (stängsel) X

Övertäckning och återställning topografi X
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Följande åtgärdsalternativ har tagits fram:

· Alternativ 0 (Nollalternativ): Inga skyddsåtgärder vidtas för området.

· Alternativ 1: Administrativa- och tekniska skyddsåtgärder vidtas för
området, exempelvis skyltning/information tillsammans med stängsel.

· Alternativ 2: Administrativa- och övertäckning vidtas för området,
exempelvis skyltning/information tillsammans med övertäckning av
området.
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9.1 Inledning
I detta kapitel redovisas en utvärdering av de olika åtgärdsalternativ som
beskrivs i kapitel 8 baserat på utvärderingskriterier som riskreduktion och
måluppfyllelse, kostnader, miljönyttan, genomförbarhet, risker och påverkan på
omgivning. Utvärderingen syftar till att välja det bästa av de föreslagna
åtgärdsalternativen för att uppnå de övergripande åtgärdsmålen som
presenteras i avsnitt 8.1.

Utvärderingen, också kallad riskvärdering, tar hänsyn till rimligheten i
efterbehandlingen, d.v.s. försöker finna en balans mellan en efterbehandling av
aktuell omfattning och kostnaderna som följer, liksom de faktiska riskerna för
miljö och hälsa idag och i framtiden.

Detta kapitel syftar också till att översiktligt beskriva för samhället relevanta
kostnader och nyttor för åtgärdsalternativen. För att åtgärden ska vara så
hållbar som möjligt bör den minimera samhällets kostnader och maximera
nyttorna. Det saknas underlag för att kvantitativt beräkna kostnader och nyttor
och det skulle krävas ett stort arbete med att ta fram ett sådant underlag. I detta
kapitel diskuteras i stället kostnader och nyttor kvalitativt.

De nyttor som åtgärderna bedöms bidra till är framför allt kopplade till
riskreduktion som beskrivs i kapitel 8.2

9.2 Riskreduktion och måluppfyllelse
I detta avsnitt redovisas en utvärdering av de olika åtgärdsalternativens
möjlighet att reducera identifierade risker. Redovisningen omfattar också en
bedömning av i vilken mån de övergripande åtgärdsmålen kan uppnås.

Bedömningen av riskreduktion har gjorts kvalitativt och redovisas enligt Tabell
9-1.

Tabell 9-1. Bedömningsgrunder för riskreduktion. Grå: Ingen förändring, Grön: Olika grader av
förbättring: Brun: Olika grader av försämring

Ingen förändring Viss riskreduktion Möjlig försämring

Betydande riskreduktion Trolig försämring

Mycket stor riskreduktion

9. Utvärdering av åtgärds-
alternativ (riskvärdering)
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De olika åtgärdsalternativ som listas i avsnitt 8.3 beskrivs nedan samt markeras
och sammanfattas enligt färgerna i Tabell 9-1 i Tabell 9-2.

9.2.1 Nollalternativ
Vid nollalternativet antas att inga betydande förändringar sker inom området
och inga åtgärder vidtas. Om inga åtgärder vidtas kommer risken som beskrivs i
kapitel 8.1.3 inom området att kvarstå och därmed uppnås inte åtgärdsmålen.

9.2.2 Alternativ 1
I åtgärdsalternativ 1 tillämpas både administrativa och tekniska skyddsåtgärder.

Syftet med administrativa skyddsåtgärder är att förebygga skada eller olägenhet
för människors hälsa, samt att förhindra ingrepp som kan öka spridning eller
exponering som skulle kunna medföra negativa konsekvenser för miljön.

För Töllåsgruvan skulle administrativa skyddsåtgärden bestå av att avgränsa ett
skyddsområde för riskreducering, där man inte bör borra några
dricksvattenbrunnar samt upprätta kontroll för den tekniska skyddsåtgärden.
Den tekniska skyddsåtgärden i alternativ 1 är stängsel runt området. Syftet med
den tekniska skyddsåtgärden är att förhindra obehöriga beträda området.

Den tekniska skyddsåtgärden kräver långsiktig kontroll och uppföljning för att
säkerställa åtgärdens funktion. Kontroll och uppföljning görs med administrativa
skyddsåtgärder, exempelvis genom att kontroll av stängslet beskrivs i ett
kontrollprogram.

Av Tabell 9-2 framgår det, att även om en riskreduktion avseende människors
hälsa kan uppnås kvarstår ändå risker som ras i gruvan och/eller sättning av
befintligt fyllningsmaterial. De övergripande åtgärdsmålen bedöms därmed inte
som uppfyllda.

Ett kontrollprogram behövs för kontroll av grundvattnets kvalitet och av
stängslets funktion.

Om området är instängslat på ett godtagbart sätt är det svårt för människor att
fortsätta dumpa avfall. Att helt eliminera risken för att avfall dumpas med
stängsel är troligen svårt.

Bedömd riskreduktion för åtgärdsalternativ 1 redovisas i Tabell 9-2. Av tabellen
framgår att en stor del av identifierade risker kvarstår och att de övergripande
åtgärdsmålen inte kan uppfyllas med alternativ 1.

9.2.3 Alternativ 2
I åtgärdsalternativ 2 tillämpas övertäckning och återställning topografi som en
åtgärd och administrativa åtgärder används också.

Syftet med administrativa skyddsåtgärder är samma som under alternativ 1 som
beskrivs ovan i kapitel 9.2.2.

Syftet med övertäckning och återställning topografi är att minska risken för ras i
gruvan och för att minska risken för olyckor.

Övertäckning av gruvan och återställning topografi kräver kontroll under
arbetsperioden och även under en period efter anläggning är klart, för att
säkerställa att markytan motsvarar eftersträvad återställd topografi, eftersom
övertäckningen kan sjunka ihop på grund av att övertäckningen ger en last som
sannolikt ger vissa sättningar som kan komma succesivt. Kontroll och



Sweco | Töllås gruva - Huvudstudie
Uppdragsnummer 30018381
Datum 2022-06-22 Ver 1.0
Dokumentreferens \\seumefs002\projekt\21633\13012407_töllås_gruva_huvudstudie\000\19 original\slutleverans
220622\30018381_rapport töllås_ver1.0.docx 59/69

uppföljning görs också här med administrativa skyddsåtgärder. Ett
kontrollprogram behövs för grundvattenkvalitet och till att kontrollera markytan
av återställd topografi.

9.3 Sammanfattning av alternativ 0, 1 och 2
Av Tabell 9-2 framgår att riskreduktion avseende människors hälsa nås, risken
för avstjälpning minskar sannolikt och även risk för ras i gruvan minskar. En
positiv biverkning av alternativ 2 är att markmiljö förbättras. Därmed uppfylls de
övergripande åtgärdsmålen.

Tabell 9-2: Bedömd riskreduktion (Färgsättningen förklaras i Tabell 9-1) i förhållande till
åtgärdsbehov och åtgärdsstrategi som beskrivs i avsnitt 8.1.3.

Riskreduktion Alt 0 Alt 1 Alt 2

Skydda människor från olyckor 0 1 2

Skydd av dricksvatten från brunnar 0 2 2

Förhindra eller minska avstjälpning inom
området

0 1 1

Förhindra ras i gruvan 0 0 2

Markmiljö 0 0 1

I Tabell 9-2 framgår bedömd riskreduktion enligt Tabell 9-1. Inget av de
utvärderade alternativen bedöms leda till försämring (dvs ökad risk) för något av
de inkluderade kriterierna i förhållande till åtgärdsbehov som beskrivs i avsnitt
8.1.3.

9.4 Monetära kostnader
Eftersom inga åtgärder tas under nollalternativet ingår inga kostnader för detta
alternativ.

I kostnadsuppskattningen för åtgärdsalternativ 1 ingår kostnader för den
tekniska och den administrativa skyddsåtgärden som har valts. För den
tekniska skyddsåtgärden är det kostnader såsom sätta upp stängslet, åtgärds-
förberedande undersökningar, projektering, material och arbetskostnader. För
den administrativa skyddsåtgärden är det kostnader såsom
åtgärdsförberedande undersökningar, projektering, arbetskostnader för
utförande av åtgärder och kontroll av stängslet. För stängslet uppskattas
kostnaderna till cirka 400 000 kronor.

För åtgärdsalternativ 2 består kostnader av återfyllning och återställande av
topografi inklusive åtgärdsförberedande undersökningar, projektering, material,
maskinkostnader och arbetskostnader samt kontroll av åtgärder för
återfyllningsarbete. Totalt uppskattas kostnaderna för återfyllning till cirka
700 000 kronor. den uppskattade kostnaden är exklusive kostnader för de
administrativa åtgärderna och åtgärds förberedenade undersökningar.
Eventuellt tillkommer även kostnader ifall vägen till gruvan behöver förstärkas
och/eller byggas för att transport av massorna ska kunna ske, detta kostar ca
1 000 - 1 500kr/m väg.



Sweco | Töllås gruva - Huvudstudie
Uppdragsnummer 30018381
Datum 2022-06-22 Ver 1.0
Dokumentreferens \\seumefs002\projekt\21633\13012407_töllås_gruva_huvudstudie\000\19 original\slutleverans
220622\30018381_rapport töllås_ver1.0.docx 60/69

9.5 Påverkan på omgivningen och miljö-
och samhällskostnader

Även om alternativ 0 har låga direkta kostnader bedöms miljö- och
samhällskostnader som höga eftersom risker för människors hälsa och miljö
kvarstår.

Åtgärdslaternativ 1 innebär uppförande av ett stängsel som gör en del av
strövområde inte tillgängligt för obehöriga. Det finns kostnader för byggandet
och underhåll av staketet. Efter en viss tid har stängslet uppnått sin tekniska
livslängd och kommer behöva ersättas. Kostnaden för denna lösning kommer
därför att fortsätta i framtiden. Även om stängslet byggs finns det fortfarande
risk att obehöriga beträder området och riskerar skada sig, då stängslet
exempelvis kan klippas sönder.

Utseendemässigt kan området uppfattas som icke naturligt med omgivande
natur då stängslet kan ha en barriäreffekt/kännas som icke naturligt. Utseendet
av ett område kan påverka hur människor vistas i området, hur de upplever
området samt hur de tar hand om området.

För åtgärdsalternativ 2 är gruvhålet återfyllt med massor och behöver därför inte
stängslas in. Alternativ 2 har högre initiala kostnader jämfört med alternativ 0
(nollalternativet) och alternativ 1 men bedöms ha låga kostnader i framtiden. I
åtgärdsalternativet är gruvhålet återfyllt och, förutsatt god geoteknisk stabilitet
av fyllningen, minskar risken markant att människor riskerar skada sig av
gruvschaktet eller att nya håll skulle uppstå.

Efter fyllningen, återställning av topografi och genom exempelvis inplantering av
buskar och annan växtlighet kommer området ingå som en del av den
omgivande naturliga miljön. Området skulle då kunna nyttjas av människor som
ett friluftsområde vilket kan medföra att området tas omhand bättre jämfört idag.

Återställande av topografin behöver kontrolleras så att området inte får alltför
stora sättningar som riskerar medföra ras som i sin tur riskerar skada människor
som vistas i området. Dock bedöms sättningar minska över tid. Ett
kontrollprogram kan behöva upprättas för kontroll av sättningar i området för
beslut om kompletterande arbeten med att återställa topografin, men bedöms
som låga driftkostnader.

Inför övertäckning och återställning av topografi kan det utredas om gruvan,
tillsammans med dammen i området, kan utnyttjas för värdeskapande åtgärder.
Detta kan exempelvis inkludera främjande av biotoper, biologisk mångfald eller
specifika arter. Detta skulle leda till ökad kostnad vid åtgärd, men sannolikt
också till ytterligare positiva miljö- och samhällseffekter.

9.6 Genomförbarhet och risker
Åtgärderna som föreslås är välkända och det bedöms finnas flera entreprenörer
som kan genomföra dessa.

Stängsel som en teknisk skyddsåtgärd bedöms som genomförbart eftersom det
är en välkänd lösning i Sverige och det finns flera företag som kan anlägga
dem. Stängsel behöver underhåll och har en teknisk livslängd som innebär att
de måste bytas ut i framtiden då det utsätts för slitage med tiden.



Sweco | Töllås gruva - Huvudstudie
Uppdragsnummer 30018381
Datum 2022-06-22 Ver 1.0
Dokumentreferens \\seumefs002\projekt\21633\13012407_töllås_gruva_huvudstudie\000\19 original\slutleverans
220622\30018381_rapport töllås_ver1.0.docx 61/69

Återfyllning och återställning av topografi är också en välkänd lösning som har
tillämpats på andra platser i Sverige. Risker med en återfyllning är att
täckningen skadas genom exempelvis grävning eller borrning i området.
Eftersom föreslagen återfyllning inte har en specificerad funktion (exempelvis
avseende mäktighet, permeabilitet, mm) bedöms träd, buskar och annan
växtlighet inte kunna skada funktionen av återfyllningen.

Innan återfyllning behöver geoteknisk stabilitet av det fyllningsmaterial som
planeras att användas vid återfyllning undersökas. Preliminärt bedöms
etablering av växtlighet utgöra tillräckligt skydd mot erosion vid återfyllnad, men
detta kan behöva utredas ytterligare för att minimera risken för framtida erosion.
Återfyllningen behöver utföras på ett sätt att framtida sättningar är små eller
obetydliga. Topografin och ytan behöver kontrolleras under de första åren och
eventuellt kan nytt fyllningsmaterial behöva tillföras om betydande sättningar
har skett.

Det finns ännu ingen information om det finns risk för att deponigas uppkommer
från befintligt fyllningsmaterial i gruvhålet. Detta behöver undersökas under
åtgärdsförberedande undersökningar. Om det finns deponigas rekommenderas
biofönster att anlägga i återfyllningen.

9.7 Sammanfattning av nyttor och
kostnader

Både åtgärdsalternativ 1 och 2 kommer att minska risker för människors hälsa.
Alternativ 1 minskar bara risker för människors hälsa medans alternativ 2 även
förbättrar landskapsbilden i området som skulle kunna påverka huruvida
dumpning av avfall sker i området. Stängsel som föreslås i alternativ 1 är inte
en långsiktig lösning eftersom stängslet behöver underhåll och har en teknisk
livslängd som upphör efter en viss tid. Kostnader kommer därför att tillkomma i
framtiden för alternativ 1.

Alternativ 2 är dyrare jämfört med alternativ 1 men de positiva effekterna på
omgivningen är större i alternativ 2 jämfört med alternativ 1. När återfyllningen
är klar kan hela området användas utan begränsningar såsom stängsel. Även
om området behöver kontrolleras under de första åren bedöms behov av
underhåll minska över tid.

Både åtgärdsalternativ 1 och 2 kommer att behöva kontroll och underhåll. För
alternativ 2 bedöms mindre underhåll i framtiden medan kontroll och underhåll i
alternativ 1 bedöms kvarstå (vara oförändrad) över tid.



Sweco | Töllås gruva - Huvudstudie
Uppdragsnummer 30018381
Datum 2022-06-22 Ver 1.0
Dokumentreferens \\seumefs002\projekt\21633\13012407_töllås_gruva_huvudstudie\000\19 original\slutleverans
220622\30018381_rapport töllås_ver1.0.docx 62/69

10.1 Förslag till åtgärdsalternativ
Slutsats från avsnitt 9 är att åtgärdsalternativ 2 är den bästa lösningen på lång
sikt. Alternativ 2 bedöms uppfylla samtliga övergripande åtgärdsmål, ge ett
skydd åt befintliga dricksvattenbrunnar, bedöms enligt Tabell 9-1 det leda till
störst andel riskreduktion och bedöms innebära låga kostnader på lång sikt.
Alternativ 2 reducerar olycksrisker och förbättrar området i sin helhet genom att
återställa topografi och göra området tillgängligt för allmänheten.
Initialkostnaden för alternativ 2 är högre jämfört med de andra alternativen som
inkluderats i utvärderingen (se kapitel 9.4). För att mer i detalj avgränsa
åtgärderna i alternativ 2 krävs åtgärdsförberedande undersökningar, vilket
redovisas i avsnitt 10.5.

De föreslagna åtgärderna omfattar:

· Återfyllning

· Återställning av topografi

· Plantering av vegetation och planering av underhåll/kontroll

10.2 Administrativa skyddsåtgärder
Alternativ 2 behöver också administrativa skyddsåtgärder som ska säkerställa
långsiktigt skydd av existerande dricksvattenbrunnar och för att säkerställa den
långsiktiga funktionen för föreslagna åtgärder. I det aktuella fallet omfattas
administrativa åtgärder minst nedanstående:

· I detalj- eller översiktsplan ska markanvändningen inom området
begränsas baserat på förekomst av föroreningar. Till exempel ska ett
område avgränsas där man inte bör få borra för dricksvattenbrunnar
och ett område där man bör avrådas till att borra dricksvattenbrunnar,
men om man väljer att ändå göra det ska det anmälas till kommunen
(Figur 8-1).

· I detalj- eller översiktsplan ska det beskrivas var dricksvattenbrunnar
inte får anläggas och att endast kontrollerade schaktarbeten får utföras
inom området.

· Ett begränsningsområde med restriktioner för dricksvatten inrättas

10. Förslag till åtgärdsalternativ
och mätbara åtgärdsmål
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· Skyltar ska placeras i området, skyltarna ska ge allmän information om
historia av området och informera vilka risker och begräsningar som
kan finnas för området, exempelvis typ av markanvändning och vad
besökande ska göra om en sänkning/sättning av markytan observeras.

10.3 Mätbara åtgärdsmål
Mätbara åtgärdsmål tas fram i åtgärdsförberedande undersökningar. Mätbara
åtgärdsmål kan vara exempelvis:

· Att ytan av topografi är enligt design.

· Att markytan är stabilt.

· Att område nyttjas för exempelvis strövområde.

· Att dumpning av avfall har upphört.

· Även om spridning av föroreningar via grundvatten inte har identifierats
som en risk är det övergripande åtgärdsmålet kvar att läckage av
föroreningar från gruvan inte ska medföra oacceptabel påverkan på
vattenlevande organismer eller oacceptabel belastning på
Sandvadsbäcken och vattendrag nedströms. Det föreslås därför att
kravet att vattenkvaliteten inte ska försämras är med som ett mätbart
åtgärdsmål.

10.4 Kontrollprogram
Det är viktigt att kontrollprogrammet innehåller minst en mätningsaktivitet per
mätbart åtgärdsmål, i syfte att verifiera att målet uppfylls. En mätningsaktivitet
är väldefinierad vad avser syfte, plats, metod, mätparametrar, mätfrekvens och
tolkningsmått.

Alternativ 2 behöver ett kontrollprogram/plan innan åtgärden påbörjas och ska
exempelvis inkludera:

· Kontroll av eventuella sättningar och kompletterande fyllning för att få
erforderlig marknivå i framtiden.

· Kontrollera ytan av återfyllning i framtiden så att den inte är skadad.

· Kontroll av området så dumpning av avfall inte fortsätter.

· Undersök genom till exempel intervju av människor som nyttjar
området, t.ex. för strövområde.

· Kontroll av vattenkvalitet i området. Det föreslås miljökontroll av
grundvatten vid punkt BH3, GV3, B2101 och av ytvatten vid punkt Y3
för att följa vattenkvalitet i området. Detta rekommenderas både fram till
åtgärd för att samla ytterliga data samt efter åtgärd som en del av ett
framtida kontrollprogram.
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10.5 Åtgärdsförberedande undersökningar
och aktiviteter

De hittills utförda miljötekniska markundersökningarna får betraktas som
översiktliga. För att kunna projektera och avgränsa planerade åtgärder krävs
åtgärdsförberedande undersökningar. Dessa bör minst omfatta:

· Undersökning av geoteknisk stabilitet av planerat fyllningsmaterial,
alternativ att geoteknisk stabilitet kravställs inför utförandet av
återfyllning. Kravställning bör både omfatta geotekniska egenskaper
och grad av förorening (exempelvis MRR, KM eller MKM, se även punkt
5).

· Inför övertäckning och återställning av topografi kan det utredas om
gruvan, tillsammans med dammen, kan utnyttjas för värdeskapande
åtgärder. Detta kan exempelvis inkludera främjande av biotoper,
biologisk mångfald eller specifika arter.

· Undersökning om det finns risk att deponigas uppkommer och vilka
åtgärder som skulle kunna vara lämpliga för att ta hand om
deponigasen.

· Projektering av ny topografi. I design av en ny topografi behöver krav
på utformningen av den återställda topografin förtydligas. Dessa krav
kan exempelvis omfatta att minimera risk för erosion eller minimera
påverkan av sättningar i gruvschaktet.

· Beräkning av mängder fyllnadsmassor som krävs för att återfylla
gruvan.

· Bedömning om vilka kriterier fyllningsmassorna ska uppfylla, till
exempel MRR, KM eller MKM.

· Fästställning av hur gruvschaktet ska fyllas och upprättande av
kontrollprogram.

· Beräkning/bedömning av ett vattenskyddsområde för att bestämma var
den administrativa åtgärden ska gäller till exempel Figur 8-1.

· Ytterligare vattenkvalitetsmätningar i gruvschaktet också i djupare
delar.

Ingen risk för spridning av föroreningar via grundvatten har identifierats i
riskbedömningen. Vattenprovtagningarna i bergborrhålen B2101, B2102 och
B2103 har visat låga förorenings värden men eventuellt kan det finnas
grundvattenflöden något väster och öster om dessa provtagningspunkter som
sprider föroreningar nedströms i Gårebäckens dalgång. Två bergborrhål
nedströms för vattenprovtagning kan sannolikt utföras om denna spridningsrisk
skall anses nödvändig att bedömas.

Vidare kan vattenkemin i botten på gruvan vara något annorlunda än vad
vattenproverna i BH3 visar och vad tidigare utredningar visat för gruvvattnet,
eftersom alla vattenprov representerar övre delen av gruvan.  Även här ger
dock B2101 viss information då det är så djupt (90 m) och har vattenförande
sprickor ganska djupt ner, varför det finns viss chans att vattenproven tagna
speglar även vatten från den djupare delen av gruvan som rör sig mot sydväst,
se Figur 5-7. Om behovs finns att bedöma vattenkemin i botten på gruvan
måste nya bergborrhål borras strax sydväst om gruvan, se Figur 10-1.
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Figur 10-1. Nya bergborrhål för eventuell komplettering av riskanalys.
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11.1 Inledning
Töllås f.d gruva har tilldelats MIFO riskklass 1, med bedömd hög miljö- och
hälsorisk.  Tidigare undersökningar har påvisat föroreningsskada i vatten från
gruvan, främst höga halter av bly, kadmium och zink. Föroreningar har spridit
sig och 1995 fick en närliggande vattentäkt tas ur bruk efter att vattnet blivit
otjänligt.

Riskbedömningen som utförts i denna rapport visar att föroreningshalterna
generellt är låga både i grundvatten och i ytvatten, vilket tyder på att spridning
av föroreningar från avfallet i gruvschaktet är förhållandevis låg.
Föroreningsnivån i ytvatten och i närliggande brunnar bedöms inte innebära
någon hälsorisk eller miljörisk.

MIFO-metodiken omfattar fyra bedömningsdelar. Bedömningarna nedan
baseras på Naturvårdsverkets rapport 4918 Metodik för inventering av
förorenade områden, bedömningsgrunder för miljökvalitet (NV 1999).

11.2 Föroreningarnas farlighet
Under mer än 50 år har gruvan tillförts avfall i form av skrotbilar, kylskåp,
schaktmassor, industriavfall, hushållsavfall etc. Gruvdriften bedöms inte ha
bidragit till föroreningssituationen.

Undersökningarna har konstaterats föroreningar i form av metaller, PFAS och
andra organiska ämnen i gruvvattnet, grundvatten och ytvatten. Eftersom
gruvhålet är fyllt med avfall av okänt ursprung finns det en uppenbar risk för att
ytterligare ämnen från avfallet skulle kunna förekomma i gruvan, t.ex.
bromerade flamskyddsmedel, nonylfenoler, ftalater osv.

De föroreningar där det föreligger störst miljö- och hälsorisker på grund av
föroreningssituationen är metaller (zink, bly och nickel), PAH och PFAS.

Föroreningarnas hälso- och miljöfarlighet farlighet bedöms ligga inom samtliga
fyra kategorier från låg farlighet till mycket hög farlighet.

11. Översyn av riskklassning
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11.3 Föroreningsnivå
Töllås f.d. gruva är cirka 50 m djup och fylld nästan till bredden med avfall. Den
uppskattade volymen av avfallet är ca 10 000 m3 (GF Konsult AB och Bergab,
1998), vilket enligt MIFO bedöms som en stor volym förorenade massor.

De kompletterande undersökningarna i grundvatten, gruvvatten och ytvatten
visar dock på förhållandevis låga halter av analyserade organiska ämnen och
metaller. Endast vid ett fåtal tillfällen uppmättes måttliga till mycket höga halter
av zink, bly och nickel (enligt SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten).

PFAS uppmättes i stort sett i alla grundvattenprov, men halterna ligger under
riktvärdet för PFAS11. I ytvatten överskred inga ämnen de gränsvärden eller
bedömningsgrunder som finns i HVMFS 2019:25, förutom PFOS som överskred
gränsvärdet vid ett tillfälle i två punkter. I grundvattenrör BH3 är halterna PAH
betydligt högre än i övriga analyserade prov.

Sammanfattningsvis bedöms föroreningsnivån i gruvan vara stor medan i
grundvattnet och ytvattnet nedströms gruvan bedömdes den vara liten.

11.4 Spridningsförutsättningar
Det har konstaterats tre huvudsakliga spridningsvägar. Utflöde av grundvatten i
berg, utflöde av grundvatten via orten i nordväst samt utflöde via ytvatten och
jord i gruvans sydvästra del, se identifierade strömningsvägar i Figur 5-5.
Grundvattenflödet har beskrivits i kapitel 5.1.5. Spridningsförutsättningarna i
grundvattnet bedöms till stora enligt MIFO.

Flödet i Sanvadsbäcken varierar kraftigt och nivåerna kan förändras snabbt, på
bara några timmar, beroende på nederbörd eller snösmältning. Vid
flödesmätning i Sanvadsbäcken varierade det uppmätta flödet mellan 0,06 –
0,094 m3/s i den nedströms liggande provpunkten YT4. Flödet är sannolikt
tillfälligt betydligt större under kraftigare regn. Spridningsförutsättningarna i
ytvatten bedöms som små enligt MIFO med motiveringen att utspädningen är
så stor att halterna inte innebär någon risk.

11.5 Känslighet och skyddsvärde
Området där gruvhålet finns är inhägnat och någon verksamhet pågår inte,
känsligheten bedöms därmed som liten. Spridningen som sker i grundvatten till
ytvatten omfattar ett större område än det som är inhägnat och känsligheten för
närområdet till gruvan bedöms som mycket stor.

Töllås f.d. gruva ligger inom ett område med höga naturvärden. Det finns flera
registrerade nyckelbiotoper och i området växer bland annat al, bok och ek.
Vatten från gruvan avrinner till Sandvadbäcken som mynnar till Gårebäcken –
en havsöringsförande bäck. Gårebäcken mynnar i Sörgraven som ett är
fredningsområde för lax och öring. Skyddsvärdet för grundvattnet och ytvatten
bedöms som stort.
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11.6 Samlad bedömning
En sammanvägning av de fyra bedömningsdelarna, föroreningarnas farlighet,
föroreningsnivå, spridningsförutsättningar samt känslighet och skyddsvärde har
illustrerats i ett riskklassningsdiagram i Figur 11-1 . Diagrammet ger tyvärr ingen
helt tydlig bild över vilken riskklass som är lämpligast för objektet. Utifrån den
riskbedömning som görs i denna rapport tillsammans med riskklassningen i
detta kapitel är vår rekommendation att Töllås f.d gruva tilldelats MIFO riskklass
3, måttlig risk:

· Föroreningarnas farlighet och föroreningsnivån i gruvan är stor.
· Känsligheten och skyddsvärdet utanför gruvområdet är stor till mycket

stor och
· spridningen i grundvatten till ytvatten är stor, men
· utförda mätningar i grundvatten och ytvatten tyder på en acceptabel

spridning med en låg föroreningsnivå i grundvatten och ytvatten.

Figur 11-1. Riskklassningsdiagram enligt MIFO
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1 Översiktskartor och foton
Följande översiktskartor redovisas i denna bilaga:

1. Översikt; Observationsrör och flödesmätpunkter, fastigheter, Ortofoto.

2. Plats; Observationsrör och flödesmätpunkter, fastigheter, Ortofoto.

3. Översikt; Observationsrör och flödesmätpunkter,  grundvattennivåer, Ortofoto.

4. Plats; Observationsrör och flödesmätpunkter, grundvattennivåer, Ortofoto.

5. Översikt; Observationsrör och kemiprovtagningspunkter, grundvattennivåer, Ortofoto.

6. Plats; Observationsrör och kemiprovtagningspunkter, grundvattennivåer, Ortofoto.

7. Översikt; Observationsrör och flödesmätpunkter, kvartärgeologisk karta.

8. Plats; Observationsrör och flödesmätpunkter, kvartärgeologisk karta.

9. Översikt; Observationsrör och kemiprovtagningspunkter, kvartärgeologisk karta.

10. Plats; Observationsrör och kemiprovtagningspunkter, kvartärgeologisk karta.

11. Översikt; Observationsrör och flödesmätpunkter, Bergrundskarta.

12. Plats; Observationsrör och flödesmätpunkter, Bergrundskarta.

13. Översikt; Observationsrör och kemiprovtagningspunkter, Bergrundskarta.

14. Plats; Observationsrör och kemiprovtagningspunkter, Bergrundskarta.

15. Översikt; Observationsrör och flödesmätpunkter, kvartärgeologisk karta +
grundvattennivåer.

16. Plats; Observationsrör och flödesmätpunkter, kvartärgeologisk karta + grundvattennivåer.

17. Foton på mätplatser, gruvöppning samt damm nedströms gruva.
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17. Foton på mätplatser, gruvöppning samt damm nedströms gruva.

Figur 1-1.  Flödesmätstation F1. 2021-03-11
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Figur 1-2.  Flödesmätstation F1. 2021-04-29
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Figur 1-3.  Flödesmätstation F1. 2021-05-24,-25
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Figur 1-4.  Flödesmätstation F1. 2021-11-16
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Figur 1-5.  Flödesmätstation F2. 2020-12-17
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Figur 1-6.  Flödesmätstation F2. 2021-05-24

Figur 1-7.  Flödesmätstation F3. 2021-02-04
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Figur 1-8.  Flödesmätstation F3. 2021-03-11
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Figur 1-9.  Flödesmätstation F3. 2021-04-29
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Figur 1-10.  Flödesmätstation F3. 2021-05-25

Figur 1-11.  Flödesmätstation F3  Foto mot väster, bäcken  med utfällningar till höger i bild. 2020-12-01.
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Figur 1-12.  Flödesmätstation F3.  Foto öster ut mot bäcken med utfällningar. 2020-12-01.

Figur 1-13.  Öster om F3, foto taget mot öster. Bäcken med utfällningar höger i bild, grumlig vattenansamling vänster i
bild. Det grumliga vattnet är beläget topografiskt högre.  2021-05-24
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Figur 1-14.  Nära F6 (Bäck N). 2020-12-17
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Figur 1-15.  Flödesmätstation F6 (Bäck N). 2021-05-24.
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Figur 1-16.  Flödesmätstation F4. 2021-05-24

Figur 1-17.  Flödesmätstation F5. 2021-05-24



KLAR_bil_1_2022-06-09 14

Figur 1-18. Dagbrott gruva. 2021-05-24
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Figur 1-19. Dagbrott gruva. 2020-12-01
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Figur 1-20. Dagbrott gruva. 2020-12-01

Figur 1-21. Dagbrott gruva. 2020-12-01
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Figur 1-22. Dagbrott gruva. 2020-12-01
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Figur 1-23.  Damm, sydväst om gruva. GV6 syns i bild, belägen i dammens nordvästra kant. 2021-02-04
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Figur 1-24.   Damm, sydväst om gruva. GV6 syns i bild, belägen i dammens nordvästra kant. 2021-04-29
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1 Förklaringar till observationspunktsförteckning
Tabell i kapitel 2 redovisar alla borrhål för hydrogeologiskt ändamål som borrats under
undersökningsetapper och inventerade borrhål som använts för grundvattenobservationer.
Borrhålen är vertikala. Tomma rutor visar att det saknas information.

Tabellerna visar:

Bh-ID: Observationspunktsbeteckning

Mag: Berg, Jord, Flödes-m-p: Flödesmätpunkt, Provt-p: Provtagningspunkt för vattenprov.

TYP: Typ av borrhål; GR=grundvattenrör, HB=Hammarborrhål, F: Fri vattenyta (exvis
pegel i vattendrag).

DIM: Jord: rördimension (inre diameter). Berg: Diameter bergborrhål.

N: Inmätt koordinat nordlig riktning, SWEREF 99 12.00, meter

E: Inmätt koordinat ostlig riktning, SWEREF 99 12.00, meter

Z_my: Markytenivå, RH2000, meter

Z_rok: Inmätt referensnivå överkant rör, RH2000, meter

Komm: Kommentar till punkt. N,E , Z_my appr. koordinater för punkt är approximativa, ej
inmätta.

L Filter ok: Längd från Z_rok till överkant filter, meter

L Filter uk: Längd från Z_rok till underkant filter, meter

BL: Borrhålslängd. Längd från Z_rok till botten av borrhål (totallängd inklusive eventuell
sump)

2 Kommentarer till några observationspunkter.
 I det befintliga underlaget i GF1998 och GF 2020 finns några osäkerheter som ej kunnat utredas.

· Brunnar B2 och BB1:5 kan vara samma brunn, men det kanske fanns en äldre brunn B2.
BB1:5 är en dricksvattenbrunn ca 120 m djup enligt de boende.

· Brunnar B1 och NB1:132 kan vara samma brunn, men det ev. finnas en äldre brunn B1 i
närheten av NB1:132. NB1:132 borrades ca 1995-1996 som ersättning för förorenade
BB1:132. BB1:132. Uppges vara 60 m djup.

· Strax söder om B2 och BB1:5 finns en vad som troligen är en avloppsbrunn. Konstruktion är
ej känd.

· Brunn X är en grävd brunn, 4 m djup enligt fastighetsägaren.

· Norr om Brunn X finns en brunn som här kallats Brunn_gas.  Brunnen har en skylt som
varnar för gas. Brunnen uppges vara en avloppsbrunn (trekammarbrunn).
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3 Observationspunktsförteckning

Bh-ID Syfte Syfte Syfte Mag TYP DIM N E Z_my Z_rök Komm.

Gvy Vatten-
provt Flöde  mm m  m  m  m

B1 x Berg 133116.5854 6463165.916 51.73 N,E appr

B2 x Berg 133145.5243 6463146.383 51.36 N,E appr

B3 Berg 133334.3503 6463124.678 57.53 N,E appr

B4 Jord 133413.2087 6463168.087 60.34 N,E appr

B5 x Berg 133406.9144 6463106.482 N,E appr

B6 Jord 132855.4122 6463207.878 40.62 N,E appr

B7 x Jord 132621.0074 6463102.251 41.25 N,E appr

B8 x Berg 132403.2425 6462956.833 39.53 N,E appr

B9 x Berg 133256.2154 6463260.691 61.23 N,E appr

B10 x Berg 132921.2481 6463381.511 58.80 N,E appr

B11 Jord 133018.1481 6462913.334 52.06 N,E appr

B12 Jord 132993.2787 6462772.031 47.53 N,E appr

B13 Jord 133018.1481 6462724.553 52.32 N,E appr

B14 Berg 132572.7609 6462587.772 51.98 N,E appr

B15 Jord 132564.848 6462713.249 44.74 N,E appr

B2101 x x Berg HB 115 132880.437 6463025.539 40.43 40.73

B2102 x x Berg HB 115 132828.966 6462971.47 36.64 37.00

B2103 x x Berg HB 115 132923.384 6462946.59 40.47 40.82

Gv2101 x Jord GR 51 132881.153 6463026.476 40.44 41.56

Gv2102 x x Jord GR 51 132827.846 6462971.04 36.51 37.60

Gv2103 x x Jord GR 51 132924.893 6462944.819 40.46 41.04

Gv2104 x x Jord GR 51 132960.137 6462917.14 44.00 44.50

Gv2105 x x Jord GR 51 132964.3657 6463123.946 46.99 47.69

Gv2106 x x Jord GR 51 133012.9619 6463029.699 46.22 46.54

Gv2110 x x Jord GR 51 132894.882 6463011.779 40.88 41.51

BH3 x x Berg 132966.965 6463103.466 49.09 49.30

NB1:132 Berg 133127.961 6463162.934 52.15

BB1:5 x x Berg 133145.002 6463148.258 51.59 N,E appr

BB1:132 Berg 133061.793 6463111.266 50.10 N,E appr

BrunnX x x Jord 133046.499 6463092.962 49.84

Brunn_gas
Jord 133061.793 6463111.266 50.1019

Avlopps-
brunn

Jord 133145.002 6463148.258 51.5933

YT0,
Gruvdamm

x Provt-p 132997.3526 6463070.054 44.31

GV1 x Jord GR 51 132986.507 6463046.564
44.47

44.76

GV2 x Jord GR 51 132979.9847 6463058.848
44.80

45.14

GV3 x x Jord GR 51 132978.8326 6463061.862
45.02

45.35

GV4 x Jord F 51 133006.8 6463005 45.34
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Bh-ID Syfte Syfte Syfte Mag TYP DIM N E Z_my Z_rök Komm.

Gvy Vatten-
provt Flöde  mm m  m  m  m

GV5 x Jord F 51 132849.7354 6463097.022 35.44

GV6 x Jord F 51 132909.6615 6463029.997 39.91

GV7 x Jord F 51 132766.055 6462922.736 32.24 32.83

F1 x Flödes-
m-p

133005.9 6463005

F2 x Flödes-
m-p

132849 6463097

F3 x Flödes-
m-p

132849 6463097

F4 x Flödes-
m-p

132766 6462922

F5 x Flödes-
m-p

132877.0016 6463048.624 37.29

F6 x Flödes-
m-p

132805.0531 6463146.129

YT1 x Provt-p 133015 6463009

YT3 x Provt-p 132854.277 6463100.148

YT4 x Provt-p 132741.796 6462900.039

YT5 x Provt-p 132877.0016 6463048.624 37.29

YT6,Utfälln. x Provt-p 132876.8455 6463096.435 35.38

Bh-ID Mag TYP DIM L Filter ok L Filter uk BL

m  m m

B1 Berg

B2 Berg

B3 Berg

B4 Jord

B5 Berg

B6 Jord

B7 Jord

B8 Berg

B9 Berg

B10 Berg

B11 Jord

B12 Jord

B13 Jord

B14 Berg

B15 Jord

B2101 Berg HB 115 5.86

B2102 Berg HB 115 11.51

B2103 Berg HB 115 12.35

Gv2101 Jord GR 51 2 3

Gv2102 Jord GR 51 6 8

Gv2103 Jord GR 51 2 3
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Bh-ID Mag TYP DIM L Filter ok L Filter uk BL

m  m m

Gv2104 Jord GR 51 4 5

Gv2105 Jord GR 51 4 6

Gv2106 Jord GR 51 3 5

Gv2110 Jord GR 51 4 5

BH3 Berg

NB1:132 Berg

BB1:5 Berg

BB1:132 Berg

BrunnX Jord

Brunn_gas
Jord

Avlopps-
brunn

Jord

YT0,
Gruvdamm

Provt-p

GV1 Jord GR 51

GV2 Jord GR 51

GV3 Jord GR 51

GV4 Jord F 51

GV5 Jord F 51

GV6 Jord F 51

GV7 Jord F 51

F1 Flödes-m-p

F2 Flödes-m-p

F3 Flödes-m-p

F4 Flödes-m-p

F5 Flödes-m-p

F6 Flödes-m-p

YT1 Provt-p

YT3 Provt-p

YT4 Provt-p

YT5 Provt-p

YT6,Utfällning Provt-p

4 Referenser
GF, 1998. Miljöutredning vid Töllås gruva på Orust. Undersökning av föroreningar och risk för
spridning. GF Konsult AB och Bergab, Juli 1998.

GF, 2002. Miljöutredning för Töllås gruva, Orust kommun. Förslag till skyddsåtgärder, utökad
kontroll och kontrollprogram. GF Konsult AB och Bergab, Juli 2002.
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1 Fältobservationer
Tre borrhål i berg har utförts strax söder om vattendamm och 8 skruvborrningar har av Sweco
utförts i området öster, väster och söder om gruva, inom ramen för projektet. Fältobservationer
redovisas i denna bilaga.
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Töllås huvudstudie
Miljöprovtagning vid installation av grundvattenrör
Uppdragsnummer: 30018381

Fältobservationer vid skruvprovtagning med geoteknisk borrbandvagn

23-25 aug 2021
Provtagare: Niklas Nord (NNIK), Sweco
Väderlek: ca 20˚C, sol

Förklaringar: Jordprover markerade med fet stil är analyserade på laboratorium
MTOT_HG= Analys av alifater, aromater, BTEX, PAH, metaller inkl.
kvicksilver

Provpunkt

Djup i
m (från

my)

Jordlager
följd

Övriga
fältobservation

er
(färg, lukt, etc.)

Provdjup
miljöprov

(m från
my)

Provdjup
siktprov
(m från

my)

Grv-rör Miljöanal
yser

Urök Gv-yta
m umy

Nivå
(RH

2000?
)

Anm

Ytskikt: Gräs 2 m rör +1 m filter. Rör
uppstick 1,08 m

Gv2101 0-0,4 Sa Brun. 0-0,4
0,4-1,0 Sa Grå. 0,4-1,0
1,0-2,0 Saf Grå. Fuktig. 1,0-2,0 1,0-2,0 1 m filter mellan 1-2 mumy
2 Berg

2.4 1.4 39.2

Bra
tillrinni
ng
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Provpunkt

Djup i
m (från

my)

Jordlager
följd

Övriga
fältobservation

er
(färg, lukt, etc.)

Provdjup
miljöprov

(m från
my)

Provdjup
siktprov
(m från

my)

Grv-rör Miljöanal
yser

Urök Gv-yta
m umy

Nivå
(RH

2000?
)

Anm

Övrigt: På skruv,
visuellt bedömd
gv-yta = ca 1
mumy.

Ytskikt: Gräs

Gv2102
0-0,3 saMu/mu

Sa
Brun. 6 m rör + 2 m filter.

Rör uppstick 1,1 m.
0,3-1,0 siLe Grå. Fastare vid

0,3-0,6 m.
0,3-1,0

1,0-2,0 siLe Grå. 1,0-2,0
2,0-3,0 siLe Grå. 2,0-3,0
3,0-4,0 siLe Grå. 3,0-4,0
4,0-4,8 siLe Grå. 4,0-4,8
4,8-5,0 siLe Grå/brun. Inslag

av siSa.
5,0-6,0 Inget material

på skruven.
Troligen
friktionsmaterial.

6,0-7,0 (gr)siSa Grå. 6,0-7,0 6,0-7,0 filter mellan 5-7 m
umy

7,0-8,0 Inget material
på skruven.
Troligen
friktionsmaterial.

8 Berg 6.1 5 31.51
Övrigt: På skruv,
visuellt bedömd
gv-yta = ca 1,2
mumy.

Ytskikt: Gräs
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Provpunkt

Djup i
m (från

my)

Jordlager
följd

Övriga
fältobservation

er
(färg, lukt, etc.)

Provdjup
miljöprov

(m från
my)

Provdjup
siktprov
(m från

my)

Grv-rör Miljöanal
yser

Urök Gv-yta
m umy

Nivå
(RH

2000?
)

Anm

Gv2103
0-0,2 saMu Brun. Rötter. 2 m rör+ 1 m filter.

Rör uppstick 0,62 m
0,2-0,5 (si)Sa Grå. 0,2-0,5
0,5-0,8 siLe Grå. 0,5-0,8
0,8-1,0 (sa)Si Grå/brun. 0,8-1,0
1,0-1,5 saSi/siSa Grå. 1,0-1,5 1,0-1,5
1,5-1,7 siLe Grå. 1,5-1,7 filter mellan 1,38-

2,38 mumy
1,7-2,0 grSa och

saleSi
Grå. Blandat
material på
skruven.

1,7-2,0 1,5-2,0

2,0-2,5 grSa och
siLe/leSi

Grå. Blandat
material på
skruven. Blött.

2,0-2,5 2,0-2,5

2,5-3,0 siLe Grå. Lös. Inslag
av sand.

2,5-3,0 2,5-3,0

3,0-3,6 siLe Grå/brun. Lös.
Inslag av sand
och grus.

3,0-3,6 3,0-3,6

3,6-4,0 grSa/saG
r

3,6-4,0 3,6-5,0

4,0-5,0 grSa Grå. Inslag av
silt

4,0-5,0

5,0-6,0 Inget material
på skruven.

9 Berg

2.1 1.48 38.96

Dålig
tillrinin
g. Rör
torrt
efter
ca 5 l.
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Provpunkt

Djup i
m (från

my)

Jordlager
följd

Övriga
fältobservation

er
(färg, lukt, etc.)

Provdjup
miljöprov

(m från
my)

Provdjup
siktprov
(m från

my)

Grv-rör Miljöanal
yser

Urök Gv-yta
m umy

Nivå
(RH

2000?
)

Anm

Övrigt: På skruv,
visuellt bedömd
gv-yta = ca 1
mumy.

Ytskikt: Gräs

Gv2104
0-0,2 saMu Brun. 5 m rör+ 1 m filter.

Rör uppstick 1,39
m.

0,2-1,0 Sa Brun. 0,2-1,0
1,0-1,6 (si)Saf Grå. 1,0-1,6
1,6-2,0 siLe Grå. 1,6-2,0
2,0-3,0 siLe Grå. Ställvis

leSi.
2,0-3,0 2,0-3,0

3,0-4,0 siLe Grå. Ställvis
leSi.

3,0-4,0 3,0-4,0

4,0-4,5 siLe Grå.
4,5-5,0 Sa Finns knappt

något material
på skruven.

5 Berg

5.57 41.42

Relati
vt
dålig
tillrinin
g.
Pump
ade
torrt.

Övrigt: På skruv,
visuellt bedömd
gv-yta = ca 2
mumy.

Ytskikt: Gräs
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Provpunkt

Djup i
m (från

my)

Jordlager
följd

Övriga
fältobservation

er
(färg, lukt, etc.)

Provdjup
miljöprov

(m från
my)

Provdjup
siktprov
(m från

my)

Grv-rör Miljöanal
yser

Urök Gv-yta
m umy

Nivå
(RH

2000?
)

Anm

Gv2105
0-0,2 F: grsa Grå/beige 4 m rör+2 m filter.

Rör uppstick 0,71m.
0,2-1,0 (gr)siSa Brun. 0,2-1,0
1,0-1,4 Saf Brun. 1,0-1,6
1,4-2,0 Sa Brun. 1,4-2,0
2,0-3,0 Sa Brun. 2,0-3,0
3,0-4,0 Sa Brun. 3,0-4,0
4,0-5,0 Sa Brun. 4,0-5,0 4,0-5,0
5,0-5,7 Sa Brun. 5,0-6,0 5,0-6,0 2 m filter mellan

3,29-5,29 mumy
5,7-5,8 (si?)Saf Ljusbrun.
5,8-6,0 Sa Brun.
6.2 Berg

5.99 5.28 41.7

ca 5
cm
vatten
i röret

Övrigt: På skruv,
visuellt bedömd
gv-yta = ca 4,2
mumy.

Ytskikt: Gräs

Gv2106

0-0,5 siLeT Grå/brun.
Väldigt hårt.
Inslag av
fältspat.

0-0,5

0,5-1,0 siLe Grå/brun. Hårt.
Inslag av
fältspat.

0,5-1,0

1,0-1,2 grsiSa Grå/ljusbrun. 1,0-1,2
1,2-2,0 siLe Grå. 1,2-2,0
2,0-3,0 siLe Grå. 2,0-3,0
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Provpunkt

Djup i
m (från

my)

Jordlager
följd

Övriga
fältobservation

er
(färg, lukt, etc.)

Provdjup
miljöprov

(m från
my)

Provdjup
siktprov
(m från

my)

Grv-rör Miljöanal
yser

Urök Gv-yta
m umy

Nivå
(RH

2000?
)

Anm

3,0-3,3 siLe Grå. 3,0-3,3
3,3-3,7 (sa)siLe Grå.

Sandinslag.
3,3-3,7 3,3-3,7

3.7 Berg
Övrigt: På skruv,
visuellt bedömd
gv-yta = ca 3,3
mumy. Inget gv-
rör installerat.

Ytskikt: Gräs 3 m rör+ 2 m filter.
Rör uppstick 0,32
m.

Gv2106B 0-4,2 siLe
4,2-5,0 (le)siSa Grå. Fel i

nivåbedömning
en. Borrade ej
ner till 5 mumy.

4,4-5,0 4,4-5,0 2 m filter mellan
2,68-4,68 mumy

4.3 Berg
Övrigt: På skruv,
visuellt bedömd
gv-yta = ca
4,2mumy. 3.45 3.13 43.09

Ytskikt: Gräs 4 m rör+ 1 m filter.
Rör uppstick 0,63
m.

Gv2110 0-0,6 Sa Brun. 0-0,6
0,6-1,0 (si?)Saf Grå. 0,6-1,0
1,0-2,0 (si?)Sa Grå. Vid 1,1-1,2

m inslag av silt.
1,0-2,0 1,0-2,0

2,0-3,0 Sa Grå. Siltskikt vid
2,8-2,9 m.

2,0-3,0 2,0-3,0
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Provpunkt

Djup i
m (från

my)

Jordlager
följd

Övriga
fältobservation

er
(färg, lukt, etc.)

Provdjup
miljöprov

(m från
my)

Provdjup
siktprov
(m från

my)

Grv-rör Miljöanal
yser

Urök Gv-yta
m umy

Nivå
(RH

2000?
)

Anm

3,0-4,0 Sa Grå. 3,0-4,0 3,0-4,0 1 m filter mellan
3,37-4,37 m umy.

4,0-4,7 Sa Grå. 4,0-5,0 4,0-4,5
4,7-5,0 siSa Grå.
5,0-5,5 siSa Grå. 5,0-5,5 5,0-5,5
5.5 Berg 2.26 1.63 39.25

Övrigt: På skruv,
visuellt bedömd
gv-yta = ca 1,1
mumy.
Beteckningar för jordlager
F=Fyllnadsmater
ial
gr=grusig si=siltig f=fin ()= något
sa=sandig le=lerig T=torrskorpe
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2 GV protokoll från borrning
På efterföljande sidor.

3 Sonderingsresultat jord och berg
Sonderingborrning redovisas efter GV-protokoll.



Grundvattenmätning

Uppdrag:

System: PEH 63

Installerat av: SENKJH / SEJCLA

Markytans plusnivå: 40.5199

Tot rörlängd inkl filter: 3 Filterlängd: 1

ök rör: 1.0792 Nivå: 41.5991

Spetsdjup: 1.9208 Nivå:

Installation

DATUM A B B-A Anmärkning Sign

Avläsning nivå ök rör nivå gvy

(Gw u ök rör)

Funktionskontroll
Datum Tid Funktion Sign

2021-08-25 13:09 GOD #NAMN?

ENL ANVISNING M FILTERSAND SAMT BENTONITTÄTNING.

Töllås Gruva Borrpunkt: GV2101

Inst.datum: 2021-08-25

Anm

C:\0_Projekt-Allm\13012407_Töllås-gruva_Orust\50_Fältundersökningar\Geoteknik\Grundvattenprotokoll - GV2101_GV2110
Flik GV2101

SWECO Sverige AB, Geoteknik
Göteborg 2022-04-02;



Grundvattenmätning

Uppdrag:

System: PEH 63

Installerat av: SENKJH / SEJCLA

Markytans plusnivå: 36.4962

Tot rörlängd inkl filter: 8 Filterlängd: 2

ök rör: 1.1136 Nivå: 37.6098

Spetsdjup: 6.8864 Nivå: 29.6098

Installation

DATUM A B B-A Anmärkning Sign

Avläsning nivå ök rör nivå gvy

(Gw u ök rör)

Funktionskontroll
Datum Tid Funktion Sign

2021-08-25 13:16 GOD #NAMN?

Anm

Töllås Gruva Borrpunkt: GV2102

Inst.datum: 2021-08-25

ENL ANVISNING M FILTERSAND OCH BENTONITTÄTNING

C:\0_Projekt-Allm\13012407_Töllås-gruva_Orust\50_Fältundersökningar\Geoteknik\Grundvattenprotokoll - GV2101_GV2110
Flik GV2102

SWECO Sverige AB, Geoteknik
Göteborg 2022-04-02;



Grundvattenmätning

Uppdrag:

System: PEH 63

Installerat av: SENKJH / SEJCLA

Markytans plusnivå: 40.4441

Tot rörlängd inkl filter: 3 Filterlängd: 1

ök rör: 0.6176 Nivå: 41.0617

Spetsdjup: 2.3824 Nivå: 38.0617

Installation

DATUM A B B-A Anmärkning Sign

Avläsning nivå ök rör nivå gvy

(Gw u ök rör)

Funktionskontroll
Datum Tid Funktion Sign

2021-08-25 13:18 GOD #NAMN?

Anm

ENL ANVISNING M FILTERSAND OCH BENTONITTÄTNING

Töllås Gruva Borrpunkt: GV2103

Inst.datum: 2021-08-25

C:\0_Projekt-Allm\13012407_Töllås-gruva_Orust\50_Fältundersökningar\Geoteknik\Grundvattenprotokoll - GV2101_GV2110
Flik GV2103

SWECO Sverige AB, Geoteknik
Göteborg 2022-04-02;



Grundvattenmätning

Uppdrag:

System: PEH 63

Installerat av: SENKJH / SEJCLA

Markytans plusnivå: 43.3803

Tot rörlängd inkl filter: 5 Filterlängd: 1

ök rör: 3.6071 Nivå: 46.9874

Spetsdjup: 1.3929 Nivå: 41.9874

Installation

DATUM A B B-A Anmärkning Sign

Avläsning nivå ök rör nivå gvy

(Gw u ök rör)

Funktionskontroll
Datum Tid Funktion Sign

2021-08-25 13:21 GOD #NAMN?

Anm

Töllås Gruva Borrpunkt: GV2104

Inst.datum: 2021-08-25

ENL ANVISNING M FILTERSAND OCH BENTONITTÄTNING

C:\0_Projekt-Allm\13012407_Töllås-gruva_Orust\50_Fältundersökningar\Geoteknik\Grundvattenprotokoll - GV2101_GV2110
Flik GV2104

SWECO Sverige AB, Geoteknik
Göteborg 2022-04-02;



Grundvattenmätning

Uppdrag:

System: PEH 63

Installerat av: SENKJH / SEJCLA

Markytans plusnivå: 46.9806

Tot rörlängd inkl filter: 6 Filterlängd: 2

ök rör: 0.7128 Nivå: 47.6934

Spetsdjup: 5.2872 Nivå: 41.6934

Installation

DATUM A B B-A Anmärkning Sign

Avläsning nivå ök rör nivå gvy

(Gw u ök rör)

Funktionskontroll
Datum Tid Funktion Sign

2021-08-25 13:30 GOD #NAMN?

Anm

Töllås Gruva Borrpunkt: GV2105

Inst.datum: 2021-08-25

ENL ANVISNING M FILTERSAND OCH BENTONIT

C:\0_Projekt-Allm\13012407_Töllås-gruva_Orust\50_Fältundersökningar\Geoteknik\Grundvattenprotokoll - GV2101_GV2110
Flik GV2105

SWECO Sverige AB, Geoteknik
Göteborg 2022-04-02;



Grundvattenmätning

Uppdrag:

System: PEH 63

Installerat av: SENKJH / SEJCLA

Markytans plusnivå: 46.2248

Tot rörlängd inkl filter: 5 Filterlängd: 2

ök rör: 0.3183 Nivå: 46.5431

Spetsdjup: 4.6817 Nivå: 41.5431

Installation

DATUM A B B-A Anmärkning Sign

Avläsning nivå ök rör nivå gvy

(Gw u ök rör)

Funktionskontroll
Datum Tid Funktion Sign

2021-08-25 13:32 GOD #NAMN?

Anm

Töllås Gruva Borrpunkt: GV2106B

Inst.datum: 2021-08-25

ENL ANVISNING M FILTERSAND OCH BENTONIT

C:\0_Projekt-Allm\13012407_Töllås-gruva_Orust\50_Fältundersökningar\Geoteknik\Grundvattenprotokoll - GV2101_GV2110
Flik GV2106B

SWECO Sverige AB, Geoteknik
Göteborg 2022-04-02;



Grundvattenmätning

Uppdrag:

System: PEH 63

Installerat av: SENKJH / SEJCLA

Markytans plusnivå: 40.8813

Tot rörlängd inkl filter: 5 Filterlängd: 1

ök rör: 0.6312 Nivå: 41.5125

Spetsdjup: 4.3688 Nivå: 36.5125

Installation

DATUM A B B-A Anmärkning Sign

Avläsning nivå ök rör nivå gvy

(Gw u ök rör)

Funktionskontroll
Datum Tid Funktion Sign

2021-08-25 13:36 GOD #NAMN?

Anm

Töllås Gruva Borrpunkt: GV2110

Inst.datum: 2021-08-25

ENL ANVISNINGAR M FILTERSAND OCH BENTONIT

C:\0_Projekt-Allm\13012407_Töllås-gruva_Orust\50_Fältundersökningar\Geoteknik\Grundvattenprotokoll - GV2101_GV2110
Flik GV2110

SWECO Sverige AB, Geoteknik
Göteborg 2022-04-02;





















Protokoll för hammarborrning
Uppdrag Uppdrag nr Provtagningspunkt

B2101
Plats Koordinater rör ök (koordinatsystem:                                                  )

Töllås gruva N = E =
Version Datum borrning Ansvarig provtagare Medverkande

0 Punktens läge (beskrivning, kartskiss etc):
90

139
129
113

Ja
Bh längd Nivå (z)

0.00 40.73
0.31 40.42

40.73
2.86 37.87
5.86 34.87

90.31 -49.58

KE Vattnet klarnar ej
D i tabell anger längd u my . Tolkning per m bh (T): KL Vattnet klarnar långsamt
D: uk i intervall. K Vattnet klarnar snabbt

D Tid Kommentarer vattenföring etc
(m)  (hh:mm) 0- 25- 50- 75- T 0- 25- 50- 75- T

25 50 75 100 25 50 75 100

1 09:40

2 Mycket glimmer i botten av 2m

3

4

5 Fältspat

6 Fältspat . Gjuter ök 6 m

7

8

9 x x 1 KE Ingen spricka tydlig

10

11 Lite poröst mellan 11.5-12

12

13 Ljusrae material, mycket glimmer, mjukare

14 Ljust mjukt, inte lika mycket glimmer

15

16 Mörkare,  grå

17 17.5-17, porös, mörkare grå

18

19 Ev lite fuktigt

20

21

22 Mörkare, grövre

23

24

25

26 x x 1 Mörkt, 26-26.5, Fuktigt KE

27

28

29

30 x 1 Ev liten spricka, snabbare borrsjunkn. Ev grövre mtrl

x: bedömd position

99

90

100

120

95

94

96

97

90

77

90

77

78

90

103

75

80

Borrhål: Riktn. från Norr (gr., medurs)
Borrhål: Lutning från horisontalpl. (gr.)
Foderrörsdiameter-yttre (mm)
Foderrörsdiameter-inre (mm)
Borrhåls diameter (mm)
Foderrör ingjutet (Ja/Nej)

Röröverkant (m)
Markyta (m) L1
Grundvattenyta (m) L2
Bergöveryta (m) L3
Foderör underkant (m) L4
Borrhålsbotten (m) L5

3= mycket vatten
2= vatten
1= lite vatten

3= krosszon
2= flera sprickor
1= liten spricka

0.1 2021-09-20

13012407Töllås gruva Huvudstudie

Karin GrodzinskySanny Naess, Vara Brunsborrning

99

80

Jordart/ Bergart/ Färg

sa

Sa

Berg, Fältspat

Fältspat

Berg

Berg (5.55 u my)

Berg

Borrsjunk  (s/m)
0 - 100 cm

x: bedömd position

Sprickor Vatten

45

73

70

71

75

L1
L2

L4

L5

L3

1 av 3 Hammaborrning_B2101 / BorrProtokoll_Töllås_2021-11



31

32

33 x x 1 Fuktigt , KE

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Ljusare 48.5-49

49

50 x 2 Mörkare material. KE, 5L/min

51 x x x x 1 KE

52 x x x x 1 KE

53 x x x x 1 KE

54 x x x x 1 KE

55 x x x x 1 KE

56 x 1 x x x x 1 KE, lite paus för blåsning

57 x x x x 1 KE

58 x x x x 1 KE

59 x x x x 1 KE, mindre vatten än ovan

60 14:20 x x x x 1 KE, mindre vatten än ovan, mörkare mtrl

61 x x x x 1 KE/KL

62 x x x x 1 Grovt mtrl, mycket lite vatten

63 x x x x 1 Kavrts/mica gång?. Mycket lite vatten

64 x x x x 1 KE, mkt lite vatten

65

66 Mkt glimmer

67 Mkt glimmer

68 Mkt glimmer

69 Mkt glimmer

70

71

72 x 1

73 mkt mica

74 mkt mica

75 x 1 mkt mica

76 mkt mica

77 mkt mica

78

79

80 x x x 2 (vet ej exakt var vattnet kom)

81 x x x x 2 Materliat verkar poröst

82 x x x x 1

97

107

86

95

120

117

107

110

143

130

110

90

116

105

100

100

110

120

116

102

109

87

96

92

76

111

90

101

97

109

115

120

115

105

107

105

120

115

100

103

80

120

122

110

120

115

80

60

2 av 3 Hammaborrning_B2101 / BorrProtokoll_Töllås_2021-11



83 x x x x 1

84 x x x x 1 Större sprickzon?

85 x x x x 1

86 x x x x 1

87 x x x x 1

88 ? ? 1 x x x x 1

89 x x x x 1 Lite mer grusigt på slutet

90 16:55 x x x x 1 4-5 L/min efter 20 min spoln. Ganska klart vatten

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

90

104

120

92

110

60
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Protokoll för hammarborrning
Uppdrag Uppdrag nr Provtagningspunkt

B2102
Plats Koordinater rör ök (koordinatsystem:                                                  )

Töllås gruva N = E =
Version Datum borrning Ansvarig provtagare Medverkande

0 Punktens läge (beskrivning, kartskiss etc):
90

139
129
113

Ja
Bh längd Nivå (z)

0.00 37.00
0.37 36.63

37.00
8.51 28.49

11.51 25.49
86.37 -49.37

KE Vattnet klarnar ej
D i tabell anger längd u my . Tolkning per m bh (T): KL Vattnet klarnar långsamt
D: uk i intervall. K Vattnet klarnar snabbt

D Tid Kommentarer vattenföring etc
(m)  (hh:mm) 0- 25- 50- 75- T 0- 25- 50- 75- T

25 50 75 100 25 50 75 100

1 19:00 Gjuter foderrör 2021-09-20

2 Trycks upp vatten vid PEHrör kl 21

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Gångbergart? Finkornigt

14 Mörkt 13-13.5 sedan gråare

15 Grått mörkt mjöligt

16 08:56 Grått mörkt mjöligt

17 Grått mörkt mjöligt

18 Grått mörkt mjöligt lite större korn

19 Grått mörkt mjöligt lite större korn

20 Grått mörkt mjöligt lite större korn

21 Grått mörkt mjöligt lite större korn

22 Lite ljusare grå på slutet

23 Mörkgrå/Ljusgrå, mjöligt

24 Lite ljusare

25 Lite ljusare

26 x 1 Mjukare berg, liten spricka

27 x 1 Mjukare berg, liten spricka

28

29

30 Ljusgrått. Glimmerrikt

Borrhål: Riktn. från Norr (gr., medurs)
Borrhål: Lutning från horisontalpl. (gr.)
Foderrörsdiameter-yttre (mm)
Foderrörsdiameter-inre (mm)
Borrhåls diameter (mm)
Foderrör ingjutet (Ja/Nej)

Töllås gruva Huvudstudie 13012407

0.1 2021-09-20_21 Sanny Naess, Vara Brunsborrning Karin Grodzinsky

x: bedömd position x: bedömd position
1= liten spricka 1= lite vatten
2= flera sprickor 2= vatten

Röröverkant (m)
Markyta (m) L1
Grundvattenyta (m) L2
Bergöveryta (m) L3
Foderör underkant (m) L4
Borrhålsbotten (m) L5

0 - 100 cm

3= krosszon 3= mycket vatten

Jordart/ Bergart/ Färg Borrsjunk  (s/m) Sprickor Vatten

Mörk/svart

160

194

180

183

150

135

140

150

161

187

181

Mafisk 185

Felsisk 90

120

150

L1
L2

L4

L5

L3
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31 09:43

32

33 Ljusgrått/vitt

34

35

36

37

38

39

40 Mjukare berg

41

42

43 Ljust

44

45 Mkt ljusare, som sandstrand

46

47

48 Mkt ljusare, som sandstrand

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58 Något lite mörkare 58.5-58.75

59

60

61

62 Något lite mörkare62.25-63

63

64

65

66

67

68

69 Lite mörkare material vid 69-69.25

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

Felsisk 90

90

Granit? 80

Granit? 90

85

Mer glimmer

Mkt glimmer

Granit? 80

90

90

105

85

70

90

70

80

100

Glimmer 85

80

70

119

82

87

95

110

90

100

90

95

90

65

96

85

90

82

100

95

115

120

97

105

65

70

90

92

72

72
5 av 8 Hammaborrning_B2102 / BorrProtokoll_Töllås_2021-11



83 11:22

84

85

86 11:30 Borrn. Avslutas. Blåser ut , inget vatten

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

80

80

80
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Protokoll för hammarborrning
Uppdrag Uppdrag nr Provtagningspunkt

B2103
Plats Koordinater rör ök (koordinatsystem:                                                  )

Töllås gruva N = E =
Version Datum borrning Ansvarig provtagare Medverkande

0 Punktens läge (beskrivning, kartskiss etc):
90

139
129
113

Ja
Bh längd Nivå (z)

0.00 40.82
0.35 40.47

40.82
9.35 31.47

12.35 28.47
70.35 -29.53

KE Vattnet klarnar ej
D i tabell anger längd u my . Tolkning per m bh (T): KL Vattnet klarnar långsamt
D: uk i intervall. K Vattnet klarnar snabbt

D Tid Kommentarer vattenföring etc
(m)  (hh:mm) 0- 25- 50- 75- T 0- 25- 50- 75- T

25 50 75 100 25 50 75 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 1

12

13

14

15

16

17

18

19 1

20

21

22

23

24 Mörkt (svart)

25 Mörkt (svart)

26 Mörkt (svart)

27 Mörkt (svart)

28 Mörkt (svart)

29 Mörkt (svart)

30 Mörkt (svart)

0 - 100 cm

3= krosszon 3= mycket vatten

Jordart/ Bergart/ Färg Borrsjunk  (s/m) Sprickor Vatten

x: bedömd position x: bedömd position
1= liten spricka 1= lite vatten
2= flera sprickor 2= vatten

Röröverkant (m)
Markyta (m) L1
Grundvattenyta (m) L2
Bergöveryta (m) L3
Foderör underkant (m) L4
Borrhålsbotten (m) L5

Borrhål: Riktn. från Norr (gr., medurs)
Borrhål: Lutning från horisontalpl. (gr.)
Foderrörsdiameter-yttre (mm)
Foderrörsdiameter-inre (mm)
Borrhåls diameter (mm)
Foderrör ingjutet (Ja/Nej)

Töllås gruva Huvudstudie 13012407

0.1 2021-09-20_21 Sanny Naess, Vara Brunsborrning Sanny Naess

L1
L2

L4

L5

L3

7 av 8 Hammaborrning_B2103 / BorrProtokoll_Töllås_2021-11



31 Mörkt (svart)

32 Mörkt (svart)

33 Mörkt (svart)

34 1 Grått

35 Grått

36 Grått

37 Grått

38 Grått

39 1 Grått

40 Grått

41 Grått

42 Mörkt (svart)

43 Mörkt (svart)

44 Mörkt (svart)

45 Mörkt (svart)

46 Mörkt (svart)

47 Mörkt (svart)

48 1 Mörkt (svart)

49 Mörkt (svart)

50 Mörkt (svart)

51 Mörkt (svart)

52 Mörkt (svart)

53 Mörkt (svart)

54 Mörkt (svart)

55 Mörkt (svart)

56 Mörkt (svart)

57 Mörkt (svart)

58 Mörkt (svart)

59 Mörkt (svart)

60 Mörkt (svart)

61 Mörkt (svart)

62 1 Mörkt (svart)

63 Mörkt (svart)

64 Mörkt (svart)

65 Mörkt (svart)

66 1 Mörkt (svart)

67 Mörkt (svart)

68 Mörkt (svart)

69 Mörkt (svart)

70 Borravslut 70 m, Mycket liten vatten, ej mätbart

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82
8 av 8 Hammaborrning_B2103 / BorrProtokoll_Töllås_2021-11
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1 Kornstorleksanalyser – Laboratorierapport – utvärdering
I denna bilaga redovisas laboratorierapporter för utförda sikt- och sedimentationsanalyser samt
beräkningar av hydraulisk konduktivitet (K) baserat på dessa analyser. Proven härrör från
skruvborrningar har av Sweco utförts i området öster, väster och söder om gruva, inom ramen för
projektet.

2 Metodik för beräkning av K
Beräkning av hydraulisk konduktivitet (K) utifrån resultat från kornfördelningsanalys baseras på
tolkad fraktion (dxx) som motsvarar passerad mängd av 60% (d60) och 10% (d10).  Baserat på dessa
fraktioner beräknas K enligt Gustafson G, 1983. Brunnssystem för värmelagring och värmeutvinning
i akviferer. R39:1983, Statens Råd för Byggforskning. Stockholm.

3 Protokoll
Protokoll och tabeller med resultat redovisas i detta kapitel.

3.1 Egenskaper baserat på siktanalys
Kapitlet ger en sammanställning av värden från siktanalys samt en beräkning av hydraulisk
konduktivitet baserat på siktanalysdata.

I Tabell 3.1 redovisas resultaten från utförda borrningar.  Tabellerna anger provtagningspunkt,
provtagningsdjup, tolkat representativt djup för prov, typ av grundvattenmagasin (Typ), jordart, d10,
d30, d60 samt olikformighetstalet (ibland benämnt som ojämnkornighetstal eller graderingstalet)
u=d60/d10.

K-värden som anses representativa är beräknade enligt Gustafson G (1983) i Tabell 3.1 men K
beräknat enligt Hazen redovisas också.
Tabell 3.1 Sammanställning av siktanalysdata. Typ: U (undre magasin) Ö (övre magasin), M (mellan magasin). Djup prov
är det djup som provet är tagit på och som analyserats i lab. Tolkad djup är det djupintervall som labprovet bedöms
representera med hänsyn till observationer under borrning. d10, d60:  kornstorlek som anger att 10% respektive 60% av
provet har finare kornstorlek än d10, d60. d60/d10: Graderingstal. KHazen: K utvärderat med Hazens metod. KG50, KG80, KG90:
Beräknat K-värde överstiger angett värde med 50%, 80% eller 90 % sannolikhet (Se Gustafson G, 1983 för detaljer.)
Gråmarkerad värden mycket osäkra.

Punkt Djup, Prov
Djup,

Tolkning Typ Jordart d10 d60 d60/d10 KHazen KG50 KG80 KG90

[m u my] [m u my] [mm] [mm] U [m/s] [m/s] [m/s] [m/s]
GV2101 1.0 - 2.0 1.0 - 2.0 Ö Sa 0.05 0.450 9.00 2.89E-05 2.54E-05 1.24E-05 8.12E-06

GV2102 6.0 - 7.0 6.0 - 7.0 Ö siSa 0.006 0.900 150.00 4.17E-07 6.52E-08 3.19E-08 2.09E-08

GV2103 1.0 - 1.5 1.0 - 1.5 Ö Sa 0.001 0.150 150.00 1.16E-08 1.81E-09 8.87E-10 5.79E-10

GV2104 3.0 - 4.0 3.0 - 4.0 Ö siSa 0.001 0.125 125.00 1.16E-08 2.01E-09 9.87E-10 6.44E-10

GV2105 4 - 5.0 4 - 5.0 Ö Sa 0.15 0.60 4.00 2.60E-04 3.38E-04 1.66E-04 1.08E-04

GV2105 5 - 6.0 5 - 6.0 Ö Sa 0.1 1.50 15.00 1.16E-04 7.45E-05 3.65E-05 2.38E-05

GV2106B 4.4 - 5.0 4.4 - 5.0 Ö Sa 0.001 0.80 800.00 1.16E-08 7.09E-10 3.47E-10 2.27E-10

GV2110 3 - 4.0 3 - 4.0 Ö siSa 0.063 0.800 12.70 4.59E-05 3.28E-05 1.61E-05 1.05E-05

3.2 Laboratorierapporter
Laboratorierapporter redovisas på följande sidor.
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Ver. 1
2021-10-20

Västbergavägen 24, 126 30 HÄGERSTEN

Redovisning av rutinundersökning på störda prover
Sweco Svergie AB Objekt: Provtagningsdatum:

Niklas Nord Uppdrag Nr. Ankomstdatum:

Skånegatan 3, 411 40 Göteborg Provtagare** Analysdatum:

Skrymdensitet Vattenkvot Konflytgräns

Djup Förkortning CPT wN
5 wL

6 

m ρ4, t/m3 % %

GV2101 1,0 - 2,0 Sikt rapport S 210821  #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

GV2102 6,0 - 7,0 Sikt rapport S 210822   #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

GV2103 1,0 - 1,5 Sikt rapport S 210823   #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

GV2103 1,5 - 2,0 Grå röstflackig något grusig varvig LERA med sandskikt (gr)vCl sa 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

GV2103 2,0 - 2,5 Grå röstflackig sandig varvig LERA med stenar savCl co 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

GV2103 2,5 - 3,0 Grå något sandig varvig LERA (sa)vCl 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

GV2103 3,0 - 3,6 Grå sandig varvig LERA savCl  4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

GV2103 3,7 - 5,0 Grå lerig SAND clSa 3B/2 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

GV2104 2,0 - 3,0 Grå röstflackig  varvig LERA med tunna sandskikt vCl(dc) (sa) 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

GV2104 3,0 - 4,0 Sikt rapport S 210824  * #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

GV2104 4,0 - 4,5 Grå något sandig varvig LERA (sa)vCl 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

GV2105 4,0 - 5,0 Sikt rapport S 210825  * #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

GV2105 5,0 - 6,0 Sikt rapport S 210826  * #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

GV2106 3,3 - 3,7 Grå LERA med torrskorpekaraktär smat enstaka växtdelar Cl(dc) (pr) 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

GV2106B 4,4 - 5,0 Sikt rapport S 210827  * #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

*Ej ackrediterad metod, **Vid extern provtagning åligger provtagningsförfarandet hos kund. Mitta följer SS-EN 932-1 vid provtagning om ej annat angivits på aktuell rapport

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultat avser endast den provade mängden

Mätosäkerhet återfinns på https://mitta.fi/wp-content/uploads/2020/03/Matosakerhet-SHOLMLLA.pdf

Utförd av: AZ

Granskad av:
Enligt: 1SS-EN ISO 14688-1, -2 | 2SGF Beteckningssystem 2016 | 3AMA Anläggning 17 | 4SS-EN IS 17892-2:2014 | 5SS-EN ISO 17892-1:2014 | 6SS-EN ISO 17892-12:2018 med hänsyn till SGF N 1:2018*|

RAPPORT

0

0

0

0

0

0

0

Anmärkning

0

0

211020

210921

210823--25

0

0

0

0

0

S 210867

0

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

 

Beställare: Töllås huvudstudie

Ansvarig geotekniker: 30018381

Adress: Extern

Borrhål Okulär klassificering*
Mtrl typ / 

tjälf. Klass
Provt. 

utrustning
1 2

3

2021-10-20 | 15:10 WWW.MITTA.SE SIDA 1Amin Zeinali
Elektroniskt undertecknad av Amin 
Zeinali 
Datum: 2021.10.20 15:11:25 +02'00'



Ver. 1
2021-10-20

Västbergavägen 24, 126 30 HÄGERSTEN

Redovisning av rutinundersökning på störda prover
Sweco Svergie AB Objekt: Provtagningsdatum:

Niklas Nord Uppdrag Nr. Ankomstdatum:

Skånegatan 3, 411 40 Göteborg Provtagare** Analysdatum:

Skrymdensitet Vattenkvot Konflytgräns

Djup Förkortning CPT wN
5 wL

6 

m ρ4, t/m3 % %

GV2110 1,0 - 2,0 Grå siltig SAND siSa 3B/2 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

GV2110 2,0 - 3,0 Grå siltig SAND siSa 3B/2 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

GV2110 3,0 - 4,0 Sikt rapport S 210828  * #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

GV2110 4,0 - 4,5 Grå siltig SAND siSa 3B/2 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

GV2110 5,0 - 5,5 Grå siltig SAND siSa 3B/2 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 0  * #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 0  * #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 0  * #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 0  * #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 0  * #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 0  * #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 0  * #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 0  * #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 0  * #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 0  * #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

*Ej ackrediterad metod, **Vid extern provtagning åligger provtagningsförfarandet hos kund. Mitta följer SS-EN 932-1 vid provtagning om ej annat angivits på aktuell rapport

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultat avser endast den provade mängden

Mätosäkerhet återfinns på https://mitta.fi/wp-content/uploads/2020/03/Matosakerhet-SHOLMLLA.pdf

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Utförd av: AZ

Granskad av:
Enligt: 1SS-EN ISO 14688-1, -2 | 2SGF Beteckningssystem 2016 | 3AMA Anläggning 17 | 4SS-EN IS 17892-2:2014 | 5SS-EN ISO 17892-1:2014 | 6SS-EN ISO 17892-12:2018 med hänsyn till SGF N 1:2018*|

0

0

0

0

Anmärkning

Ansvarig geotekniker: 30018381

Adress: Extern

Borrhål Okulär klassificering*
Mtrl typ / 

tjälf. Klass
Provt. 

utrustning

211020

210921

RAPPORT S 210867
Utfärdad av ackrediterat laboratorium

 

Beställare: Töllås huvudstudie 210823--25

1 2
3

2021-10-20 | 15:10 WWW.MITTA.SE SIDA 2



1

0,0

0 0,0

0,0

0

0

ACC %00

125

82

65

94

25

4,0 92

Provningsansvarig:

0

0,0

0

0,5 47

22,4 100

0 0,0

0 0,0

100

0,0

0 0

0 0

0 0

14

100

100

Ej ackrediterade metoder

 

0

Mitta Stockholm  

0,063 9,2

Anm: 0

Laboratorium: Utförd av:

Ver 1

mm

0

0 0

0

0

0,0

Totalt inlämnat prov:  kg 0 0,000

%

*

Kunden har informerats om mätosäkerheten vid kontraktsgenomgången https://mitta.fi/wp-content/uploads/2020/03/Matosakerhet-SHOLMLLA.pdf. Resultat avser endast den provade mängden. 

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

Vid extern provtagning åligger provtagningsförfarandet hos kund. Mitta följer SS-EN 932-1 vid provtagning och projektspecifika provtagningsplaner om ej annat angivits på aktuell rapport.

Vattenkvot: SS-EN ISO 17892-1:2014 0 %

Graderingstal; d60/d10: 0,25

*Jordart: CEN/ISO 14688-1:2002 0,0 2,0

0 0,000 0,125

0 0,00

*Materialtyp enl. AMA Anläggning 17  1,0

*Tjälfarlighetsklass enl AMA Anläggning 17 0 0

0,0

Adress:

Objekt:

Tvättsikt/Torrsikt Tvättsikt 8,0

Töllås huvudstudie, 30018381

Skånegatan 3, 411 40 Göteborg

210823-25
0 0

Provt.plats:
SIKT

 

0

200
Provt.datum:

180
Borrhål:

Märkning:
63

0 0

0

45,0

Analysdatum: 211008

Ankomstdatum: 210920

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

0 0

2021-10-13

RAPPORT: S 210828

Kornstorleksfördelning enl. SSEN 933-1:2012

Provtagare:

SWECO Sverige AB

Västbergavägen 24, 126 30 Hägersten

Beställare:

0

Niklas Nord, SWECO

Koordinater:
1000 0

GV2110

0

3,0-4,0m

0
0

100
Djup:

90 100

Halt (0.063/tot): 9,2 vikt-% 5,6

Största sten i provet:  

97

Väg nr:
31,5 100

Entreprenör:

Leverantör:
16,0 100

11,2 98

0 0,0

0 0

 

0

Material:

0

0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45 63 90 125 180 350 600

| | | | | | | | |
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Fin-sand Mellan-sand Grov-sand Fin-grus Mellan-grus Grov-grus Sten Block

Kornstorleksfördelning         
SSEN 933-1:2012

Digitalt signerad av Petrus Lindh
DN: cn=Petrus Lindh, c=SE,
o=Mitta AB, ou=Geolabb,
email=petrus.lindh@mitta.se
Datum: 2021.10.13 15:24:42
+02'00'

Petrus
Lindh



1

Halt (0.063/tot): 11,8 vikt-% 5,6

Största sten i provet:  

100

Väg nr:
31,5 100

Entreprenör:

Leverantör:
16,0 100

11,2 100

0 0,0

0 0

 

0

Material:

0

Koordinater:
1000 0

GV2101

0

1,0-2,0m

0
0

100
Djup:

90 100

Analysdatum: 211008

Ankomstdatum: 210920

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

0 0

2021-10-13

RAPPORT: S 210821

Kornstorleksfördelning enl. SSEN 933-1:2012

Provtagare:

SWECO Sverige AB

Västbergavägen 24, 126 30 Hägersten

Beställare:

0

Niklas Nord, SWECO

Adress:

Objekt:

Tvättsikt/Torrsikt Tvättsikt 8,0

Töllås huvudstudie, 30018381

Skånegatan 3, 411 40 Göteborg

210823-25
0 0

Provt.plats:
SIKT

 

0

200
Provt.datum:

180
Borrhål:

Märkning:
63

0 0

0

45,0

*Jordart: CEN/ISO 14688-1:2002 0,0 2,0

0 0,000 0,125

0 0,00

*Materialtyp enl. AMA Anläggning 17  1,0

*Tjälfarlighetsklass enl AMA Anläggning 17 0 0

0,0

Totalt inlämnat prov:  kg 0 0,000

%

*

Kunden har informerats om mätosäkerheten vid kontraktsgenomgången https://mitta.fi/wp-content/uploads/2020/03/Matosakerhet-SHOLMLLA.pdf. Resultat avser endast den provade mängden. 

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

Vid extern provtagning åligger provtagningsförfarandet hos kund. Mitta följer SS-EN 932-1 vid provtagning och projektspecifika provtagningsplaner om ej annat angivits på aktuell rapport.

Vattenkvot: SS-EN ISO 17892-1:2014 0 %

Graderingstal; d60/d10: 0,25

Ver 1

mm

0

0 0

0

0

0,0

0 0

0 0

0 0

18

100

100

Ej ackrediterade metoder

 

0

Mitta Stockholm KH; LJ; PL

0,063 11,8

Anm: 0

Laboratorium: Utförd av:

125

96

85

100

36

4,0 99

Provningsansvarig:

0

0,0

0

0,5 65

22,4 100

0 0,0

0 0,0

100

0,0

0,0

0 0,0

0,0

0

0

ACC %00

0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45 63 90 125 180 350 600

| | | | | | | | |
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SSEN 933-1:2012

Digitalt signerad av Petrus Lindh
DN: cn=Petrus Lindh, c=SE,
o=Mitta AB, ou=Geolabb,
email=petrus.lindh@mitta.se
Datum: 2021.10.13 15:20:11
+02'00'

Petrus
Lindh



enl. SS027124 & SS-EN ISO 17892-4:2016

Ver 1

D10/D5 6,9

D20/D10 0,0

D40/D20 #########

D30/D15 #########

D20 0,0

D15 0,0

D10 0,0

D5 0,0

D40 4,0

D30 0,1

inre stabilitet

RAPPORT:

0

10,7

0,005 10,3

0,004 10,1

0,008

0,063 22,1

0,125 33

0,25

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat
*Ej ackrediterade metoder Resultat avser endast den provade mängden
  Kunden har informerats om mätosäkerheten vid kontraktsgenomgången https://mitta.fi/wp-content/uploads/2020/03/Matosakerhet-SHOLMLLA.pdf

1 Vid extern provtagning åligger provtagningsförfarandet hos kund. Mitta följer SS-EN 932-1 vid provtagning om ej annat angivits på aktuell rapport

Laboratorium: Utförd av: Granskad av:

Mitta Stockholm KH; LJ; PL

0,003 9,7

0,001 9,2

Anm: 0

*Materialtyp enl. AMA Anläggning 17  

Korndensitet, SS-EN ISO 17892-3:2016:

Totalt inlämnat prov:  kg

Sedimentation           SS 
02 71 24

0,037 16,2

0,026 14,0

0,017 12,7

0,012 11,8

Vattenkvot: SS-EN ISO 17892-1:2014 0 %

Graderingstal; d60/d10:  

*Tjälfarlighetsklass enl. AMA Anläggning 17 0

44

0,5 54

*Jordart enl. AMA Anläggning 17 0

1,0 62

2,0 69

4,0 77

Halt (0.002/0.063): 42,6 vikt-%

%

5,6 82

Glödgningsförlust, SS 27105:1990: 0,0

31,5 100

45 100

9,4 vikt-%

11,2 91

16,0 99

2,1 t/m3

Halt 0.002 mm: 8,0 87

Märkning: 0

Material:  

500 100

Väg nr: 0

Koordinater: 0

Djup: 6,0-7,0m

22,4 100

63 100

90 100

125

500 100

Provt.datum: 210823-25

Borrhål: GV2102
180 100

200 100
Provtagare: Niklas Nord, SWECO

100

S 210822
2021-10-13 Utfärdad av ackrediterat laboratorium

SIKT ACC %

Västbergavägen 24 B7, 126 30 Hägersten  

Kornstorleksfördelning inkl. Sedimentationsanalys Ankomstdatum: 210920

Analysdatum: 211008Beställare: SWECO Sverige AB

Adress: Skånegatan 3, 411 40 Göteborg

Objekt: Töllås huvudstudie, 30018381

Provt.plats:
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Digitalt signerad av Petrus Lindh
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enl. SS027124 & SS-EN ISO 17892-4:2016

Ver 1

D10/D5 6,9

D20/D10 0,0

D40/D20 #########

D30/D15 #########

D20 0,0

D15 0,0

D10 0,0

D5 0,0

D40 4,0

D30 0,1

inre stabilitet

RAPPORT:

0

21,8

0,005 20,3

0,004 18,8

0,007

0,063 34,4

0,125 49

0,25

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat
*Ej ackrediterade metoder Resultat avser endast den provade mängden
  Kunden har informerats om mätosäkerheten vid kontraktsgenomgången https://mitta.fi/wp-content/uploads/2020/03/Matosakerhet-SHOLMLLA.pdf

1 Vid extern provtagning åligger provtagningsförfarandet hos kund. Mitta följer SS-EN 932-1 vid provtagning om ej annat angivits på aktuell rapport

Laboratorium: Utförd av: Granskad av:

Mitta Stockholm KH; LJ; PL

0,003 16,7

0,001 15,7

Anm: 0

*Materialtyp enl. AMA Anläggning 17  

Korndensitet, SS-EN ISO 17892-3:2016:

Totalt inlämnat prov:  kg

Sedimentation           SS 
02 71 24

0,036 31,0

0,026 28,9

0,016 25,9

0,012 23,3

Vattenkvot: SS-EN ISO 17892-1:2014 0 %

Graderingstal; d60/d10:  

*Tjälfarlighetsklass enl. AMA Anläggning 17 0

76

0,5 89

*Jordart enl. AMA Anläggning 17 0

1,0 93

2,0 95

4,0 97

Halt (0.002/0.063): 46,9 vikt-%

%

5,6 98

Glödgningsförlust, SS 27105:1990: 0,0

31,5 100

45 100

16,2 vikt-%

11,2 99

16,0 100

2,5 t/m3

Halt 0.002 mm: 8,0 98

Märkning: 0

Material:  

500 100

Väg nr: 0

Koordinater: 0

Djup: 1,0-1,5m

22,4 100

63 100

90 100

125

500 100

Provt.datum: 210823-25

Borrhål: GV2103
180 100

200 100
Provtagare: Niklas Nord, SWECO

100

S 210823
2021-10-13 Utfärdad av ackrediterat laboratorium

SIKT ACC %

Västbergavägen 24 B7, 126 30 Hägersten  

Kornstorleksfördelning inkl. Sedimentationsanalys Ankomstdatum: 210920

Analysdatum: 211008Beställare: SWECO Sverige AB

Adress: Skånegatan 3, 411 40 Göteborg

Objekt: Töllås huvudstudie, 30018381

Provt.plats:

0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45 63 90 125 1800,002 0,006 0,02
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enl. SS027124 & SS-EN ISO 17892-4:2016

S 210824
2021-10-13 Utfärdad av ackrediterat laboratorium

SIKT ACC %

Västbergavägen 24 B7, 126 30 Hägersten  

Kornstorleksfördelning inkl. Sedimentationsanalys Ankomstdatum: 210920

Analysdatum: 211008Beställare: SWECO Sverige AB

Adress: Skånegatan 3, 411 40 Göteborg

Objekt: Töllås huvudstudie, 30018381

Provt.plats:
500 100

Provt.datum: 210823-25

Borrhål: GV2104
180 100

200 100
Provtagare: Niklas Nord, SWECO

100

Märkning: 0

Material:  

500 100

Väg nr: 0

Koordinater: 0

Djup: 3,0-4,0m

22,4 100

63 100

90 100

125

Glödgningsförlust, SS 27105:1990: 0,0

31,5 100

45 100

25,9 vikt-%

11,2 96

16,0 100

2,1 t/m3

Halt 0.002 mm: 8,0 96

*Jordart enl. AMA Anläggning 17 0

1,0 90

2,0 93

4,0 94

Halt (0.002/0.063): 57,2 vikt-%

%

5,6 94

%

Graderingstal; d60/d10:  

*Tjälfarlighetsklass enl. AMA Anläggning 17 0

78

0,5 87

*Materialtyp enl. AMA Anläggning 17  

Korndensitet, SS-EN ISO 17892-3:2016:

Totalt inlämnat prov:  kg

Sedimentation           SS 
02 71 24

0,036 40,0

0,025 37,3

0,016 35,8

0,011 33,1

Vattenkvot: SS-EN ISO 17892-1:2014 0

0,063 45,2

0,125 61

0,25

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat
*Ej ackrediterade metoder Resultat avser endast den provade mängden
  Kunden har informerats om mätosäkerheten vid kontraktsgenomgången https://mitta.fi/wp-content/uploads/2020/03/Matosakerhet-SHOLMLLA.pdf

1 Vid extern provtagning åligger provtagningsförfarandet hos kund. Mitta följer SS-EN 932-1 vid provtagning om ej annat angivits på aktuell rapport

Laboratorium: Utförd av: Granskad av:

Mitta Stockholm KH; LJ; PL

0,003 26,3
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1 Enhålstester – Slugtester och specifikkapacitets test -
utvärdering

Denna bilaga omfattar resultatredovisningen av de slugtester utförda i rör i jordlager och
specifikkapacitets test efter borrning av bergborrhål som utförts av Sweco inom projektet.

2 Observationsrör
Observationsrör i jord har vanligen följande dimensioner: innerdiametern 52 mm, filterlängd 1 m,
filterdelens innerdiameter är 50 mm. I vissa fall sätts en sump på 1 m under filterdel. Bilaga 2 anger
aktuella diametrar för observationsrör/brunnar.

Slugtester har utförts i tidigare satta rör och dessa har diameter 41 mm och bedömd filterlängd är 1
m.

3 Tolkningsmetodik
3.1 Slugtester
Vid ett slugtest skapas en momentan tryckstörning i ett vattenfyllt borrhål för att kontrollerat höja
eller sänka grundvattennivån, därefter mäts återhämtningen av grundvattennivån i borrhålet under
en viss tid. Tryckstörningarna har i denna undersökning utförts antingen genom en vattenpåfyllnad
i borrhålen med en viss volym eller att en slug med bestämd volym (tung solid kropp) skapat
tryckstörning i borrhålet. I det senare fallet tillåts först grundvattennivån återhämta sig med en slug
under grundvattenytan, när detta väl inträffat påbörjas den mätbara tryckstörningen genom att
slugen snabbt tas upp ur borrhålet.

Begränsningar i rörets volym medför att en relativt liten volym vatten kan användas för att generera
tryckstörningen. Det innebär att influensavståndet för en slugtest kommer att vara mycket
begränsat.  Det betyder dels att de utvärderade hydrauliska egenskaperna representerar mycket
lokala förhållanden nära borrhålet; nära filterdelen på röret samt jorden eller berget närmast
borrhålet för borrhål i berg, och dels att flödet i huvudsak kommer att vara radiellt utifrån filtret.
Det innebär att utvärderingsmodellen som Cooper, Bredehoeft and Papadopulos (1967) föreslog
lämpar sig väl för de flesta fallen och filterlängd ansätts som representativ mäktighet för
testutvärdering (Ht) av den hydrauliska konduktiviteten (K). Om filterlängd och störning samt
formationsegenskaper ger att en annan utvärderingsmodell än den som anges ovan bör användas,
anges det i kommentarerna till den specifika utvärderingen. Magasinets mäktighet är angiven
utifrån tolkningar av borrning och definieras i jord vanligen som det vertikala avståndet från
lerjords underkant till bergöveryta för vad som bedöms vara slutna magasin. Observera att tolkat K i
många fall bara representerar jordlager på filternivå, även om det tolkas att akviferen är mäktigare
än filterlängden.

Slugtest ger framförallt möjlighet att tolka hydraulisk konduktivitet (K). Tolkade specifika
magasinskoefficienter (Ss) från slugtester är i allmänhet mycket osäkra.

Utvärderingsmetodik för slugtester redovisas i tex Butler, J J (1997).

3.2 Specifikkapacitets test
Efter avslutad borrning renspumpas borrhålet och om möjligt mäts flödet som fås under
mammutpumpningen (airlift-pumpning med tryckluft genom borrstång). Är tillrinningen liten kan
inget flöde mätas direkt, men flödet till borrhålet kan uppskattas från hur snabbt vattennivån stiger
strax efter av mammutpumpningen avslutats. Från dessa data kan specifik kapacitet, Q/s,
uppskattas med antagandet att avsänkningen s motsvaras av borrhålsdjup. Utifrån Q/s kan sedan
borrhålets transmissivitet (T) skattas och även genomsnittlig hydraulisk konduktivitet (K).

Enligt Carlsson och Gustafson (1997) kan T skattas som T=1.1 *Q/s.
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4 Resultat
Utvärderade resultat sammanfattas i nedanstående tabeller och tillhörande diagram redovisas sist i
bilagan.

4.1 Hydrauliska egenskaper
Testresultaten redovisas i Tabell 4-1 och Tabell 4-2. Resultaten från slugtesterna är osäkra men visar
dock att den hydrauliska konduktiviteten vid GV2 och GV3 är mycket hög, och relativt hög vid GV1.

Brunn B2101 uppvisar en relativt hög hydraulisk konduktivitet medan B2102 och B2103 uppvisar en
något lägre hydraulisk konduktivitet än vad som förväntas i svensk kristallin berggrund.
Tabell 4-1.  Tolkade resultat från utförda slugtester för grundvattenrör i jord. (Representativ mäktighet för test (Ht), Hydraulisk
konduktivitet (K), Specifik magasinskoefficient (Ss), Akvifer mäktighet: Hm.  Akvifermäktighet tolkad utifrån borrprotokoll och begränsas av
bergöveryta till tätande lager (lera eller siltig lera) eller grundvattenyta.  I bergborrhål antas att akvifermäktighet motavars a v
borrhålsdjup. Tolkade Ss är mycket osäkra. RÖK- till ök filter och RÖK- till uk filter är längder längs borrhål. (Mycket osäkra värden inom
parentes)

Bh-ID Mag Teststart
RÖK- till
ök filter

RÖK-
till uk
filter

Representativ
mäktighet för

test K Ss
Akvifer

mäktighet
Kommentar
till tolkning

(m) (m) (m) (m/s) (1/m) (m)

GV1 UMAG 2021-12-17 0 1 1 1 E-04 Ca 0.5 Osäkra data

GV2 UMAG 2021-12-17 1 2 1 2E-02 Ca 1 Osäkra data

GV3 UMAG 2021-12-17 2 3 1 3E-02 Ca 1.5 Osäkra data

Tabell 4-2.  Tolkade resultat från utförda specifika kapacitetstester i berg. (Representativ mäktighet för test (Ht), Hydraulisk konduktivitet
(K), Akvifermäktighet tolkad utifrån borrprotokoll och begränsas av uk foderrör botten av borrhål.

Bh-ID Mag Teststart

RÖK- till
uk

foderrör

RÖK-
till

botten
bh

Representativ
mäktighet för

test Q/s T K
Kommentar
till tolkning

(m) (m) (m) (m2/s) (m2/s) (m/s)

B2101 Berg 2021-09-20 5.6 90 84.4 4.86E-05 5.3E-05 6.3E-07

B2102 Berg 2021-09-21 11.2 86 74.8 3.88E-06 4.3E-06 5.7E-08

B2103 Berg 2021-09-21 12 70 58 4.49E-06 4.9E-06 8.5E-08

5 Referenser
Butler, J J, 1997. The Design, Performance, and Analysis of Slug Tests, Lewis Publishers.

Carlsson L och Gustafson G, 1997. Provpumpning som geohydrologisk undersökningsmetodik, Publ.
C62, Chalmers Tekniska Högskola, Geologiska institutionen

Cooper, H.H., J.D. Bredehoeft and S.S. Papadopulos, 1967. Response of a finite-diameter well to an
instantaneous charge of water, Water Resources Research, vol. 3, no. 1, pp. 263-269.

Hvorslev, M.J., 1951. Time Lag and Soil Permeability in Ground-Water Observations, Bull. No. 36,
Waterways Exper. Sta. Corps of Engrs, U.S. Army, Vicksburg, Mississippi, pp. 1-50.

HydroSOLVE Inc., 2007. AQTESOLV v. 4.5, Reston.
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1 Inledning
1.1 Sweco Environment har på uppdrag av Orust kommun utfört en kompletterande

miljöundersökning av Töllåsgruvan i Orust kommun i Västra Götalands län. För
att uppskatta bergets  hydrauliska konduktivitet ger de tre  bergborrhålen som
borrats  av projektet otillräcklig information, varför SGU:s brunnsarkiv nyttjats.
Bakgrund

För att kunna uppskatta berget hydrauliska konduktivitet vid Töllåsgruvan har SGUs brunnsarkiv
nyttjats.

2 Metodik
Följande metodik har använts:

Hydraulisk konduktivitet (K) har beräknats som transmissivitet (T) dividerat med vattenförande
mäktighet (hw); T/hw.

Beräknad vattenförande borrhålslängd (hw): Totaldjup för borrhål – foderrörslängd (eller djup till
grundvattenyta om den ligger djupare än foderrörslängd). Finns inga uppgifter om foderrörslängd
har foderrörslängd satts till 3 m.

Transmissivitet för borrhål (T) beräknas utifrån framtagen relation mellan T och specifikkapacitet
Q/s för ett stort antal hydrauliska tester utförda av SKB i Oskarshamnsområdet för test skala cirka
100 m (Rhén m.fl., 1997).

a b

0.35 0.98

Specifik kapacitet (Q/s) beräknas utifrån angiven kapacitet Q (flöde) i SGUs databas.

Beräknad avsänkning (s): Totaldjup för borrhål – avstånd till grundvattenyta från markyta. Finns
inget djup till grundvattenyta angivet har den antagit ligga 0 m under markytan.

Beräkningen av Q/s för helhål får ses som ett värde med mycket få antaganden. Beräkning av T för
helhål kräver modellantaganden och andra vanliga modeller än den nyttjade kan ge något andra
resultat, men det bedöms att den relation som använts dels är pålitlig inom sin testskala då den
baseras på ett stort antal tester av god kvalitet och att flertalet av testerna ligger inom testskala som
relationen anger. För längre borrhålslängder anger Rhén m.fl. (1997) förslag på något modifierade
relationer Q/s -T, men dessa har inte nyttjats.

Undersökningarna som SKB utfört har borrats till planerat djup och inte styrts av mängden vatten
som påträffats under borrningen, vilket medför att djuptrenderna som presenterats av SKB, bland
annat i Rhén m.fl. (1997) får betraktas som pålitliga.  Brunnsdjupen på de borrningar som
inrapporterats till SGU:s brunnsarkiv är troligen till viss del beroende av den kapacitet som
eftersökts.  Det vill säga att borrningen avbrutits när tillräckligt flöde erhållits.

3 Dataunderlag
Basen för analysen är data från SGU:s brunnsarkviv omfattande Orust.  Med hjälp av
berggrundskartan från SGU och bearbetning i GIS har varje brunn/borrhål kopplats samman med
den bergart som SGU:s berggrundskarta anger. Tolkningen förutsätter att bergartsgränserna är i
stort sett vertikala i borrhålsskala, dvs ner till cirka 200m under markytan. I Figur 3-1 visas
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berggrundskartan med borrhålen i analysen. Bergarterna som återfinns inom valt område visas i
figuren.

I området för Töllåsgruvan dominerar 52619 metagråvacka, kvartsit, paragnejs, metabasalt (1,6-1,5
miljarder år).

Figur 3-1. Berggrundskarta med borrhål. (SGU).

3.1 Datareduktion
Det totala antalet brunnar i SGU:s brunns arkiv för området som anges i föregående avsnitt
omfattar 2034 borrhål /brunnar. Flera av dessa brunnar har uteslutits i analysen enligt nedan.

· Alla jordbrunnar.

· Alla borrhål/brunnar som saknar uppgifter om flöden från kapacitetstester.

· Alla energibrunnar (ENE i SGU:s brunnsdatabas) och alla observationsbrunnar (OBS i
SGU:s brunnsdatabas). Orsaken är att många fler brunnar har inget rapporterat flöde eller
rapporterat flöden 0 eller >0, jämfört med övriga brunnar, vilket bedöms osäkert. Sannolikt
har brunnsborrare ej fått i uppgift, eller ansett det nödvändigt, att genomföra ett
kapacitetstest och därför bara rapporterat flöde 0 eller >0 L/h. Emellertid redovisas båda
analyserna för metagråvackan.



KLAR_bil_6_2022-06-09 4

· Någon brunn har större angivna längder för RÖRBORRNING än TOTALDJUP för borrning.
Troligen har det lagts in fel i kolumnerna men i analysen har data som haft större djup
angivet för RÖRBORRNING, STÅLFODER eller PLASTFODER jämfört med TOTALDJUP
uteslutits.

Figur 3-2. Statistik för 52619 metagråvacka, kvartsit, paragnejs, metabasalt (1,6–1,5 miljarder år).
ENE (Energi brunnar) uteslutna.
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Figur 3-3. Statistik för 52619 metagråvacka, kvartsit, paragnejs, metabasalt (1,6–1,5 miljarder år).
Alla brunnar.

Tabell 3-1. Statistik för 52619 Metagråvacka, kvartsit, paragnejs, metabasalt (1,6-1,5 miljarder år)

Bergart Plats N-tot N-L-cens N-R-cens Medel Std Geom. Medel

Log10 (K) Log10 (K) K
(m/s)

Metagråvacka, 52619 Orust 2034 172 9 -7.83 1.02 1.5E-08

Metagråvacka, 52619, Ej ENE Orust 1456 49 2 -7.58 0.80 2.6E-08

Tabell 3-2. Statistik för 52619 Metagråvacka, kvartsit, paragnejs, metabasalt (1,6-1,5 miljarder år).

Karakteristiska värden (5%-95%)

ID Plats Inf Medel Sup Inf
Geom.
Medel Sup

Log10
(K-inf) Log10 (K)

Log10
(K-sup) K-inf Kg K-dsup

(m/s) (m/s) (m/s)

Metagråvacka, 52619 Orust -7.87 -7.83 -7.78 1.3E-08 1.5E-08 1.7E-08

Metagråvacka, 52619, Ej
ENE Orust -7.62 -7.58 -7.54 2.4E-

08 2.6E-08 2.9E-
08
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4 Referenser
Rhén I (ed), Gustafson G, Stanfors R, Wikberg P, 1997. Äspö HRL – Geoscientific evaluation 1997/5.
Models based on site characterization 1986–1995. SKB TR 97-06, Svensk Kärnbränslehantering AB.

5 Statistik

52613 Granit, syenitoid och metamorfa ekvivalenter (1,6-1,5 miljarder år)
52619 Metagråvacka, kvartsit, paragnejs, metabasalt (1,6-1,5 miljarder år)
52617 Granitoid (1,6-1,5 miljarder år), metamorf
52618 Gabbro, diorit, ultrabasisk bergart, diabas (1,6-1,3 miljarder år), metamorfa

WORKSHEET 1_EJ ENE

Distribution Analysis

Distribution Analysis, Start = log10(K-SKB)_Start and End = log10(K-SKB)_End, by
BRG
Variable Start: log10(K-SKB)_Start  End: log10(K-SKB)_End
BRG = 52613

Censoring

Censoring Information Count
Uncensored value 516
Right censored value 1
Left censored value 5

Estimation Method: Maximum Likelihood

Distribution:   Normal

Parameter Estimates

Standard
Error

95.0% Normal CI
Parameter Estimate Lower Upper
Mean -7.24577 0.0340597 -7.31252 -7.17901
StDev 0.777218 0.0242868 0.731045 0.826307

Log-Likelihood = -611.179

Goodness-of-Fit

Anderson-Darling
(Adjusted)

0.964

Characteristics of Distribution

Standard
Error

95.0% Normal CI
Estimate Lower Upper
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Mean(MTTF) -7.24577 0.0340597 -7.31252 -7.17901
Standard Deviation 0.777218 0.0242868 0.731045 0.826307
Median -7.24577 0.0340597 -7.31252 -7.17901
First Quartile(Q1) -7.76999 0.0378393 -7.84416 -7.69583
Third Quartile(Q3) -6.72154 0.0377493 -6.79553 -6.64755
Interquartile Range(IQR) 1.04845 0.0327624 0.986165 1.11467

Table of Percentiles

Standard
Error

95.0% Normal CI
Percent Percentile Lower Upper

1 -9.05385 0.0660606 -9.18332 -8.92437
2 -8.84198 0.0604842 -8.96052 -8.72343
3 -8.70755 0.0570620 -8.81939 -8.59571
4 -8.60643 0.0545594 -8.71337 -8.49950
5 -8.52418 0.0525759 -8.62722 -8.42113
6 -8.45416 0.0509290 -8.55398 -8.35435
7 -8.39278 0.0495194 -8.48983 -8.29572
8 -8.33781 0.0482871 -8.43245 -8.24317
9 -8.28783 0.0471927 -8.38032 -8.19533

10 -8.24181 0.0462091 -8.33238 -8.15124
20 -7.89989 0.0397758 -7.97785 -7.82193
30 -7.65334 0.0363994 -7.72468 -7.58200
40 -7.44267 0.0346295 -7.51054 -7.37480
50 -7.24577 0.0340597 -7.31252 -7.17901
60 -7.04886 0.0345926 -7.11666 -6.98106
70 -6.83819 0.0363267 -6.90939 -6.76699
80 -6.59164 0.0396690 -6.66939 -6.51389
90 -6.24972 0.0460691 -6.34002 -6.15943
91 -6.20371 0.0470493 -6.29592 -6.11149
92 -6.15372 0.0481402 -6.24807 -6.05937
93 -6.09876 0.0493690 -6.19552 -6.00199
94 -6.03737 0.0507748 -6.13689 -5.93785
95 -5.96736 0.0524179 -6.07009 -5.86462
96 -5.88510 0.0543973 -5.99172 -5.77848
97 -5.78398 0.0568956 -5.89549 -5.67247
98 -5.64956 0.0603128 -5.76777 -5.53134
99 -5.43769 0.0658828 -5.56681 -5.30856

Distribution Analysis, Start = log10(K-SKB)_Start and End = log10(K-SKB)_End, by
BRG
Variable Start: log10(K-SKB)_Start  End: log10(K-SKB)_End
BRG = 52617

Censoring

Censoring Information Count
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Uncensored value 2
Left censored value 1

Estimation Method: Maximum Likelihood

Distribution:   Normal

Parameter Estimates

Standard
Error

95.0% Normal CI
Parameter Estimate Lower Upper
Mean -9.00870 0.796453 -10.5697 -7.44768
StDev 1.28612 0.716813 0.431392 3.83437

Log-Likelihood = -4.335

Goodness-of-Fit

Anderson-Darling
(Adjusted)

5.783

Characteristics of Distribution

Standard
Error

95.0% Normal CI
Estimate Lower Upper

Mean(MTTF) -9.00870 0.796453 -10.5697 -7.44768
Standard Deviation 1.28612 0.716813 0.431392 3.83437
Median -9.00870 0.796453 -10.5697 -7.44768
First Quartile(Q1) -9.87618 1.02742 -11.8899 -7.86248
Third Quartile(Q3) -8.14123 0.824984 -9.75817 -6.52429
Interquartile Range(IQR) 1.73496 0.966966 0.581938 5.17249

Table of Percentiles

Standard
Error

95.0% Normal CI
Percent Percentile Lower Upper

1 -12.0007 2.01538 -15.9507 -8.05061
2 -11.6501 1.83643 -15.2494 -8.05075
3 -11.4276 1.72474 -14.8081 -8.04720
4 -11.2603 1.64189 -14.4783 -8.04226
5 -11.1242 1.57535 -14.2118 -8.03656
6 -11.0083 1.51941 -13.9863 -8.03035
7 -10.9068 1.47094 -13.7897 -8.02377
8 -10.8158 1.42805 -13.6147 -8.01688
9 -10.7331 1.38949 -13.4564 -8.00972

10 -10.6569 1.35442 -13.3116 -8.00231
20 -10.0911 1.11006 -12.2668 -7.91545
30 -9.68315 0.959900 -11.5645 -7.80178
40 -9.33454 0.858919 -11.0180 -7.65109
50 -9.00870 0.796453 -10.5697 -7.44768
60 -8.68287 0.772588 -10.1971 -7.16862
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70 -8.33426 0.793639 -9.88976 -6.77875
80 -7.92627 0.874264 -9.63980 -6.21275
90 -7.36047 1.05923 -9.43653 -5.28441
91 -7.28433 1.08871 -9.41816 -5.15049
92 -7.20161 1.12167 -9.40005 -5.00316
93 -7.11065 1.15896 -9.38216 -4.83914
94 -7.00907 1.20175 -9.36447 -4.65368
95 -6.89322 1.25190 -9.34691 -4.43953
96 -6.75710 1.31244 -9.32943 -4.18477
97 -6.58977 1.38892 -9.31200 -3.86754
98 -6.36733 1.49354 -9.29462 -3.44003
99 -6.01673 1.66385 -9.27782 -2.75564

Distribution Analysis, Start = log10(K-SKB)_Start and End = log10(K-SKB)_End, by
BRG
Variable Start: log10(K-SKB)_Start  End: log10(K-SKB)_End
BRG = 52618

Censoring

Censoring Information Count
Uncensored value 8
Left censored value 1

Estimation Method: Maximum Likelihood

Distribution:   Normal

Parameter Estimates

Standard
Error

95.0% Normal CI
Parameter Estimate Lower Upper
Mean -7.57096 0.387995 -8.33142 -6.81050
StDev 1.15542 0.301141 0.693248 1.92571

Log-Likelihood = -13.948

Goodness-of-Fit

Anderson-Darling
(Adjusted)

2.773

Characteristics of Distribution

Standard
Error

95.0% Normal CI
Estimate Lower Upper

Mean(MTTF) -7.57096 0.387995 -8.33142 -6.81050
Standard Deviation 1.15542 0.301141 0.693248 1.92571
Median -7.57096 0.387995 -8.33142 -6.81050
First Quartile(Q1) -8.35028 0.447114 -9.22661 -7.47395
Third Quartile(Q3) -6.79164 0.428583 -7.63165 -5.95164
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Interquartile Range(IQR) 1.55864 0.406233 0.935177 2.59775

Table of Percentiles

Standard
Error

95.0% Normal CI
Percent Percentile Lower Upper

1 -10.2589 0.818113 -11.8623 -8.65540
2 -9.94391 0.746826 -11.4077 -8.48015
3 -9.74407 0.702821 -11.1216 -8.36657
4 -9.59374 0.670481 -10.9079 -8.27962
5 -9.47146 0.644734 -10.7351 -8.20780
6 -9.36738 0.623266 -10.5890 -8.14580
7 -9.27612 0.604817 -10.4615 -8.09070
8 -9.19441 0.588623 -10.3481 -8.04073
9 -9.12010 0.574185 -10.2455 -7.99472

10 -9.05169 0.561157 -10.1515 -7.95185
20 -8.54339 0.474236 -9.47287 -7.61390
30 -8.17687 0.426365 -9.01253 -7.34121
40 -7.86368 0.399260 -8.64622 -7.08115
50 -7.57096 0.387995 -8.33142 -6.81050
60 -7.27824 0.391553 -8.04567 -6.51081
70 -6.96506 0.411303 -7.77120 -6.15892
80 -6.59853 0.452384 -7.48519 -5.71188
90 -6.09023 0.532977 -7.13485 -5.04561
91 -6.02183 0.545373 -7.09074 -4.95291
92 -5.94751 0.559172 -7.04347 -4.85156
93 -5.86580 0.574716 -6.99222 -4.73938
94 -5.77454 0.592499 -6.93582 -4.61327
95 -5.67046 0.613277 -6.87246 -4.46846
96 -5.54818 0.638298 -6.79922 -4.29714
97 -5.39785 0.669856 -6.71075 -4.08496
98 -5.19802 0.712978 -6.59543 -3.80061
99 -4.88305 0.783160 -6.41802 -3.34809

Distribution Analysis, Start = log10(K-SKB)_Start and End = log10(K-SKB)_End, by
BRG
Variable Start: log10(K-SKB)_Start  End: log10(K-SKB)_End
BRG = 52619

Censoring

Censoring Information Count
Uncensored value 1405
Right censored value 2
Left censored value 49

Estimation Method: Maximum Likelihood

Distribution:   Normal
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Parameter Estimates

Standard
Error

95.0% Normal CI
Parameter Estimate Lower Upper
Mean -7.57784 0.0209306 -7.61886 -7.53682
StDev 0.797127 0.0152375 0.767815 0.827559

Log-Likelihood = -1757.989

Goodness-of-Fit

Anderson-Darling
(Adjusted)

17.924

Characteristics of Distribution

Standard
Error

95.0% Normal CI
Estimate Lower Upper

Mean(MTTF) -7.57784 0.0209306 -7.61886 -7.53682
Standard Deviation 0.797127 0.0152375 0.767815 0.827559
Median -7.57784 0.0209306 -7.61886 -7.53682
First Quartile(Q1) -8.11549 0.0234285 -8.16141 -8.06957
Third Quartile(Q3) -7.04019 0.0232064 -7.08567 -6.99470
Interquartile Range(IQR) 1.07531 0.0205550 1.03577 1.11636

Table of Percentiles

Standard
Error

95.0% Normal CI
Percent Percentile Lower Upper

1 -9.43223 0.0413822 -9.51334 -9.35113
2 -9.21494 0.0378572 -9.28914 -9.14074
3 -9.07707 0.0356909 -9.14702 -9.00712
4 -8.97336 0.0341048 -9.04020 -8.90651
5 -8.88900 0.0328465 -8.95338 -8.82462
6 -8.81719 0.0318006 -8.87952 -8.75486
7 -8.75423 0.0309047 -8.81480 -8.69366
8 -8.69786 0.0301206 -8.75690 -8.63882
9 -8.64659 0.0294237 -8.70426 -8.58892

10 -8.59940 0.0287968 -8.65584 -8.54296
20 -8.24872 0.0246781 -8.29709 -8.20035
30 -7.99585 0.0224937 -8.03994 -7.95177
40 -7.77979 0.0213293 -7.82159 -7.73798
50 -7.57784 0.0209306 -7.61886 -7.53682
60 -7.37589 0.0212379 -7.41752 -7.33426
70 -7.15983 0.0223139 -7.20356 -7.11609
80 -6.90696 0.0244149 -6.95481 -6.85911
90 -6.55628 0.0284531 -6.61205 -6.50051
91 -6.50909 0.0290718 -6.56607 -6.45211
92 -6.45782 0.0297603 -6.51615 -6.39949
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93 -6.40145 0.0305358 -6.46130 -6.34160
94 -6.33849 0.0314230 -6.40008 -6.27690
95 -6.26668 0.0324597 -6.33030 -6.20306
96 -6.18232 0.0337084 -6.24839 -6.11625
97 -6.07861 0.0352840 -6.14776 -6.00945
98 -5.94074 0.0374383 -6.01412 -5.86736
99 -5.72344 0.0409483 -5.80370 -5.64319



KLAR_bil_6_2022-06-09 13



1

 ORUST KOMMUN

Töllås gruva - Huvudstudie
Uppdragsnummer: 30019211

Skapad av: Internt granskad av: Uppdragsansvarig:

Ingvar Rhen Karin Grodzinsky Johanna Sjögren

Version/Revideringsdatum: Datum för interngranskning: Uppdragsnummer:

-/- 2022-03-30 30019211

Revidering kapitel: Revideringen avser:

Bilaga 7

Grundvattennivåer och nederbörd – tabell - diagram

2022-05-30



1

Innehåll
1 Grundvattennivåer –Tabell - Diagram ........................................................................ 2

2 Metodik för grundvattennivåmätningar ..................................................................... 2

3 Metodik för nivåmätningar i Sandvadsbäcken ........................................................... 2

4 Grundvattennivåer och elektrisk konduktivitet .......................................................... 2

4.1 Mätperiod ............................................................................................................................................... 2

4.2 Översikt över grundvattennivåer och elektrisk konduktivitet .............................................................. 2

5 Nederbörd ................................................................................................................. 2

6 Diagram ..................................................................................................................... 4

6.1 Grundvattennivåer ................................................................................................................................. 5

6.2 Flödesmätpunkter: Nivåer i bäck ........................................................................................................ 10

6.3 GV3: Grundvattennivåer,  temperatur och El cond. ........................................................................... 12

7 Referenser ................................................................................................................ 13



2

1 Grundvattennivåer –Tabell - Diagram
Sweco Environment har på uppdrag av Orust kommun utfört en kompletterande miljöundersökning
av Töllåsgruvan i Orust kommun i Västra Götalands län. I denna bilaga redovisas mätta
grundvattennivåer samt mätta vattennivåer i Sandvadsbäcken. Dessutom redovisas nederbörd från
SMHIs station i Henån.

2 Metodik för grundvattennivåmätningar
Mätfrekvensen för manuella mätningar har i allmänhet varit ca 7 gånger under projekttid.
Mätningarna har skett med ljuslod vid varje tillfälle, genom att registrera avstånd från rörs överkant
till grundvattenytan. Mätningen sker med noggrannhet ±1 cm.

Vid sidan om de manuella mätningarna har även mätningar med automatiska dataloggrar av typ
Diver utförts i ett antal av observationspunkterna. Mätfrekvensen har normalt varit 1 gånger per
timme. Grundvattennivån beräknad från dataloggrar har kalibrerats med hjälp av de manuella
mätningarna. En lokal barometer har mätt lufttryck på plats för att kunna kompensera datalogger-
värdena.

3 Metodik för nivåmätningar i Sandvadsbäcken
Mätningen av nivåerna utförs med automatisk datalogger. Mätfrekvensen har varit en gång per
timme.

4 Grundvattennivåer och elektrisk konduktivitet
4.1 Mätperiod
Grundvattennivåer har mätts för perioden 2020-12-17 till 2022-02-23. Period varierar för olika
borrhål beroende av dels när de borrades, dels med hänsyn till när mätningarna påbörjades och
avslutades.

4.2 Översikt över grundvattennivåer och elektrisk konduktivitet
 I Bilaga 2 redovisas vilka observationspunkter där mätning av vattennivå/grundvattennivån mätts
och i bilaga 1 visas planbilder över observationspunkternas placering.

I ett grundvattenrör, GV3 har både grundvattennivå mätts och elektrisk konduktivitet samt
temperatur.

5 Nederbörd
Nederbördsdata är från SMHI station 81140, som ligger vid Henån, strax söder om undersökt
område, se Figur 5-1 och Figur 5-2. Årsmedelnederbörd för SMHI station 81140 är ca 950 mm för
perioden april 1978 till januari 2022.
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Figur 5-1. Dygns nederbörd. Station 81140, Henån.

Figur 5-2. Kumulativ nederbörd. Station 81140, Henån.
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6 Diagram
Diagram på uppmätta data redovisas på följande sidor.
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6.1 Grundvattennivåer
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Observera att GV2101,GV2103, GV2104 och GV2110 bedöms påverkade av dels återhämtning efter
att rören i jord satts, dels påverkan från borrning av bergborrhål. Endast de två sista mättillfällena
kan anses pålitliga.
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Figur 6-1 och Figur 6-2 redovisar vertikala sektioner såsom de tolkats i två tidigare rapporter.
Grundvattennivå observationerna som utförts styrker snarare tolkning från 1998 än 2002, eftersom
GV1 inte har samma hydrauliska kontakt med BH3 som GV2 och GV3. GV1 påverkas sannolik av
grundvattenflöde från NO medan huvuddräneringen i jordlagren går i svackan där GV2 och GV3
sitter.

Figur 6-1. Tolkad geologi i en vertikalsektion vid GV1-GV3. ( Figur 6-3 i GF, 1998. Höjdsystem okänt. Höjdsystem i GF
rapport ligger ca 5 m lägre än RH2000 dvs 40 motsvaras av +45 i RH2000).

Figur 6-2. Tolkad geologi i en vertikalsektion vid GV1-GV3. (Figur 4.1 i GF, 2002. Höjdsystem okänt men 100 förefaller
motsvara +44.5 m i RH2000).
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6.2 Flödesmätpunkter: Nivåer i bäck
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6.3 GV3: Grundvattennivåer,  temperatur och elektrisk konduktivitet.
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1 Bakgrund
1.1 Sweco Environment har på uppdrag av Orust kommun utfört en kompletterande

miljöundersökning av Töllåsgruvan i Orust kommun i Västra Götalands län, och
en del har varit att uppskatta flödet i bland annat Sandvadsbäcken. Syfte

Omgivningen till Töllåsgruvan avvattnas via Sandvadsbäcken ock dess tillflöden.  Till viss del kan
sannolikt föroreningar spridas via Sandvadsbäcken och för att kunna beskriva vilka mängder av
uppmätta halter i ytvattnet som sprids via bäcken erfordras uppskattningar av flöden i bäcken.
Några punkter har valts längs bäcken för mätningar.

1.2 Omfattning
Tre mätsektioner konstruerades längs bäcken; F1, F3 och F4. En enklare mätning utfördes vid en
bro över bäcken; F2. Utöver dessa  mättes flödet även från dammen; F5 samt från ett tillflöde från
NV; F6. Bilaga 1 visar punkternas placering.

Manuella mätningar har gjorts vid 6 tillfällen, men det har inte varit möjligt att mäta i alla punkter
vid alla tillfällen på grund av snö och is.  Vid F2 har grenar samlats under bron vilket förhindrat
flödesmätning vid några tillfällen.

Vid F1, F3 och F4 mättes också vattennivån i bäcken med datalogger (mätt vattennivåer i bäcken där
manuella flödesmätningar utförts. Nivåerna mätta i PEH rör GV4, GV5 och GV7, som placerats i
bäcken, se bilaga 1. Vattennivåer för GV4, GV5 och GV7, se bilaga 7) med mätfrekvens 1
mätning/timme. Det visar på dynamiken i flödet i bäcken.

2 Metodik
Vid F1, F3 och F4 har bottentopografin mätts in mot en horisontell tvärslå. Genom att mäta nivån på
vattenytan vid ett tillfälle kan den flödande sektions area beräknas som medelytan vid de två mät
sektionerna. Med ytflytare mättes flyt-tid mellan de två mät sektionerna. Därefter beräknades flödet
och flödet korrigerades med hänsyn till rekommenderad empirisk reduktionsfaktor, se Tabell 2-1 .

Vid F5 användes mätkärl och klocka. Vid F6 tillämpades rörströmning i ofyllt cirkulärt tvärsnitt och
ytflytare. (Bos M G, 1989. Discharge measurement structures, ILRI, publication 20, The
Netherlands, Int. Inst. For Land Reclamation and Improvement.)

Metodik beskrivs i tex
Tabell 2-1. Den empiriska reduktionsfaktorn. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Ytflytare)

Typiska värden på reduktionsfaktorn C

Slänt och botten q < 0,025 m3/s
0,0025 < q

< 0,100
m3/s

q > 0,100
m3/s

Tämligen ojämna (steniga och krokiga) 0.54 0.61 0.63
Tämligen jämna (vanligt jorddike) 0.62 0.65 0.75
Mycket jämna (släta brotrummor o.dyl.) 0.7 0.68 0.8

Utifrån kontinuitetsekvationen kan vattenföringen beräknas enligt följande:

q = Vattenföring (m³/s)
C = Empirisk reduktionsfaktor (-)
vy = Ytflytarens medelhastighet (m/s)
Am = Genomsnittlig våt tvärsnittsarea (m²)
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3 Resultat
3.1 Manuella flödesmätningar
Manuella flödesmätningar har skett vid 6 tidpunkter och beräknade flöden redovisas i  Tabell 3-1
och Figur 3-1.  Några flödesmätningar är sannolikt något osäkra eftersom flödesmätning utförts i en
naturlig sektion och mätningar av flödeshastigheten är approximativ. Storleksordningen på flödena
bedöms vara riktig.
Tabell 3-1. Manuella flödesmätningar. ( Flödesmätning har inte varit möjligt vid några tillfällen på grund av bland annat
snö och is. F4 och F6 mättes inte initialt då mätplatserna bestämdes efter att de första flödesmätningarna utförts.)

Mätpunkt F1 F2 F3 F4 F5 F6
m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s

Datum
2020-12-17 0.093 0.056 0.082
2021-02-04 0.019
2021-03-11 0.005 0.021 0.002
2021-05-24 0.061 0.104 0.094 0.001 0.005
2021-11-16 0.029 0.064 0.060 0.002
2022-02-23 0.053 0.067 0.063 0.097 0.003 0.011

Figur 3-1. Manuella flödesmätningar.
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3.2 Flödesvariationer i bäcken
Flödet varierar kraftigt i bäcken, se bilaga 7, observationer GV4, GV5 och GV7.   Den stora
variationen beror av att mätningarna utförs i Sandvadsbäckens översta del och att avrinningen mot
bäcken är snabb vid nederbörd eller avsmältning av snö. Mätningarna visar att nivån kan snabbt
stiga under några timmar och sedan sjunka undan under 1-2 dagar.

Sannolikt är flödena kortvarigt högre än vad som visas Tabell 3-1.

3.3 Vattenprovtagning
Vattenprovtagningen för kemianalyser motsvarar i stort sett datumen för flödesmätning redovisade
i Tabell 3-1. Provtagningarna utfördes:

2021-03-15

2021-05-25

2021-11-16

2022-02-23
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1 Bakgrund
1.1 Sweco Environment har på uppdrag av Orust kommun utfört en kompletterande

miljöundersökning av Töllåsgruvan i Orust kommun i Västra Götalands län.
Denna bilaga sammanfattar hydrogeologiska tolkningar i en konceptuell modell.
Syfte

Hydrogeologiska analyser och beräkningar förutsätter att en konceptuell modell över
hydrogeologiska egenskaper, geometrier och randvillkor, kan ställas upp som är relevanta och
tillräckliga för det/de problem som skall studeras. Denna bilaga syftar till att ställa upp en sådan
hydrogeologisk konceptuell modell baserat på de undersökningar som är tillgängliga fram till 2022-
02-23. Modellen är en bild av den uppfattade verkligheten.

1.2 Omfattning
Omfattningen begränsas till i huvudsak principiell beskrivning av olika hydrogeologiska enheters
geometri. (Ingen 3D beskrivning av olika lagerföljder).

De olika hydrogeologiska enheterna beskrivs översiktligt och vilka egenskaper dessa sannolikt har
baserat på gjorda undersökningar eller vad som kan antas baserat på geotekniska beskrivningar och
annat undersökningsmaterial som beskriver jord- och berg förhållanden i aktuellt område.

2 Översiktlig beskrivning
I Töllåsgruvans närmaste omgivningar finns i huvudsak följande jordarter. Områdena mellan
uppstickande bergpartier täcks av glaciallera, se SGUs kvartärgeologiska karta i bilaga 1.  I vissa
områden utefter bergssidorna finns postglacial sand, postglacial finsand och svallsediment. Söder
och sydöst om gruvan finns ett område med isälvsmaterial. Närmast Töllåsgruvans västra del finns
områden med fyllning. Sandig morän finns också i viss uträckning i närheten av gruvan.

3 Konceptuell modell
3.1 Kvartärgeologi
De närmaste omgivningarna till gruvan består av ett tunt jordtäcke eller blottat berg.  Strax söder
om gruvan finns isälvssediment, som förmodligen underlagras av tunnare lager med morän.
Borrningarna indikerar att området med isälvssediment är grövre i dess norra del medan det finns
inslag av lera i borrningarna söderut. Leran breder ut sig i dalgångarna och överlagras i vissa
områden av finsand, sand och svallsediment samt grus. Väster och söder om gruvan har SGU
bedömt att det är finsand som överlagrar leran.

3.2 Berggrund
I Töllåsgruvans närmaste omgivningar finns i huvudsak paragneis, se SGUs berggrundskarta i bilaga
1.  Enligt SGU finns inga deformationszoner när gruva, som kan tänkas påverka bergets
vattengenomsläpplighet.

3.3 Gruva
Gruvans utsträckning redovisas i  Figur 3-2 till Figur 3-3.
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Figur 3-1.  Översiktkarta (GF, 2002).

Figur 3-2. Planritning. Gruvkarta från Bergmästareämbetet. Streckad markering anger nuvarande dagöppning. (Figur 4.1 i
GF, 1998).
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Figur 3-3.  Profil och tvärsektioner. Gruvkarta från Bergmästareämbetet. Streckad markering anger nuvarande
dagöppning. (Figur 4.2 i GF, 1998). Nivå 0 m bör motsvara ca +50 i RH2000. Vertikala tvärsnitts area av öppna delen av
gruvan är ca 3000 m2 och största bredd ca 140 m och störst djup ca 50 m under markytan, se längdprofil ovan. Ytan av den
öppna delen av gruvan är ca 600 m2. Bredd på gruvan varierar mellan ca 10 och ca 20 m, se tvärprofiler ovan. Orten i
väster anger GF (1998) att den är ca 3 m hög.

3.4 Hydrogeologi
3.4.1  Grundvattennivåer
En översikt på uppmätta grundvattennivåer redovisas i bilaga 7 och i bilaga 1 redovisas planbild på
tolkade grundvattennivåer nära markytan, baserat på framförallt data mätt under 2020-12 till 2022-
02 men redovisade grundvattennivåer i GF (2002) för mer perifera brunnar har också nyttjats för
att få en mer övergripande trolig grundvattennivå, för tolkning av troligt flödesmönster. (Nivåerna
som uppges i GF, 2002 för B1-B15 får betraktas som osäkra pga. osäkerheter i vilket höjdsystem
dom använt. Eventuellt kan nivåerna vara 5 m högre. Det har inte varit möjligt att kontrollera
uppgifterna inom projektet, men bedöms inte ha någon stor påverkan på slutsatser.).

Vid GV1, GV2 och Gv3 grävdes ett schakt ner till berg enligt GF (1998) och vertikalprofil redovisas i
Figur 3-10. I GF (2002) redovisas även en profil vid GV1 , GV2 och Gv3, som avviker från den GF
(1998). Profilen i GF (1998) är trovärdigare eftersom den redovisades efter att man schaktat ner till
berg i profilen. Dessutom visa grundvattennivåmätningar enligt bilaga 7 att nivåerna i GV2 och GV3
följer nivåerna i BH3 medan GV1 ligger i nivå med BH3 och har en långsammare dynamik.

När grundvattennivån är hög i gruvan breder sig vattnet ut i en flik söderut i en sänka mot GV2 och
GV3. Läckvägen från gruvan genom jordlagren fram till GV2 och GV3 varier därför sannolikt med
grundvattennivån i gruvan.



5

GF (1998) anger att BH3 borrades ner i orten sydväst om gruvan, och mätt nivå representerar
grundvattennivån i själva gruvan. Enligt Figur 3-4  från GF (1998) varierar nivåerna i BH3 mellan ca
+43.8 till +43.5 i system RH2000 och enligt Figur 3-10 ca +43.8 till +42.8 i system RH2000. Enligt
senare mätningar varierar nivåerna i BH3 mellan ca +44.6 till +43.5 i system RH2000, se bilaga 7.
Botten på sänkan vid GV2 och GV3 uppskattas ligga på ca +42 m RH2000. Nederbördsmängderna
vid Henån för åren när mätningarna skett är likartad (ca 1000 mm/år) varför det är oklart varför det
är en skillnad mellan åren 1997-1998 och 2020-2021. En förklaring kan vara att nivåerna påverkats
mer långsiktigt av grundvattenbildning under mätåret och några år innan aktuellt mätår.
Avrinningskartorna från SMHI indikerar att mätta nivåer 1997-1998 snarast representerar torrår
medan 2019-2020 snarast representerar våtår, se Figur 3-5 till Figur 3-9.  Årsmedelvärde av den
effektiva nederbörden anges till 300-500 mm, och lägsta årsmedelvärde (torrår) 200-300 mm,
enligt SGU (2017).

Figur 3-4. Vattennivå i gruvan. (Figur 6-2 i GF, 1998 Höjdsystem okänt. Höjdsystem i GF rapport
ligger ca 5 m lägre än RH2000 dvs 39 motsvaras av +44 i RH2000. Dvs nivåerna i BH3 varierade
mellan ca +43.8 till +43.5 i system RH2000. Nederbörd 1997-12-01 till 1998-12-01 ca 1100 mm. För
jämförelse: 2020-11-15 till 2021-11-15 ca 1150 mm).
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Figur 3-5. Avrinningskarta från SMHI. 1996

Figur 3-6. Avrinningskarta från SMHI. 1997
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Figur 3-7. Avrinningskarta från SMHI. 1998.

Figur 3-8. Avrinningskarta från SMHI. 2019.
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Figur 3-9. Avrinningskarta från SMHI. 2020.

Figur 3-10. Tolkad geologi i en vertikalsektion vid GV1-GV3. (Figur 6-3 i GF, 1998. Höjdsystem okänt. Höjdsystem i GF
rapport ligger ca 5 m lägre än RH2000 dvs 40 motsvaras av +45 i RH2000). Vattenförande sektion vi GV2 och GV3
uppskattas till ca 10*1=10 m2 vid lågvatten (ca +43 m vid GV2 och GV3) och som högst ca 10*2=20 m2 vid lågvatten ( ca
+44 m vid GV2 och GV3). GF (2002) anger approximativ bredd på 5-10 m för vattenförande sektion i sänkan förbi GV2
och GV3.
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Figur 3-11. Tolkad geologi i en vertikalsektion vid GV1-GV3. (Figur 4.1 i GF, 2002. Höjdsystem
okänt men 100 förefaller motsvara +44.5 m i RH2000).

3.4.2 Mätning av elektrisk konduktivitet vid GV3
I ett grundvattenrör, GV3 har både grundvattennivå mätts och elektrisk konduktivitet samt
temperatur, se bilaga 7.

Variationen av den elektriska konduktiviteten är måttlig; 0.22 till 0.35 mS/cm.

3.4.3 Grundvattenmagasin
Området är småkuperat med uppstickande bergpartier med tunna jordlager eller renspolade hällar.
Höjdområdena kan betraktas som öppna magasin och troligen även området med isälvsmaterial. I
dalgångarna återfinns ett övre grundvattenmagasin som består av sand eller torrskorpelera som
underlagras av lera. Under leran finns sannolikt ett mindre lager av morän på berg och berg och
moränen bildar ett undre grundvattenmagasin.

3.4.4 Grundvattenbildning
Grundvattenbildning till det undre grundvattenmagasinet sker i huvudsak i omgivande
höjdområden. Grundvattenbildningen till det övre grundvattenmagasinet sker sannolikt där sand
och svallsediment finns.

Årsmedelvärde av den effektiva nederbörden anges till 300-500 mm, och lägsta årsmedelvärde
(torrår) 200-300 mm,  enligt SGU (2017).

3.4.5 Avrinningsområden
Dom lokal avrinningsområdena är små, vilket indikeras i bilaga 1 där vattendragen och
mellanliggande höjdområden illustreras.

3.4.6 Flöde i Sandvadsbäcken
Manuella mätningar av flödet har utförts vid tre platser längs Sandvadsbäcken samt ett tillflöde från
väster och ett flöde från damm nedströms gruvan som båda leds till Sandvadsbäcken. Tre
mätsektioner konstruerades längs bäcken; F1, F3 och F4. En enklare mätning utfördes vid en bro
över bäcken; F2. Sedan mättes flödet från dammen ; F5 samt från ett tillflöde från NV; F6. Bilaga 1
visar punkternas placering. Bilaga 8 redovisar flödesmätningarna i mer detalj.
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Flödesmätningar har skett vid 6 tidpunkter och beräknade flöden redovisas i  Tabell 3-1 och Figur
3-12. Några flödesmätningar är sannolikt något osäkra eftersom flödesmätning utförts i en naturlig
sektion och mätningar av flödeshastigheten är approximativ. Storleksordningen på flödena bedöms
vara riktig.

Tabell 3-1. Manuella flödesmätningar.

Mätpunkt F1 F2 F3 F4 F5 F6
m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s

Datum
2020-12-17 0.093 0.056 0.082
2021-02-04 0.019
2021-03-11 0.005 0.021 0.002
2021-05-24 0.061 0.104 0.094 0.001 0.005
2021-11-16 0.029 0.064 0.060 0.002
2022-02-23 0.053 0.067 0.063 0.097 0.003 0.011

Mätpunkt F1 F2 F3 F4 F5 F6
L/min L/min L/min L/min L/min L/min

Datum
2020-12-17 5596.5 3382.2 4900.4
2021-02-04 1140.0
2021-03-11 300.0 1260.0 93.7
2021-05-24 3673.7 6240.0 5640.0 77.7 320.4
2021-11-16 1740.0 3840.0 3600.0 107.6
2022-02-23 3195.1 4020.0 3780.0 5820.0 178.4 630.0
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Figur 3-12. Manuella flödesmätningar

Flödet varierar kraftigt i bäcken, se bilaga 7,  observationer GV4, GV5 och GV7.   Den stora
variationen beror av att mätningarna utförs i Sandvadsbäckens översta del och att avrinningen mot
bäcken är snabb vid nederbörd eller avsmältning av snö. Mätningarna visar att nivån snabbt kan
stiga under några timmar och sedan sjunka undan under 1-2 dagar. Sannolikt är flödena kortvarigt
högre än vad som visas i Tabell 3-1. Vattenprovtagningen för kemianalyser motsvara i stort sett
datumen för flödesmätning redovisade i Tabell 3-1.

3.4.7 Jordlager
3.4.7.1 Egenskaper

Slugtester utfördes i 3 observationsrör, GV1, Gv2 och GV3, se bilaga 5.  Enligt GF (1998) placerades
röret ut efter man grävt ett schakt ner till berg och sedan återfyllt. Det är därför tveksamt hur väl
slugtesterna representerar förhållanden i svackan som delvis svarar för dräneringen från gruvan.

GV1 indikerar hydrauliska konduktivitet (K) på ca K=1∙10-4 m/s medan GV2 och GV3 K=2∙10-4 till
3∙10-4 m/s.  GF (2002) anger transmissiviteten T=1∙10-4 m2/s för GV3.

Här görs bedömningen att kan vara mellan K=1∙10-4 till 1∙10-3 m/s vid sänkan med GV2 och GV3.

Siktanalyser utfördes för prov tagna vid åtta nya undersökningsborrningar strax söder om damm, se
bilaga 4.  Flera prover innehåller en hel del finmaterial och teoretiska beräkningar av hydraulisk
konduktivitet är osäkra.  Fyra prover indikerar K =3·10-5 till 3·10-4 m/s. De övriga 4 proverna
indikerar att K bör vara något lägre än dessa värden.

3.4.8 Berggrund
3.4.8.1 Egenskaper

Efter borrning av tre bergbrunnar utfördes återhämtningsmätning. Testerna indikerar hydrauliska
konduktivitet K=6·10-8 m/s till 6·10-7 m/s, se bilaga 5. Brunn B2101 uppvisar en relativt hög
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hydraulisk konduktivitet medan B2102 och B2103 uppvisar en något lägre hydraulisk konduktivitet
än vad som förväntas i svensk kristallin berggrund.

SGUs brunnsdata för Orust har nyttjats för att uppskatta bergets hydrauliska konduktivitet, se
bilaga 6. I området för Töllåsgruvan dominerar 52619 Metagråvacka, kvartsit, paragnejs, metabasalt
(1,6-1,5 miljarder år). Tabell 3-2 visar resultat, K=2·10-8 till 3·10-8   till m/s.

För att bedöma grundvattenflödet inom ett större område inom djupintervallet 0 till ca 100 m djup
bör K=2·10-8 till 5·10-8 m/s vara rimligt. B2101 uppvisar en högre konduktivitet och uppsprickning
och vattenföring på fler nivåer. Det kan betyda att vatten från gruvan och västra dammen leds
lättare mot dalgången i väster där Sandvadsbäcken rinner.

Tabell 3-2. Statistik för 52619 Metagråvacka, kvartsit, paragnejs, metabasalt (1,6-1,5 miljarder år). ENE: Energibrunnar,
har uteslutits i data set ” Metagråvacka ,52619, Ej ENE” eftersom det är osäkert om inrapporterade flöden är fullständig.

Bergart Plats N-tot N-L-cens N-R-cens Medel Std Geom. Medel

Log10(K) Log10(K) K

(m/s)

Metagråvacka, 52619 Orust 2034 172 9 -7.83 1.02 1.5E-08
Metagråvacka, 52619, Ej ENE Orust 1456 49 2 -7.58 0.80 2.6E-08

3.5 Grundvattenflöde
Baserat på tolkningar av geologin, hydrogeologiska egenskaper och grundvattennivåer har det gjorts
en generell tolkning hur grundvattenflödet bör se ut i ett plan och i två vertikalsnitt, se Figur 3-14 till
Figur 3-16.

Grundvattennivån ligger högre i GV4 och GV2106 jämfört med BH3, se bilaga 7, vilket begränsar
påverkan österut. Vattenprover i GV4 och GV2106 bör visa på från gruvan opåverkat vatten.

Grundvattennivån i GV2105 ligger något lägre än BH3 vilket tyder på att vatten nog kan läcka ut
mot väster till nordväst från gruvan, innan flödet vänder mer mot söder till sydväst.

Nivån i dammen, GV6, ligger relativt konstant på ca +39.4 m (+39.32 till +39.42 enligt de manuella
lodningarna).  Omgivande gv-rör; GV2101, GV2103, GV2104 visar på något högre
grundvattennivåer än dammen (+39.4 till 39.7 m för perioden september 2021 till februari 2022, se
bilaga 7). GV2104, GV2103, Gv2110 och GV2101 visar en fallande hydraulisk gradient mot väster.
Det vill säga, det finns en svag vattendelare strax söder och öster om dammen som inte syns i
figurerna med interpolerade. GV2101 har nivån ca + 39.3 m, vilket visar att det sker ett flöde i
jordlagren mot väster.

Det betyder att eventuellt förorenat flöde från gruvan som rinner ut från svackan vid GV2 och Gv4
hamnar i dammen och flödar sedan västerut mot dalgången där Sandvadsbäcken rinner, i närheten
av GV5.  Där grundvattenflödet strax nedströms GV2 och GV3 passerar Sandvadsbäcken eventuellt
ta emot inströmmande grundvatten eller så är Sandvadsbäcken läckade i det avsnittet. Det kan
eventuellt vara så att om Sandvadsbäcken nära GV2 och GV3 är dränerande eller läckande under
olika perioder under året. Data saknas för att beskriva vilka förhållanden som råder i detta avsnitt av
Sandvadsbäcken.

Grundvattennivån i B2102 är högre än i GV2102, vilket tyder på en uppåt riktad flödesgradient från
berget till de ytliga jordlagren.

Grundvattennivån i B2101 är tämligen lika som i GV2101 vid mätning 2022-02-23 men det kan bero
på att B2101 är uppsprucket i stora delar längs borrhålet varför eventuella högre
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grundvattentrycknivåer i djupare delar av berget inte syns. Dock är trycket lägre i B2101 än GV2101
vid mätning 2021-11-16.

Grundvattennivån i B2103 och GV2103 är också lika 2022-02-23 medan 2021-11-16 är trycket högre
i B2103, dvs uppåtriktad gradient, förvisso svag.

Figur 3-13.  Kvartärgeologi och tolkat grundvattenflödesmönster i de ytligare delarna av berg och jord. Blåa streckade
linjer anger approximativt de yttersta strömlinjerna som bedöms för det vatten som strömmar in till gruva och ut från
gruvan för både ytliga (ljusbå pilar) och djupare delar (mörkblå pilar) av gruvan. Blå punktstreckad linje sydväst om damm
anger tolkad grundvattendelare för jordlager. Gruvans utsträckning är markerad som en svart rektangel. Orten är
markerad som en svart rektangel enligt vad GF (2002) anger. (Ortens utsträckning och position troligen osäker eftersom
den inte anges på gruvkarta från Bergmästareämbetet.
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Figur 3-14. Geologi i två vertikalsektioner A samt B har tolkats, se efterföljande figurer.
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Figur 3-15. Tolkad geologi i en vertikalsektion A. Z_MY = Nivå markyta, Z_GV = Nivå grundvattenyta.

Figur 3-16. Tolkad geologi i en vertikalsektion B. Z_MY = Nivå markyta, Z_GV = Nivå grundvattenyta.
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4 Beräkning av grundvattenflöden
4.1  Jordlager vid GV2 och GV3
Det är osäkert vilken hydraulisk konduktivitet jordlagren har i svackan från gruvan till GV2 och
GV3. Här görs bedömningen att den kan vara mellan K=10-4 till 10-3 m/s vid sänkan där GV2 och
GV3 sitter.

Enligt bilaga 7 är tryckskillnaden mellan BH3 och GV2 och GV3 ca 0.2-0.3 m vintertid och 0.1-0.15
sommar-höst. Det är svår bedömt över vilken sträcka som tryckfallet sker.  Som längst kan det vara
ca 30 m men när vattennivån är hög i gruvan kan det förmodligen vara hälften av detta, dvs ca 15 m.
Hydrauliska gradienten från norr om gruvan kan skattas till ca 0.003 till 0.02 m/m.
Flödet Q in till gruvan kan då skattas som:
Q =K∙i∙A
Enligt Tabell 4-1 bör flödet vara ca 3 m3/dygn (1.8 L/min) vintertid vid höga vattennivåer i gruva
och 0.3 m3/dygn (0.2 L/min) sommar och höst, med K=10-4. K=10-3 är möjligen orealistiskt, med
hänsyn till vilket vatten som beräknas kunna flöda in till gruvan.

Tabell 4-1. Flöde in till gruvan från norr.

K BH3 GV2_3 L i H B A Q Q Q

m/s m m m m/m m m m2 m3/s m3/dygn L/min
Vinter 1.00E-04 44.4 44.1 15 0.02 1.5 5 7.5 3.00E-05 2.59E+00 1.80E+00

1.00E-03 44.4 44.1 15 0.02 1.5 5 7.5 3.00E-04 2.59E+01 1.80E+01
Sommar-höst 1.00E-04 43.55 43.45 30 0.0033 1 5 5 3.33E-06 2.88E-01 2.00E-01

1.00E-03 43.55 43.45 30 0.0033 1 5 5 3.33E-05 2.88E+00 2.00E+00

4.2  Berg, inflöde till gruva
Vertikala tvärsnitts area av öppna delen av gruvan är ca A=3000 m2 och största bredd ca 140 m och
störst djup ca 50 m under markytan, se tidigare kapitel.

En öppen struktur gör att ett grundvattenflöde som strömmar genom strukturen konvergerar. Det
innebär att det vatten som strömmar genom gruvan kommer från ett område som är ca 2 ggr så
brett som gruvan, se Gaspar och Oncescu (1972).

Enligt tidigare kapitel skattas K=2·10-8 till 5·10-8 m/s. Transmissiviten som styr flödet kan grovt
uppskattas till T=1·10-6 till 2.5·10-6 m2/s, med antagen vattenförande mäktighet på 50 m.
Hydrauliska gradienten från norr om gruvan kan skattas till ca 2/50=0.04.
 Flödet Q in till gruvan kan då skattas som:
Q =2∙K∙i∙A
Enligt Tabell 4-2 bör inflödet vara ca 0.5 till 1 m3/dygn (0.3-0.7 L/min).

Tabell 4-2. Flöde in till gruvan från norr.

K i A Q Q Q
m/s m/m m2 m3/s m3/dygn L/min
2.00E-08 0.04 3000 4.8E-06 4.2E-01 2.9E-01
5.00E-08 0.04 3000 1.2E-05 1.0E+00 7.2E-01
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4.3 Berg, utflöde från gruva
Hydrauliska gradient nedströms gruvhål är ca 0.05 vilket innebär att flödet i berg ut från gruvan
också bör vara i storleksordning 0.3-0.7 L/min.

Tidigare utredning , GF (1998) anger att utflödet via ort i gruvans nordvästra del är 1.0-1.5 L/min.
Innevarande projekt har inte kunnat skatta motsvarande flöde men anser att det bör vara relativt
lite med hänsyn till de ytliga flöden i dalgången mot sydväst med rostbemängt vatten.

4.4 Slutsatser
Av det vatten som flödar in i gruvan via berget kommer en betydande del att strömma ut via
jordlagren i svackan mot GV2 och GV3 under perioder med höga nivåer i gruvan, företrädesvis
under vintern och våren. Flödena jordlagren i svackan mot GV2 och GV3 vintertid har uppskattats
till ca 1.8 L/min och sommartid till 0.2 L/min men osäkerheten är betydande. Dock bör flödena vara
mindre än 10 ggr dessa siffror.  Flödet via berg in till gruvan från nordöst har uppskattats till 0.3-0.7
L/min.  Det finns även betydande osäkerheter i dessa siffror men sannolikt är inte inflödet till gruva
via berg i genomsnitt högst några liter per minut. Ett visst flöde kan också rinna in till gruva från
ytliga jordlager och även direktnederbörd ger ett mindre tillskott av vatten.  Årsmedelnederbörd för
Henån är ca 950 mm, se bilaga 7 och öppen gruvarea ca 600 m2.  Det innebär att tillskottet av vatten
via direktnederbörd i gruvan bör kunna vara i storleksordning 1 L/min och antas nettonederbörden
på ca 300-500 mm (se tidigare kapitel) vara mer rimligt bör direktnederbörd i gruva medföra ett
flöde i storleksordning 0.4-0.6 L/min.

Vattenbalansen för gruvan uppskattas enligt nedan:

In:

Flöde via berget: 0.3-0.7 L/min

Flöde via ytliga jordlager och direktnederbörd: 1.2-3.2 L/min ( beräknat utifrån övriga flöden)

Ut:

Flöde via berget: 0.3-0.7 L/min

Flöde vi jordlager i svacka mot rör GV3: 0.2-1.8 L/min

Flöde vi ort i nordvästra del av gruva: 1.0-1.5 L/min

Vattenbalansen är osäker men flöden bör åtminstone vara mindre än 10 ggr ovan angivna siffror.

Under sommaren och hösten indikerar de korta mätningarna att nivåerna är lägre i gruvan och en
mindre del av grundvattnet strömmar ut via jordlagren. Flödet som lämnar gruvan via berget bör
vara relativt lika över året eftersom trycknivåvariatonern över året är små. Den elektriska
konduktiviteten som mätts vid GV3 ligger relativt konstant (0.22 till 0.35 mS/cm) och ingen
förändring kan korreleras med tidpunkt på året.

De tidigare utredningarna GF (1998) och GF (2002) har indikerat att sannolikt strömmar vatten ut
via orten i väster och ut i dalgången. Det verkar troligt men samtidigt är trycknivån i gruvan på ca
+44 m medan orten nivå (uk) är ca +40 till +38 m, vilket tyder på att orten inte har någon god
kontakt med dalen i väster. Det bör således finnas ett diffust läckage via berget också. Med hänsyn
till hur grundvattentrycknivåerna bör vara, bedöms att en betydande del av det diffusa flödet i
berget sannolikt flödar mot dammen och även mot dalgången i väster och strömmar ut i
Sandvadsbäcken. Vattenprovtagningar i punkterna Y3 och Y4 bör spegla vattenkemin på
huvuddelen av vad som läcker ut från gruvan.

Det är förmodligen möjligt att ett mindre flöde från gruvan, 50-100 m under markytan, flödar vidare
mot sydväst men provtagning i B2102 kan ev visa/indikera att så inte är fallet.
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Bilaga 10

Beställare: Orust kommun
Undersökningsområde: Töllås gruva
Huvudstudie
Uppdragsnummer: 30018381

Fältobservationer vid omsättning av grundvatten samt grundvattenprovtagning

Provpunkt Enhet
Rök -> rörbotten B* m u rök
Rök -> markyta C* m ö my
Innerdiameter mm

Provtagning omg3 Provtagning omg4 Provtagning omg3 Provtagning omg4 Provtagning omg3 Provtagning omg4

Datum 2021-11-15 2022-02-23 2021-11-15 2022-02-23 2021-11-15 2022-02-23
Gv-yta från  överkant rör A* m u rök 1,58 1,46 samma som rök samma som rök 1,22 1,22
Gv-yta från markyta A-C* m u my 1,27 1,15 +0,37 +0,37 0,87 0,87
Vattenpelare B-A* m 88,42 88,54 86,37 86,37 68,78 68,78
Rörets vattenvolym V l 887 888 866 866 690 690
Nivå uttag från överkant rör m 8,50 8,50 14,50 8,50 12,50 8,50
Temp °C 9,6 - 7,5 - 8,4 -
pH 8,1 - 9,0 - 7,5 -
Kond. µS/cm 611 - 739 - 791 -
Redox mV -217 - -256 - -245 -
Syre mg/l 0,29 - 0,27 - 0,29 -

Observationer vid 
provtagning / Prov

Flödescell med 
multimeter 

användes vid 
provtagning. 

Omsatte 14 l innan 
uttag. Klart vatten 
och ingen lukt vid 
uttag. Olje-eller 

järnfilm på 
vattenytan. 

Ingen fältmätning. 
Omsatte ca 6 liter 
innan uttag. Svart 
och grumligt först 
som övergick till 

kristallklart.

Flödescell med 
multimeter 

användes vid 
provtagning. 

Omsatte ca 6 l. Klart 
vatten vid uttag. 

Ingen fältmätning. 
Artesiskt rör. 

Omsatte ca 6 l. 
Klart vatten med 

inslag av partiklar. 
Svagt gult till 

färgen.

Flödescell med 
multimeter 

användes vid 
provtagning. 

Omsatte ca 20 l. 
Relativt klart vatten. 

Ingen fältmätning. 
Omsatte ca 10 l. 
Klart vatten med 

inslag av partiklar. 
Svagt brunt till 
färgen. OBS! 

Eltejp användes 
vid fäste av tyngd 

till slang.

B2103B2102B2101

113
0,35
70

113
0,37
86

113
0,31
90
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1 Inledning 
Sweco Environment har på uppdrag av Orust kommun utfört en kompletterande 
miljöundersökning av Töllåsgruvan i Orust kommun i Västra Götalands län. 

Uppdraget har utförts i tillämpbara delar enligt Naturvårdsverkets 
kvalitetsmanual avseende huvudstudie.  

En certifierad provtagning avseende grund- och ytvatten har genomförts inom 
fastigheten Töllås 1:179, Orust kommun, Västra Götalands län. Föreliggande 
provtagningsrapport har tagits fram i enlighet med Nordtests krav vid certifierad 
provtagning.  

Syftet med utförd undersökning var att undersöka föroreningssituationen i 
gruvschaktet och därifrån kommande grund- och lakvatten. Resultaten ska 
användas till att bedöma risken för människors hälsa och miljö samt utreda olika 
åtgärdsalternativ. 

Fokus för undersökningen var att:  

• Få en uppfattning kring de olika spridningsvägarna och var läckage ut från 
gruvan sker.  

• Om möjligt kvantifiera utläckaget i identifierade spridningsvägar  

• Bedöma befintliga föroreningars påverkan på omkringliggande miljö. 

 

2 Miljö- och kvalitetssäkring 
Provtagning i föreliggande projekt har i den mån det varit möjligt utförts enligt 
certifierad provtagningsmetod och har omfattat medierna: grund- och ytvatten. 
Provtagning av grund- och ytvatten har utförts av certifierade provtagare vilka 
listas i Tabell 1 nedan. Certifierad provtagare har tillgång till ett kvalitetssystem 
där provtagningsmetoder, utrustning, dokumentation och kvalitetskontroller 
beskrivs. Certifikaten utges av Kiwa Certifiering.  
Tabell 1. I tabellen listas de certifierade provtagare som utfört provtagning i fältomgång 1 - 4 samt 
certifikatsnummer hos Kiwa certifiering. 

Certifierad provtagare Certifikatsnummer 

Christine Jansson 7986 

Louise Wennberg 8443 

Niklas Nord 11359 

 

Övriga provtagare som bistått i provtagningarna är Karin Grodzinsky, Petra 
Almqvist och Fanny Ekström. 
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Föreliggande rapport är skrivet i enlighet med Nordtests krav vid certifierad 
provtagning1. 

2.1 Kvalitetskrav 
Certifierad provtagning krävs vid bidragsfinansierade projekt enligt NV:s 
kvalitetsmanual2.  

Kraven på kontroll kan sammanfattas enligt följande:  

• Certifierad provtagning avser provtagning utförd av en certifierad provtagare i 
enlighet med certifikatets certifieringsordning.  

• Certifierad provtagare avser en person som innehar giltigt certifikat enligt NT 

ENVIR 008 eller likvärdig certifieringsordning för miljöprovtagning av ett eller 
flera av provtagningsmedierna jord, grundvatten, ytvatten och sediment. 

• Certifikatets certifieringsordning innebär att den metodik och de rutiner som 

beskrivs i NT ENVIR 008 2.1 gäller både vid provtagning, provhantering och vid 
analys av proverna på laboratorium. 

2.2 Kvalitetskontroller 
Sweco har ett ledningssystem som är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001, 
miljöcertifierat enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 18001. 
Swecos ledningssystem är samlat i ett IT-stöd som är åtkomligt för alla 
medarbetare via Swecos intranät. 

Inom ramen för den certifierade provtagningen har följande moment omfattats: 

1. Provtagning utförd av certifierad provtagare 

2. Duplikatprov 

3. Chain of Custody 

För att kunna följa hanteringskedjan av proverna har laboratoriets rutiner och 
dokumentation för ”chain of custody” använts. Provtagningskärlen levererades 

plomberade från Eurofins laboratorium i Lidköping och försegling var obruten. 
Proverna transporterades till laboratoriet i Lidköping med Eurofins egna 
transport.  

2.3 Dokumentation 
Av praktiska skäl noterades fältobservationer och nivåer för hand vid 
provtagning och lades in i korrekt digitalt dokument i efterhand. Överföringen 
från fysiska anteckningar till digitala fältprotokoll är att betrakta som en 
kvalitetskontroll. Foton från provtagningen togs kontinuerligt under arbetets 
gång. 

Fältobservationer från samtliga provtagningar redovisas i bilaga 10. Ett urval av 
bilder från provtagningarna finns i bilaga 1.  

 
1 NT ENVIR 008. Nordtest sampler certification. Scheme handbook version 2-0. Approved 2008-03 
 
2 Naturvårdsverket. (2019). Avhjälpande av föroreningsskador. Kvalitetsmanual för användning och 

hantering av bidrag till avhjälpande av föroreningsskador. Utgåva 13. Stockholm: 
Naturvårdsverket. 
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2.4 Miljö- och arbetsmiljösäkring 
En arbetsmiljöplan finns upprättad för uppdraget.  

 

3 Utförande  
Inför undersökningarna togs det fram en provtagningsplan3 som lämnats in och 
godkändes av beställaren.  

Justeringar har efterhand utförts i och med att kunskapen kring objektet ökat. 
Vissa avsteg har gjorts mot vad som beskrevs i upprättad provtagningsplan; 
istället för flera provtagningar av dricksvattenbrunnar nedströms gruvan 
provtogs en dricksvattenbrunn inom fastighet Töllås 1:5. 

Provtagningarna av grund- och ytvatten inom fastigheten Töllås 1:179 
genomfördes vid fyra separata tillfällen;  

Provomgång 1: 2021-03-11 

Provomgång 2: 2021-05-25 

Provomgång 3: 2021-11-15/16 

Provomgång 4: 2022-02-23  

Undersökningen utfördes i tillämpbara delar enligt SGF:s fälthandbok 
undersökning av förorenade områden (rapport 2:2013). Provpunkternas 
placering i plan redovisas i bilaga 1. 

3.1 Grundvattenprovtagning 
Provtagning och omsättning av grundvatten har utförts med hjälp av peristaltisk 
pump. Innan omsättning har grundvattenytan mätts och dokumenterats. Omsatt 
vattenvolym har varierat mellan provpunkter och provtillfällen och redovisas 
tillsammans med övriga fältobservationer i bilaga 10. I provomgångarna 1-3 har 
fältmätning med multiinstrument (ProDSS) kopplad till flödescell använts och 
prov har uttagits när stabila värden har uppnåtts. Syftet med fältmätningen var 
att mäta pH, konduktivitet, redox, syre och temperatur. Innan provtagning har 
flödescellen och multiinstrumentet frånkopplats.  

Vid provtagning av grundvatten har slangen förts ner i anpassade kärl och 
långsamt fyllt kärlet underifrån för att undvika luftinblandning. I de fall kärlen var 
förpreparerade, ex bekämpningsmedel, uttogs prov i ett kärl av samma material 
och hälldes långsamt över till det förpreparerade kärlet. För varje provpunkt har 
två uppsättningar kärl för metallanalyser uttagits. Ett av dessa har omgående 
filtrerats i fält, antingen med engångsfilter kopplat till den peristaltiska pumpen 
eller med engångsfilter och spruta. Filterutrustning och slangar har varit unikt för 
varje provpunkt och kasserats mellan provomgångarna. Multiinstrumentet har 
kalibrerats innan användning enligt teknisk standard, dels utav Sweco 
(provomgång 1) och utav UNOSON (provomgång 2 och 3) och rengjorts med 
destillerat vatten mellan provpunkterna.  

Den provpunktsspecifika utrustningen bedöms vara tillräcklig för att avskriva 
behovet av ett rengöringsblankprov inom föreliggande undersökning. Ingen 

 
3 Sweco Sverige AB, 2021. FÖRSLAG TILL PROVTAGNINGSPLAN INFÖR KOMPLETTERANDE 

UNDERSÖKNINGAR FÖR TÖLLÅS GRUVA, daterad 2021-02-23   
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fältmätning av grundvatten utfördes i provomgång 4 då det ansågs att de tre 
tidigare mätningarna gav ett fullgott underlag.  

Totalt uttogs 27 grundvattenprov i föreliggande undersökning varav 3 av dessa 
är duplikatprov, se kap 3.3 för detaljer.   

3.2 Ytvattenprovtagning 
Provtagning av ytvatten har föregåtts av mätning med multiinstrument direkt i 
Sandvadsbäcken eller dammarna. Proverna uttogs direkt i bäcken med 
undantag för förpreparerade kärl, ex bekämpningsmedel. I de fall kärlen var 
förpreparerade hämtades vatten i bäcken med ett kärl i samma material och 
hälldes långsamt över till provtagningskärlet.  

Ingen fältmätning av ytvatten utfördes i provomgång 4 då det ansågs att de tre 
tidigare mätningarna gav ett fullgott underlag. 

Totalt uttogs 22 ytvattenprov varav 3 av dessa är duplikatprov, se kap 3.3 för 
detaljer.  

3.3 Provhantering 
Samtliga prov har förvarats mörkt och svalt från provtagningstillfället till leverans 
hos laboratorium. Provhanteringen har utförts enligt laboratoriets rutiner och 
dokumentation för ”chain of custody” har använts. Provtagningskärlen 

levererades plomberade från Eurofins laboratorium i Lidköping och försegling 
var obruten. Proverna transporterades till laboratoriet i Lidköping med Eurofins 
egna transport. 

3.4 Analysomfattning 
Inledningsvis utfördes analyser av större omfattning, s.k. screeninganalyser, för 
att få en överblick över vilka ämnen som kunde förekomma i grund- och 
ytvattnet. Utifrån analysresultaten avgränsades och riktades analys-
omfattningen till nästa provtagningsomgång. Analyserna har totalt omfattat: 
PFAS, BTEX, alifater, aromater, PAH, tungmetaller (inklusive kvicksilver), 
grundpaket för lakvatten, bromerade flamskyddsmedel, nonylfenoler, klorerade 
alifater inkl vinylklorid samt samlingspaketen Enviscreen, och Prio45 enl. 
Vattendirektivet.  

För duplikatproverna valdes analyser enligt tabell 2 i kap 3.5 nedan. 

Laboratorieanalyserna har utförts av Eurofins Environment Testing Sweden AB. 
Analysrapporter för samtliga prov med analysmetod, analysosäkerhet etc. 
redovisas i bilaga 13 till rapporten. 
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3.5 Duplikatprover 
Följande duplikatprover har tagits ut:  
Tabell 2. I tabellen listas sex duplikatproven med respektive analysomfattning samt 
provtagningsdatum. Benämningen ”Yt…” står för ytvatten och ”Gv…” står för grundvatten.  

Duplikatprov Analys Datum 
YT3B Metaller 2021-03-11 

GV3B 
Metaller, PFAS, grundpaket för lakvatten, 
VTOT, nonylfenoler, bromerade 
flamskyddsmedel 

2021-05-25 
 

GV2110B Metaller, grundpaket för lakvatten 2021-11-15/16 
 

YT3B Metaller, grundpaket för lakvatten  

GV2103B PFAS, VTOT, grundpaket för lakvatten 2022-02-23 
 

YT1B PFAS, VTOT, grundpaket för lakvatten  
 

Resultat från jämförelse av duplikatprov vid provtagningen grund- och ytvatten 
presenteras i tabell 3 nedan. Proven är uttagna i direkt anslutning till varandra 
direkt i flaska. Tidsmässigt skiljer det några minuter mellan 
provtagningstillfällena. 

Duplikatprov har uttagits på grund- och ytvatten. Duplikatprov ska uttas för var 
tionde prov, alternativt minst ett fältduplikat inom respektive fältomgång.  

4 Utvärdering av kvalitetskontroller 
4.1 Chain of custody  
 Chain of custody-dokumentationen har varit bristfällig från laboratoriet. Erhållna 
dokument redovisas i bilaga 14, de visar att försegling var obruten när den kom 
till laboratoriet. Övriga dokument saknas. Laboratoriet har inte förmedlat några 
problem eller avvik med plombering eller provtagningskärl och det antas därför 
att obruten chain of custody har upprätthållits.  

4.2 Duplikatprover, grund- och ytvatten 
Provtagning av förorenade områden visar generellt en naturlig heterogenitet 
avseende föroreningshalt. Detta gör att det är svårt att få ett duplikatprov 
motsvarande exakt samma volym både i tid och rum. Variation mellan uppmätta 
halter metaller i ursprungsprov och duplikat tydliggörs och utvärderas i tabell 3 
nedan. En jämförelse mellan endast metallerna anses tillräcklig i föreliggande 
undersökning då inga eller mycket låga halter uppmätts för övriga parametrar. 
Endast parametrar överskridande laboratoriets rapporteringsgräns redovisas i 
detta kapitel. Samtliga analysresultat för duplikatproven redovisas tillsammans 
med övriga resultat i bilaga 12 och 13. Analysprotokoll för duplikatproven 
redovisas i bilaga 14 till rapporten. 

I första provtagningsomgången uttogs duplikatprov på ytvatten, i andra 
omgången på grundvatten. Vid omgång tre och fyra uttogs duplikatprov på både 
grund- och ytvatten. I tabell 3 redovisas halterna av metaller för duplikatproven 
av grund- och ytvatten.  
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Tabell 3. Tabellen innehåller filtrerade metaller som uppvisade halt över laboratoriets 
rapporteringsgräns (<) i analyserade duplikatprov på grund- och ytvatten. e.a = ej analyserat 

Ämne As Ba Pb Cd Cr Co Cu Hg Ni V Zn 

Prov µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

YT3 0,23 11 0,15 0,034 0,31 0,58 1,4 < 0,84 0,53 13 

YT3B 0,22 12 0,14 0,037 0,57 1,3 0,3 < 0,8 0,49 6 

GV3 0,59 28 0,065 < 0,69 0,13 0,56 < 0,45 2,1 0,3 

GV3B 0,52 25 0,075 < 0,66 0,12 0,51 < 0,41 1,8 0,38 

YT3 0,35 9,2 0,23 0,03 0,31 0,36 1,2 e.a 0,98 0,69 19 

YT3B 0,36 7,9 0,21 0,023 0,53 0,41 1,3 e.a 1,3 0,7 7,7 

GV2110 0,47 19 0,018 < 0,86 3 5,5 e.a 0,8 5,6 5,33 

GV2110B 0,46 19 0,018 < 0,9 3 < e.a 0,76 1,9 0,57 

YT1 0,22 8,2 0,16 0,033 0,36 0,47 0,88 e.a 0,7 0,53 13 

YT1B 0,22 8,1 0,15 0,034 0,36 0,47 0,86 e.a 0,72 0,52 14 

GV2103 0,26 7,8 0,074 0,022 0,14 1,7 5,6 e.a 3,6 0,54 9,9 

GV2103B 0,28 7,4 0,078 0,019 0,13 1,9 4,6 e.a 3,5 0,37 1,9 

 

Störst avvikelse mellan proven erhålls i provpunkt YT3 där skillnaderna mellan 
halterna av kobolt, koppar och zink är relativt stor (se tabell 3). Skillnaderna 
innebär dock ingen annan bedömning gällande halt och föroreningsnivån. I 
övrigt prov är variationen av halterna mycket liten (se tabell 3). En än mindre 
avvikelse mellan proven skulle eventuellt kunna ha erhållits om prov tagits i 
större behållare vid ett och samma tillfälle för att därefter hällas över i två 
separata flaskor. 

 



GV3, filtrerat GV3 GV3, filtrerat GV3
GV3B, 
filtrerat

GV3B
GV3, 

filtrerat
GV3

GV3, 
filtrerat

GV2110, 
filtrerat

GV2110
GV2110B, 

filtrerat
GV2110, 
filtrerat

GV2102, 
filtrerat

GV2102
GV2102, 
filtrerat

GV2103, 
filtrerat

GV2103
GV2103, 
filtrerat

GV2103B 
filtrerat

GV2104, 
filtrerat

GV2105, 
filtrerat

GV2105
GV2105, 
filtrerat

GV2106, 
filtrerat

GV2106
GV2106 
filterat

Ckrit -gw 
(NV 5976 sid 
154-157)

SGU 2013 -
 Bedömnings-
grunder klass 
2

SGU 2013 - 
Bedömning
sgrunder 
klass 3

SGU 2013 - 
Bedömnings
grunder 
klass 4

SGU 2013 - 
Bedömnings
grunder 
klass 5

Datum 2021-03-11 2021-03-11 2021-05-25 2021-05-25 2021-05-25 2021-05-25 2021-11-16 2021-11-16 2022-02-25 2021-11-15 2021-11-15 2021-11-15 2022-02-25 2021-11-15 2021-11-15 2022-02-25 2021-11-15 2021-11-15 2022-02-25 2022-02-25 2021-11-16 2021-11-16 2021-11-16 2022-02-25 2021-11-16 2021-11-16 2022-02-25

Arsenik As µg/l 0,53 0,53 0,59 0,59 0,52 0,59 0,55 0,55 0,45 0,47 0,74 0,46 0,26 0,3 0,53 0,29 0,63 3 0,26 0,28 1,3 0,28 0,35 0,27 0,2 0,68 0,11 5 1 2 5 10
Barium Ba µg/l 30 30 28 26 25 28 24 24 24 19 39 19 16 22 25 16 6,6 100 7,8 7,4 17 17 18 15 16 45 2,6 350
Bly Pb µg/l 0,16 0,29 0,065 0,22 0,075 0,25 0,053 0,067 0,12 0,018 1,4 0,018 0,075 <0,01 <0,5 0,027 0,029 8,3 0,074 0,078 2,7 0,031 <0,5 0,046 0,71 3,7 0,025 5 0,5 1 2 10
Kadmium Cd µg/l 0,006 0,014 <0,004 0,005 <0,004 0,005 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,1 <0,004 <0,004 0,0078 <0,1 0,008 0,014 <0,1 0,022 0,019 0,037 0,037 <0,1 0,029 0,019 <0,1 0,019 2,5 0,1 0,5 1 5
Krom Cr µg/l 0,53 0,54 0,69 0,8 0,66 0,76 0,51 0,56 0,53 0,86 3,1 0,9 0,32 0,1 <0,5 0,27 0,12 18 0,14 0,13 2 0,19 1,1 0,19 1,3 5,9 0,076 25 0,5 5 10 50
Kobolt Co µg/l 0,71 0,59 0,13 0,84 0,12 0,52 0,42 0,43 0,5 3 3,6 3 2,4 1 1,6 0,11 2 7,8 1,7 1,9 1,7 0,47 0,59 0,32 0,7 2,7 0,42 5
Koppar Cu µg/l 0,49 0,87 0,56 0,6 0,51 0,58 0,12 0,14 0,19 5,5 6,4 <0,05 0,19 3 1,3 5,1 1,4 33 5,6 4,6 11 2,8 3,7 3 2 5,9 0,74 50 20 200 1000 2000
Kvicksilver Hg µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,5 0,005 0,01 0,05 1
Nickel Ni µg/l 0,49 0,47 0,45 0,5 0,41 0,46 0,38 0,42 0,37 0,8 1,9 0,76 0,61 5,1 5,9 2,8 4,3 15 3,6 3,5 3,5 2,2 2,9 1,7 1,7 4,9 1 10 0,5 2 10 20
Vanadin V µg/l 1,7 1,8 2,1 2,1 1,8 2 1,7 1,7 1,9 5,6 5,6 1,9 0,57 0,55 0,55 0,22 0,46 33 0,54 0,37 4,3 0,35 0,54 0,47 2,4 9,9 0,23 30
Zink Zn µg/l <0,2 0,58 0,3 1,2 0,38 0,9 0,46 0,57 15 5,33 5,3 0,57 14 5,7 5,7 4,4 1,5 41 9,9 1,9 29 1,8 <2 14 6,7 23 0,81 100 5 10 100 1000

Provpunkt
B2101, 
filtrerat

B2101
B2101, 
filtrerat

B2102, 
filtrerat

B2102
B2102, 
filtrerat

B2103, 
filtrerat

B2103
B2103, 
filtrerat

BB1-5
BB1-5 
filtrerat

BH3_6 filtrerat BH3_6 filtrerat BH3_6 BH3_8,5
BH3_ 8,5 

filtrerat
BH3_6 
filtrerat 

BrunnX
BrunnX 
filtrerat Ckrit -gw (NV 5976 sid 154-157)SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 2SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 3SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 4SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 5

Datum 2021-11-15 2021-11-15 2022-02-23 2021-11-15 2021-11-15 2022-02-23 2021-11-15 2021-11-15 2022-02-23 2021-05-25 2021-05-25 2021-11-15 2021-05-25 2021-05-25 2021-05-25 2021-05-25 2022-02-23 2021-05-24 2021-05-24

Arsenik As µg/l 0,3 0,5 0,056 0,18 0,51 0,038 0,35 0,45 0,074 0,037 0,044 0,77 0,93 1,2 0,65 0,59 0,64 0,63 0,49 5 1 2 5 10
Barium Ba µg/l 1,5 3,1 1,2 1,3 2,5 1,1 13 14 <1 3,4 3,9 120 78 78 120 130 110 54 48 350
Bly Pb µg/l 0,22 3,8 <0,01 0,018 <0,5 <0,01 <0,01 <0,5 <0,01 0,22 0,017 0,93 4,5 16 13 0,092 2,2 1,4 0,26 5 0,5 1 2 10
Kadmium Cd µg/l <0,004 <0,1 <0,004 <0,004 <0,1 <0,004 <0,004 <0,1 <0,004 <0,004 0,004 0,007 0,009 0,18 0,072 0,009 0,039 0,068 0,017 2,5 0,1 0,5 1 5
Krom Cr µg/l <0,05 <0,5 <0,05 <0,05 <0,5 <0,05 <0,05 <0,5 <0,05 0,014 0,024 0,66 0,31 0,51 0,31 0,29 0,64 0,84 0,71 25 0,5 5 10 50
Kobolt Co µg/l 0,16 0,49 0,038 0,022 0,15 0,014 0,23 0,58 0,013 19 10 0,32 2,5 5,9 1,1 <0,005 0,07 7,1 3,8 5
Koppar Cu µg/l <0,05 <0,5 <0,05 <0,05 4,7 <0,05 0,085 0,86 <0,05 <0,005 <0,005 1,4 0,87 0,85 0,68 0,75 2,8 0,32 0,24 50 20 200 1000 2000
Kvicksilver Hg µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,5 0,005 0,01 0,05 1
Nickel Ni µg/l 0,16 0,96 0,052 <0,05 <0,5 <0,05 1 1,6 0,15 0,13 0,17 0,91 1,1 1,2 1 0,86 1 1 0,84 10 0,5 2 10 20
Vanadin V µg/l 0,26 0,6 0,04 1,7 1,7 0,082 0,079 0,61 0,0036 0,042 0,18 0,43 0,34 0,37 0,38 0,34 0,52 2,8 1,9 30
Zink Zn µg/l <0,2 <2 0,36 <0,2 <2 6,4 0,33 <2 0,43 24 8,3 5,1 7,4 120 61 1,2 25 46 30 100 5 10 100 1000

För bedömning av grundvattenstatus används samma 
värden som klass 5.
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Plats                                   EnhetGV3 GV3 GV3B GV3 GV3 GV2110 GV2110B GV2110 GV2102 GV2102 GV2103 GV2103 GV2103B GV2104 GV2105 GV2105 GV2106 GV2106 Riktvärde**
Datum 2021-03-11 2021-05-25 2021-05-25 2021-11-16 2022-02-25 2021-11-15 2021-11-15 2022-02-23 2021-11-15 2022-02-23 2021-11-15 2022-02-23 2022-02-23 2021-11-16 2021-11-16 2022-02-23 2021-11-16 2022-02-23

Mättemperatur (pH) °C 23 22,5 22,6 23,6 22,8 23,9 23,8 24 23,8 23,2 23,4 23,9 24 23,7 23,9 23,8 23,5 24,3
Suspenderade ämnen mg/l 6,5 2,8 1,6 1,1 14 62 26 200 52 99 55 2400 1500 5,3 46 220 2900
Turbiditet FNU 3,3 5,9 5,6 3,8 12 78 38 160 53 95 60 >2000 1500 32 3 18 120 >2000
pH pH 6,7 6,6 6,7 6,7 6,9 6,5 6,5 6,3 7,3 7 6,3 6,2 6,1 8,1 6,3 6,2 6 6
konduktivitet mS/m 25 22 22 20 21 22 20 20 27 25 15 13 13 24 19 18 5,8 5,6 150
TOC mg/l 11 13 12 15 12 8,8 7,2 6,7 4,7 7,8 3,2 11 9 7 6,8 6,3 3,1 8,2
DOC mg/l 11 12 12 14 12 7,5 6 2,6 4,4 4,9 2,5 2,2 2,5 6,4 7,1 5,9 2,5 2,1
BOD7 mg/l <3 < 3,0 < 3,0 < 3,0 3 < 3,0 < 3,0 <3,0 < 3,0 <3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 3 < 3,0 <3,0 3 < 3,0
Alkalinitet HCO3 mg/l 120 92 90 85 84 57 56 36 120 99 34 31 30 120 54 50 13 8,2
Färg mg/l Pt 290 340 310 440 430 630 480 570 200 160 260 4100 1700 180 12 27 250 3100
O2 mg/l 0,3 < 0,1 0,5 0,1 <0,1 0,2 0,3 0,5 5,4 3,3 1 1,3 1,7 6,5 7,6 5,2 6,4
Nitratkväve NO3-N mg/l <0,1 < 0,10 < 0,10 < 0,10 <0,10 < 0,10 0,13 <0,10 < 0,10 <0,10 < 0,10 <0,10 <0,10 < 0,10 5,5 4,8 < 0,10 <0,10 50
Nitritkväve NO2-N mg/l <0,1 < 0,0020 < 0,0020 <0,010 <0,0020 < 0,0020 < 0,0020 <0,0020 < 0,0020 0,002 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 <0,0020 < 0,0020 < 0,0020
Fluorid F mg/l <0,1 0,1 0,1 0,14 0,13 0,16 0,16 0,18 0,49 0,4 0,15 0,17 0,22 0,48 < 0,10 <0,10 < 0,10 0,11
Klorid Cl mg/l 19 21 22 18 21 37 34 38 28 30 18 17 15 13 4,2 5,9 6,2 9,5 100
Sulfat SO4 mg/l <1 < 1,0 < 1,0 < 1,0 <1,0 2,9 2,1 8 1,6 2,4 13 13 12 9,1 15 14 2,9 2,4 100
Ammoniumkväve NH4-N mg/l 0,66 0,93 0,92 1,1 0,95 1,5 1,9 0,77 0,03 0,34 0,059 0,042 0,036 0,042 < 0,010 <0,010 0,026 0,02 1,5
N-tot mg/l 1,1 1,3 1,3 2,1 1,3 1,7 2 1,1 0,23 0,32 0,22 0,64 0,45 0,34 5,6 5 0,33 1,2
P-tot mg/l 0,028 0,023 0,023 0,032 0,025 0,065 0,036 0,15 0,063 0,1 0,063 2,3 1,4 0,09 0,015 0,078 0,3 3,2
Fosfatfosfor PO4-N mg/l <0,005 < 0,0050 0,005 < 0,0050 <0,0050 0,006 0,005 <0,005 0,02 0,008 0,024 0,3 0,16 0,025 0,006 0,013 0,023 0,33

PFAS, summa 11 ng/l 18 20 19 18 16 1,4 3,4 2,8 1,6 ND ND ND 5 6,2 6 ND 0,53 90
Nonylfenol µg/l < 0,05 < 0,05
cis-1,2-Dikloreten µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Naftalen µg/l 0,031 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020
PAH L µg/l < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,041 <0,04 <0,04 < 0,20 <0,04 <0,04 < 0,20 < 0,20 <0,04 < 0,20 <0,04
PAH M µg/l < 0,30 < 0,30 < 0,30 <0,04 <0,04 <0,04 < 0,30 <0,04 <0,04 < 0,30 < 0,30 <0,04 < 0,30 <0,04

PAH H µg/l < 0,30 < 0,30 < 0,30 <0,04 <0,04 <0,04 < 0,30 <0,04 <0,04 < 0,30 < 0,30 <0,04 < 0,30 <0,04
PAH:er (summa 4) 0,1
-  benso(b)fluoranten
-  benso(k)fluoranten
-  benso(ghi)perylen
-  Iindeno(1,2,3-cd)pyren
benso(a)pyrene 10
** Riktvärde för bedömning av grundvattenstatus. Från VM.

Töllås gruva  Grundvatten omgång 1 till 4
Uppdrag Uppdragsnummer Upprättad av Uppdragsledare Datum

Töllås gruva - Huvudstudie 30018381 Anna Paulsson Johanna Sjögren 2022-02-04

JORD

Övrigt
2022-06-22
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Riktvärde**
Plats                                   EnhetBH3_8,5 BH3_6 BH3_6 BH3_6 B2101 B2101 B2102 B2102 B2103 B2103

Datum 2021-05-25 2021-05-25 2021-11-15 2022-02-23 2021-11-15 2022-02-23 2021-11-15 2022-02-23 2021-11-15 2022-02-23

Mättemperatur (pH) °C 22,1 22,2 24 23,2 23,9 22,5 23,9 22,7 23,4 24,1
Suspenderade ämnen mg/l 66 44 2,4 86 18 15 7,6 3,1 29 27
Turbiditet FNU 220 94 22 50 36 28 8,7 5,7 50 42
pH pH 6,7 6,7 6,6 6,8 8,2 8,3 8,7 8,7 8,1 8,1
konduktivitet mS/m 35 25 20 28 59 62 74 74 72 38 150
TOC mg/l 16 18 23 16 4 2,4 < 2,0 <2,0 5,3 11
DOC mg/l 6,7 11 23 6,6 3,5 <2,0 < 2,0 <2,0 5 11
BOD7 mg/l < 3,0 < 3,0 3 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 16
Alkalinitet HCO3 mg/l 170 120 86 140 300 260 220 230 420 140
Färg vid 405 nm mg/l Pt 930 1400 380 540 69 180 25 45 54 54
O2 mg/l 0,3 1,7 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,4 0,2 0,5
Nitratkväve NO3-N mg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,13 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 50
Nitritkväve NO2-N mg/l < 0,0020 < 0,0020 <0,010 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020
Fluorid F mg/l 0,16 0,14 0,13 0,15 0,8 0,87 1,2 1 0,55 0,25
Klorid Cl mg/l 28 19 13 23 49 67 93 99 39 34 100
Sulfat SO4 mg/l < 1,0 < 1,0 2,9 1,2 7,3 13 26 27 5 11 100
Ammoniumkväve NH4-N mg/l 3,2 1,9 1,3 3,1 0,15 0,025 0,035 0,041 0,012 <0,01 1,5
N-tot mg/l 3,9 2,8 1,9 3,5 0,25 0,16 0,11 0,11 0,2 0,14
P-tot mg/l 0,24 0,13 0,1 0,16 0,018 0,014 0,018 0,01 0,018 0,015
Fosfatfosfor PO4-N mg/l 0,007 0,036 0,062 0,013 < 0,0050 <0,005 0,006 <0,005 0,007 <0,005
PFAS, summa 11 ng/l 26 38 25 17 2,3 0,89 ND 0,34 5,6 3,6 90
Nonylfenol µg/l 0,31 < 0,05
cis-1,2-Dikloreten µg/l < 0,10 0,11 < 0,10 < 0,10 < 0,10
PAH L µg/l 1,7 0,66 1,1 1,5 < 0,20 <0,04 <0,04 < 0,20 <0,04
PAH M µg/l 0,38 < 0,30 < 0,30 0,23 < 0,30 <0,04 <0,04 < 0,30 <0,04
PAH H µg/l < 0,30 < 0,30 < 0,30 <0,04 < 0,30 <0,04 <0,04 < 0,30 <0,04
Bensen mg/l 0,0015 <0,00050 <0,00050 <0,00050
Summa TEX mg/l 0,0028 <0,002 <0,002 <0,002
Naftalen µg/l 1,4 <0,02 <0,02 <0,02
Acenaften µg/l 0,13 <0,010 <0,010 <0,010
Fluoren µg/l 0,11 <0,010 <0,010 <0,010
Fenantren µg/l 0,1 <0,010 <0,010 <0,010
Antracen µg/l 0,012 <0,010 <0,010 <0,010
Summa övriga PAH µg/l 1,7 <0,3 <0,3 <0,3

PAH:er (summa 4) 0,1
-  benso(b)fluoranten
-  benso(k)fluoranten
-  benso(ghi)perylen
-  Iindeno(1,2,3-cd)pyren
benso(a)pyrene 10
** Riktvärde för bedömning av grundvattenstatus. Från VM.

BERG

Övrigt
2022-06-22
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Töllås gruva Ytvatten omgång 1 till 3
Datum

2022-02-04

Arsenik 
As

Barium Ba Bly Pb
Kadmium 

Cd
Krom Cr Kobolt Co

Koppar 
Cu

Kvicksilver 
Hg

Nickel Ni Vanadin V Zink Zn

Plats                                   EnhetDatum µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
YT1 2021-03-15 0,27 11 0,27 0,043 0,42 0,87 1,3 <0,1 0,9 0,72 6,7
YT1, filtrerat 2021-03-15 0,24 10 0,17 0,038 0,34 0,81 1,2 <0,1 0,86 0,56 8,7
YT1 2021-05-25 0,38 8,9 0,29 0,037 0,56 0,7 1,7 <0,2 1,2 0,92 6,5
YT1, filtrerat 2021-05-25 0,41 10 0,46 0,042 0,63 0,79 1,8 <0,1 1,2 0,98 6,5
YT1, filtrerat 2021-11-16 0,37 8,8 0,27 0,031 0,37 0,55 1,3 0,99 0,62 6,5
YT1, filtrerat 2022-02-25 0,22 8,2 0,16 0,033 0,36 0,47 0,88 0,7 0,53 13
YT1B, filtrerat 2022-02-25 0,22 8,1 0,15 0,034 0,36 0,47 0,86 0,72 0,52 14
Gruvdammen 2021-03-15 0,4 55 0,89 0,031 0,44 1,5 1,3 <0,1 1,2 0,55 18
Gruvdammen, filtrerat 2021-03-15 0,3 50 0,23 0,007 0,34 1,4 0,53 <0,1 1,1 0,76 31
Gruvdammen 2021-05-25 0,22 34 0,16 0,009 0,16 0,68 0,74 <0,1 1 0,41 10
Gruvdammen, filtrerat 2021-05-25 0,37 43 1,4 0,056 0,62 1 2 <0,9 1,6 1,8 23
Utfällning 2021-05-25 0,22 45 0,055 0,021 0,18 0,78 0,7 <0,12 0,79 0,27 10
Utfällning, filtrerat 2021-05-25 0,3 48 0,49 0,037 0,35 1,1 1 <0,11 0,92 0,74 4,9
YT3 2021-03-15 0,23 13 0,32 0,039 0,34 0,7 1,5 <0,1 0,87 0,68 6,3
YT3, filtrerat 2021-03-15 0,23 11 0,15 0,034 0,31 0,58 1,4 <0,1 0,84 0,53 13
YT3 2021-05-25 0,35 9,6 0,26 0,034 0,5 0,57 1,6 <0,4 1,1 0,87 25
YT3, filtrerat 2021-05-25 0,35 9,3 0,43 0,034 0,53 0,62 1,6 <0,3 1,1 0,85 5,3
YT3, filtrerat 2021-11-16 0,35 9,2 0,23 0,03 0,31 0,36 1,2 0,98 0,69 19
YT3B, filtrerat 2021-11-16 0,36 7,9 0,21 0,023 0,53 0,41 1,3 1,3 0,7 7,7
YT3, filtrerat 2022-02-25 0,22 9,2 0,14 0,032 0,33 0,42 1,2 0,71 0,51 15
Damm 2021-03-15 0,14 17 0,092 0,005 0,18 0,18 1,4 <0,1 0,49 0,26 2,6
Damm, filtrerat 2021-03-15 0,13 16 0,056 0,006 0,2 0,17 1,2 <0,1 0,46 0,29 7
YT5 2021-05-25 0,19 13 0,053 0,004 0,14 0,17 1,2 <0,8 0,45 0,3 1,5
YT5, filtrerat 2021-05-25 0,18 14 0,097 0,006 0,16 0,15 1,5 <0,7 0,5 0,26 1,5
YT5, filtrerat 2021-11-16 0,16 18 0,06 <0,004 0,084 0,17 0,88 0,46 0,16
YT5, filtrerat 2022-02-25 0,15 16 0,084 0,004 0,21 0,11 2 0,49 0,34 4,4
YT4 2021-03-15 0,25 13 0,4 0,041 0,42 0,67 1,4 <0,1 0,83 0,87 7
YT4, filtrerat 2021-03-15 0,18 11 0,12 0,031 0,27 0,47 1,2 <0,1 0,69 0,62 16
YT4 2021-05-25 0,36 10 0,33 0,034 0,53 0,55 1,6 <0,6 1,1 0,89 5,4
YT4, filtrerat 2021-05-25 0,33 9,6 0,19 0,032 0,43 0,45 1,5 <0,5 1 0,76 4,9
YT4, filtrerat 2021-11-16 0,32 9,2 0,19 0,029 0,34 0,36 1,1 0,88 0,58 12
YT4, filtrerat 2022-02-25 0,2 8,4 0,12 0,032 0,3 0,38 1,1 0,66 0,47 10

Årsmedelvärde (2) 1,2 0,5 4 5,5
Årsmedelvärde (3) 0,5 0,08 3,4
Maximal tillåten 
koncentration (4)

7,9 14 0,45 0,07 34

1 NV 5976 sid 158-162
2 Metaller Biotillgängligt (årsmedelvärde) för inlandsytvatten (HVMFS 2019:25).
3 Metaller (årsmedelvärde) för inlandsytvatten , filtrerat prov 0,45µm (HVMFS 2019:25). Gränsvärdet för Cd avser hårdhet klass 1.
4 Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25). Angett värde är maximal tillåten koncentration (MAC-EQS)

Uppdragsledare

Töllås gruva - Huvudstudie Johanna Sjögren

Uppdragsnummer Upprättad av

30018381 Anna Paulsson

Uppdrag

Metaller
2022-06-22
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Plats                                   EnhetYT1 YT1 YT1 YT1 YT1B Gruvdammen Gruvdammen Utfällning YT3 YT3 YT3 YT3 YT3B Damm YT5 YT5 YT5 YT4 YT4 YT4 YT4

Årsmedel-
värde 
(AA-EQS)

Maximal tillåten 
koncentration 

MAC-EQS

Datum 2021-03-15 2021-05-25 2021-11-16 2022-02-25 2022-02-25 2021-03-15 2021-05-25 2021-05-25 2021-03-15 2021-05-25 2021-11-16 2022-02-25 2021-11-16 2021-03-15 2021-05-25 2021-11-16 2022-02-25 2021-03-15 2021-05-25 2021-11-16 2022-02-25

Mättemperatur (pH) °C 22,8 23,3 23,2 22,7 23,3 22,1 22,6 22,9 23,3 23,6 22,7 23,4 23,5 22,7 22,6 23,3
Suspenderade ämnen mg/l 3,5 4,9 2,5 68 13 16 6,7 4,5 1,9 2,7 4 5,6 3,6 10 4 2,2
Turbiditet FNU 3,6 2,8 3,5 3,1 2,3 40 12 20 2,9 3,4 3,2 2,6 3,4 1,5 1,5 3 2,4 5,1 2,9 3,1 2,8
pH pH 6,8 6,8 7 6,7 6,7 6,6 7 7,1 7,3 7,2 7,1 6,9 7,1 6,6 7,3 7,2 7,2 7 7,2 7,2 6,9
konduktivitet mS/m 12 9,3 9,5 8,9 8,9 26 21 29 13 9,9 10 10 10 15 16 18 16 13 9,6 9,9 9,5
TOC mg/l 8,3 14 14 8,8 9,3 16 11 9,6 8,9 14 14 8,5 14 5,6 6,6 5,9 4,8 7,1 12 12 8,1
DOC mg/l 9,8 14 14 9,2 9,5 10 10 8,2 8,9 13 13 8,1 13 5,3 6,5 5,5 4,5 8,5 12 13 8,2
BOD7 mg/l <3 <3 <3 <3 <3 7 6 <3 5 <3 <3 4 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
Alkalinitet HCO3 mg/l 15 12 15 8,1 7,8 98 84 130 21 15 17 12 16 26 30 43 30 17 14 18 11
Färg vid 405 nm mg/l Pt 73 110 130 73 69 630 180 140 72 120 120 73 110 42 48 95 41 65 110 130 67
O2 mg/l 12,5 10,3 10,2 12,6 12,6 0,3 6,3 6,1 13,4 10,3 11,5 13,1 11,3 5,5 9,7 8 11,9 13,3 10,2 11,3 12,9
Nitratkväve NO3-N mg/l 0,91 0,65 0,36 0,55 0,55 <0,1 <0,1 0,6 0,88 0,63 0,37 0,6 0,46 0,25 <0,1 0,1 0,44 0,7 0,56 0,35 0,56 2,2
Nitritkväve NO2-N mg/l 0,002 <0,002 0,002 < 0,0020 < 0,0020 0,005 <0,002 0,004 0,003 <0,002 0,002 < 0,0020 0,002 0,012 <0,002 0,011 0,44 0,003 <0,002 0,002 < 0,0020
Fluorid F mg/l <0,1 <0,1 0,1 < 0,10 < 0,10 0,13 0,12 0,13 - <0,1 0,1 < 0,10 0,11 0,15 0,15 0,18 0,19 <0,1 <0,1 0,1 < 0,10
Klorid Cl mg/l 19 14 12 16 16 21 20 24 21 15 13 17 14 26 25 25 24 24 14 13 17
Sulfat SO4 mg/l 5,6 4,6 4,3 4 4 1,2 <1 4,9 5,9 4,8 4,6 4,5 4,6 7 7,5 6,8 7,9 5,6 4,9 4,4 4,2
Ammoniumkväve NH4-N mg/l 0,17 0,026 0,042 0,026 0,016 0,9 <0,01 0,62 0,16 0,021 0,054 0,062 0,077 0,041 0,013 0,15 <0,01 0,17 0,046 0,04 0,033
N-tot mg/l 1,4 1,1 0,9 0,86 0,9 1,8 0,7 1,5 1,2 1,1 0,91 1 0,93 0,63 0,31 0,62 0,72 1,1 0,94 0,82 0,96
P-tot mg/l 0,032 0,023 0,02 0,18 0,03 0,022 0,03 0,018 0,028 0,022
Fosfatfosfor PO4-N mg/l 0,016 0,014 0,012 0,013 0,007 <0,005 0,005 0,008 0,009 0,012 0,01 0,008 0,015 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,008 0,01 0,008 0,008
Toluen µg/l <0,1 <0,1 1,4 - <1 <1 <1 <1 <1
Fenantren µg/l <0,1 0,025 0,016 <0,1 0,025 <0,1 <0,1
Nonylfenol µg/l - < 0,05 - < 0,05 0,1 < 0,05 - < 0,05 - < 0,05 0,3
Triklormetan µg/l 0,29 0,21 <0,1 <0,1 0,28 0,24 - <0,1 <0,1 0,23 0,21 2,5

cis-1,2-Dikloreten µg/l <0,1 <0,1 1,2 <0,1 <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trikloreten µg/l - <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 0,17 <0,1 <0,1 - - <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 10
PFOS µg/l 0,00024 0,00043 0,00048 0,00043 0,00038 0,0061 0,0055 0,006 0,00043 0,00049 0,0005 0,00073 0,00035 0,00035 0,0003 0,00028 0,00046 0,00067 0,00056 0,00046 0,00065
PFAS, summa 11 µg/l 0,0011 0,0017 0,0066 0,0032 0,0025 0,019 0,018 0,018 0,0031 0,0029 0,006 0,0026 - 0,0023 0,0012 0,002 0,0065 0,0026 0,0032 0,0052 0,0021

Summa bromerade flamskyddsmedel µg/l - ND - 0,216 ND ND 0,126 - ND - ND 0,14

1 NV 5976 sid 158-162
4 Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25). Angett värde är årsmedelvärde (AA-EQS)

Töllås gruva  Ytvatten omgång 1 till 4
Uppdrag Uppdragsnummer Upprättad av Uppdragsledare Datum

Töllås gruva - Huvudstudie 30018381 Anna Paulsson Johanna Sjögren 2022-02-03

Övrigt
2022-06-22
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-052187-01

EUSELI2-00860072
Í%SQbÂÂfihoÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMITY, 30001038

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-03150325Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

8

2021-03-11

Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2021-03-15

Utskriftsdatum: 2021-03-26

2021-03-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: YT3B, filtrerat i fält

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00022Arsenik As (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.012Barium Ba (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00014Bly Pb (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000037Kadmium Cd (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00057Kobolt, Co (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0013Koppar Cu (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00030Krom Cr (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

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

mod

20%

mg/l0.00080Nickel Ni (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00049Vanadin, V (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0060Zink Zn (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-047396-01

EUSELI2-00859997
Í%SQbÂÂe]~gÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMITY, 30001038

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-03150094Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

7

2021-03-11

SEPPXP

Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2021-03-15

Utskriftsdatum: 2021-03-19

2021-03-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Gruvdammen

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

ng/l2.3PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.7PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.9PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.3PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l3.3PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.46PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.64PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.50PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l6.1PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.506:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l19Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

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-003v58



AR-21-SL-047396-01

Í%SQbÂÂe]~gÎ

EUSELI2-00859997

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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-003v58



Eurofins Food & Feed Testing Sweden 
(Lidköping)
Sjöhagsgatan 3, port 2
531 40 Lidköping
www.eurofins.se

Tlf:        +46 10 490 8310

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory

ËAR-21-LW-022699-01FÎ

AR-21-LW-022699-01

EUSELI-00310913

Uppdragsmärkn.

EUSELI2-00859997

Eurofins Environment Testing Sweden AB 
 Rapportmottagare
Box 737
Port 1
531 17 LIDKÖPING

Kundnummer: LW9901152

Analysrapport
Provnummer: 525-2021-03150097

GruvdammenProvmärkning:

2021-03-15Provet ankom:

2021-03-18Analysrapport klar:

177-2021-03150094_LProvets kod:

Analyserna påbörjades: 2021-03-15

Provtagare: SEPPXP

Provtagningsdatum: 2021-03-11 00:00:00

Resultat Enhet Metod/ref.Mäto. LabParameterTestkod

ng/l6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) EUSELI± 29%LW13N 0.50[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFBA (Perfluorbutansyra) EUSELI± 29%LW13P 2.3[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFBS (Perfluorbutansulfonsyra) EUSELI± 29%LW13A 0.64[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFDA (Perfluordekansyra) EUSELI± 29%LW13G <0.30[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFHpA (Perfluorheptansyra) EUSELI± 29%LW13D 1.3[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFHxA (Perfluorhexansyra) EUSELI± 29%LW13C 1.9[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) EUSELI± 29%LW13B 0.50[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFNA (Perfluornonansyra) EUSELI± 29%LW13F 0.46[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFOA (Perfluoroktansyra) EUSELI± 29%LW13E 3.3[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFOS (Perfluoroktansulfonsyra) EUSELI± 29%LW13S 6.1[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFPeA (Perfluorpentansyra) EUSELI± 29%LW13Q 1.7[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lSumma PFAS SLV 11 EUSELILW144 19 DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

Förklaringar AR-003 v89

Mäto: Mätosäkerhet

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

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

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

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



EUSELI-00310913ËAR-21-LW-022699-01FÎ

AR-21-LW-022699-01

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Linn Lindblom, Rapportansvarig

Förklaringar till vilka laboratorier som utfört analyserna och till ackreditering/erkännanden

Lab Ackreditering/ErkännandeMark.Namn

EUSELI ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) [a]

före en parameter indikerar ackrediterad analys [a] 

Förklaringar AR-003 v89

Mäto: Mätosäkerhet

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

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

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

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-052176-01

EUSELI2-00859997
Í%SQbÂÂfiW=Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMITY, 30001038

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-03150095Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Kemisk analys påbörjad

Provtagare

7

2021-03-11

2021-03-15 12:30

SEPPXP
Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2021-03-15

Utskriftsdatum: 2021-03-26

Provmärkning: Gruvdammen

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan c)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten c)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen c)Intern metod20%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen c)Intern metod15%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan c)Intern metod20%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen c)Intern metod15%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen c)Intern metod25%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen c)Intern metod15%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan c)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen c)Intern metod30%

µg/l< 1.04-Klortoluen c)Intern metod30%

µg/l< 0.20Bensen c)Intern metod25%

µg/l< 1.0Brombensen c)Intern metod20%

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 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-052176-01

Í%SQbÂÂfiW=Î

EUSELI2-00859997

µg/l< 1.0Bromdiklormetan c)Intern metod25%

µg/l< 1.0Bromklormetan c)Intern metod30%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibromklormetan c)Intern metod25%

µg/l< 1.0Dibrommetan c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Diklormetan c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Etylbensen c)Intern metod20%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) c)Intern metod30%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Klorbensen c)Intern metod20%

µg/l< 1.0Naftalen c)Intern metod25%

µg/l< 1.0m/p-Xylen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0n-Butylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0o-Xylen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen c)Intern metod25%

µg/l< 1.0Propylbensen c)Intern metod25%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tetrakloreten c)Intern metod20%

µg/l< 1.0Tetraklormetan c)Intern metod25%

µg/l1.4Toluen c)Intern metod20%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tribrommetan c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan c)Intern metod25%

µg/l< 0.10Vinylklorid c)Intern metod25%

FNU40Turbiditet b)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l630Färg (410 nm) b)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l68Suspenderade ämnen b)SS-EN 872:200510%

6.6pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C22.7Temperatur vid pH-mätning b)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l98Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m26Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

mg/l21Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l1.2Sulfat b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.13Fluorid b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.3Syre (O2) b)SS-EN 25813:199310%

mg/l16TOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l10DOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l7Biokemisk syreförbrukning BOD7 b)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.90Ammoniumkväve (NH4-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l< 0.0050Fosfatfosfor (PO4-P) b)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l< 0.10Nitratkväve (NO3-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

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 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-052176-01

Í%SQbÂÂfiW=Î

EUSELI2-00859997

mg/l0.0050Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)*ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.18Fosfor P b)SS-EN ISO 15681-2:201810%

mg/l1.8Total-kväve b)ISO 29441:201010%

mg/l0.00040Arsenik As (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.055Barium Ba (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00089Bly Pb (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000031Kadmium Cd (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0015Kobolt, Co (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0013Koppar Cu (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00044Krom Cr (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

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

mod

20%

mg/l0.0012Nickel Ni (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00055Vanadin, V (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.018Zink Zn (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201625%

µg/l<0.1Atrazine a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Simazine a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Terbuthylazine a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Diuron a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Imazapyr a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Linuron a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Cyanazine a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.12,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Bentazone a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Diclorprop a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

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 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-052176-01
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µg/l<0.1Mekoprop-P (MCPP) a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1MCPA a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.12,4,5-T a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1D -2,4 a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 c)SPI 201120%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 c)SPI 201120%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 c)SPI 201120%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 c)SPI 201120%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 c)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa Diklorfenoler c)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Summa Triklorfenol c)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Summa Tetraklorfenol c)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Pentaklorfenol c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDT-o,p c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDT,p,p'- c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDE,o,p- c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDE-p,p c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH,gamma- (Lindane) c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-alfa c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-beta c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-delta c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-alpha c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-beta c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-sulfate c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dieldrin c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endrin c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 28 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 52 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 101 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 118 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 153 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 138 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 180 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Nitrobensen c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Azobensen c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin c)*Intern metod20%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen c)*Intern metod20%

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 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-052176-01

Í%SQbÂÂfiW=Î

EUSELI2-00859997

µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexakloretan c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Isophorone c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexaklorbutadien (HCBD) c)*Intern metod20%

µg/l< 0.102-Klornaftalen c)*Intern metod20%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter c)*Intern metod20%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dimetylftalat (DMP) c)*Intern metod20%

µg/l0.16Dietylftalat c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat c)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Di-(2-etylhexyl)ftalat c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bens(a)antracen c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Krysen c)SPI 201120%

µg/l< 0.20Benso(b,k)fluoranten c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Dibens(a,h)antracen c)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Naftalen c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Acenaftylen c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fluoren c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Acenaften c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fenantren c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Antracen c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fluoranten c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Pyren c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen c)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa övriga PAH c)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt c)SPI 2011

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

c)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

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 5 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-052176-01

Í%SQbÂÂfiW=Î

EUSELI2-00859997

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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 6 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-052177-01

EUSELI2-00859997
Í%SQbÂÂfiYOÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMITY, 30001038

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-03150160Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

7

2021-03-11

SEPPXP

Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2021-03-15

Utskriftsdatum: 2021-03-26

2021-03-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Gruvdammen, filtrerat i fält

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00030Arsenik As (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.050Barium Ba (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00023Bly Pb (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0000070Kadmium Cd (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0014Kobolt, Co (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00053Koppar Cu (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00034Krom Cr (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

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

mod

20%

mg/l0.0011Nickel Ni (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00076Vanadin, V (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.031Zink Zn (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-047947-01

EUSELI2-00860030
Í%SQbÂÂehrSÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMITY, 30001038

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-03150192Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

9

2021-03-11

SEPPXP

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-03-15

Utskriftsdatum: 2021-03-19

2021-03-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV3

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

ng/l2.8PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.96PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.4PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.4PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l4.4PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.43PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.2PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.69PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l4.3PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

1Chain of Custody b)*

ng/l18Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

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-003v58



AR-21-SL-047947-01
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EUSELI2-00860030

Chemicals Branch 2015 

mod.

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Food & Feed Testing Sweden 
(Lidköping)
Sjöhagsgatan 3, port 2
531 40 Lidköping
www.eurofins.se

Tlf:        +46 10 490 8310

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory

ËAR-21-LW-022700-02.Î

AR-21-LW-022700-02

EUSELI-00310917

Uppdragsmärkn.

EUSELI2-00860030

Eurofins Environment Testing Sweden AB 
 Rapportmottagare
Box 737
Port 1
531 17 LIDKÖPING

Kundnummer: LW9901152

Analysrapport
Denna analysrapport ersätter tidigare version(er)

Vänligen makulera tidigare erhållna rapporter 

Provnummer: 525-2021-03150110

GV3Provmärkning:

2021-03-15Provet ankom:

2021-03-19Analysrapport klar:

177-2021-03150192_LProvets kod:

Analyserna påbörjades: 2021-03-15

Provtagare: SEPPXP

Provtagningsdatum: 2021-03-11 00:00:00

Resultat Enhet Metod/ref.Mäto. LabParameterTestkod

ng/l6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) EUSELI± 29%LW13N <0.30[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFBA (Perfluorbutansyra) EUSELI± 29%LW13P 2.8[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFBS (Perfluorbutansulfonsyra) EUSELI± 29%LW13A 1.2[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFDA (Perfluordekansyra) EUSELI± 29%LW13G <0.30[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFHpA (Perfluorheptansyra) EUSELI± 29%LW13D 1.4[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFHxA (Perfluorhexansyra) EUSELI± 29%LW13C 1.4[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) EUSELI± 29%LW13B 0.69[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFNA (Perfluornonansyra) EUSELI± 29%LW13F 0.43[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFOA (Perfluoroktansyra) EUSELI± 29%LW13E 4.4[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFOS (Perfluoroktansulfonsyra) EUSELI± 29%LW13S 4.3[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFPeA (Perfluorpentansyra) EUSELI± 29%LW13Q 0.96[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lSumma PFAS SLV 11 EUSELILW144 18 DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

Förklaringar AR-003 v89

Mäto: Mätosäkerhet

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

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

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

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



EUSELI-00310917ËAR-21-LW-022700-02.Î

AR-21-LW-022700-02

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Linn Lindblom, Rapportansvarig

Förklaringar till vilka laboratorier som utfört analyserna och till ackreditering/erkännanden

Lab Ackreditering/ErkännandeMark.Namn

EUSELI ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) [a]

före en parameter indikerar ackrediterad analys [a] 

Förklaringar AR-003 v89

Mäto: Mätosäkerhet

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

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

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

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-052053-01

EUSELI2-00860030
Í%SQbÂÂfgd;Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMITY, 30001038

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-03150193Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

9

2021-03-11

SEPPXP

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-03-15

Utskriftsdatum: 2021-03-26

2021-03-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV3

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan c)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten c)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen c)Intern metod20%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen c)Intern metod15%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan c)Intern metod20%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen c)Intern metod15%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen c)Intern metod25%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen c)Intern metod15%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan c)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen c)Intern metod30%

µg/l< 1.04-Klortoluen c)Intern metod30%

µg/l< 0.20Bensen c)Intern metod25%

µg/l< 1.0Brombensen c)Intern metod20%

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 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-052053-01

Í%SQbÂÂfgd;Î

EUSELI2-00860030

µg/l< 1.0Bromdiklormetan c)Intern metod25%

µg/l< 1.0Bromklormetan c)Intern metod30%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibromklormetan c)Intern metod25%

µg/l< 1.0Dibrommetan c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Diklormetan c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Etylbensen c)Intern metod20%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) c)Intern metod30%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Klorbensen c)Intern metod20%

µg/l< 1.0Naftalen c)Intern metod25%

µg/l< 1.0m/p-Xylen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0n-Butylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0o-Xylen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen c)Intern metod25%

µg/l< 1.0Propylbensen c)Intern metod25%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tetrakloreten c)Intern metod20%

µg/l< 1.0Tetraklormetan c)Intern metod25%

µg/l< 1.0Toluen c)Intern metod20%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tribrommetan c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan c)Intern metod25%

µg/l< 0.10Vinylklorid c)Intern metod25%

FNU3.3Turbiditet b)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l290Färg (410 nm) b)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l6.5Suspenderade ämnen b)SS-EN 872:200535%

6.7pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.0Temperatur vid pH-mätning b)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l120Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m25Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

mg/l19Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l< 1.0Sulfat b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l< 0.10Fluorid b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.3Syre (O2) b)SS-EN 25813:199310%

mg/l11TOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l11DOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 b)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.66Ammoniumkväve (NH4-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l< 0.0050Fosfatfosfor (PO4-P) b)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l< 0.10Nitratkväve (NO3-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

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 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/l<0.10Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.028Fosfor P b)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l1.1Total-kväve b)ISO 29441:201010%

mg/l0.00053Arsenik As (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.030Barium Ba (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00029Bly Pb (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000014Kadmium Cd (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00059Kobolt, Co (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00087Koppar Cu (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00054Krom Cr (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

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

mod

20%

mg/l0.00047Nickel Ni (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0018Vanadin, V (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00058Zink Zn (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201625%

µg/l<0.1Atrazine a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Simazine a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Terbuthylazine a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Diuron a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Imazapyr a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Linuron a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Cyanazine a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.12,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Bentazone a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Diclorprop a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

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 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l<0.1Mekoprop-P (MCPP) a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1MCPA a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.12,4,5-T a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1D -2,4 a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 c)SPI 201120%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 c)SPI 201120%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 c)SPI 201120%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 c)SPI 201120%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 c)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa Diklorfenoler c)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Summa Triklorfenol c)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Summa Tetraklorfenol c)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Pentaklorfenol c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDT-o,p c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDT,p,p'- c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDE,o,p- c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDE-p,p c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH,gamma- (Lindane) c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-alfa c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-beta c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-delta c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-alpha c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-beta c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-sulfate c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dieldrin c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endrin c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 28 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 52 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 101 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 118 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 153 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 138 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 180 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Nitrobensen c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Azobensen c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin c)*Intern metod20%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen c)*Intern metod20%

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 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexakloretan c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Isophorone c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexaklorbutadien (HCBD) c)*Intern metod20%

µg/l< 0.102-Klornaftalen c)*Intern metod20%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter c)*Intern metod20%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dimetylftalat (DMP) c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dietylftalat c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat c)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Di-(2-etylhexyl)ftalat c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bens(a)antracen c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Krysen c)SPI 201120%

µg/l< 0.20Benso(b,k)fluoranten c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Dibens(a,h)antracen c)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Naftalen c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Acenaftylen c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fluoren c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Acenaften c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fenantren c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Antracen c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fluoranten c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Pyren c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen c)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa övriga PAH c)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt c)SPI 2011

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

c)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

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 5 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Sara Gustavsson, 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 6 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMITY, 30001038

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-03150194Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

9

2021-03-11

SEPPXP

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-03-15

Utskriftsdatum: 2021-03-26

2021-03-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV3, filtrerat i fält

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00053Arsenik As (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.030Barium Ba (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00016Bly Pb (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0000060Kadmium Cd (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00071Kobolt, Co (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00049Koppar Cu (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00053Krom Cr (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

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

mod

20%

mg/l0.00049Nickel Ni (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0017Vanadin, V (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00020Zink Zn (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Sara Gustavsson, 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 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMITY, 30001038

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-03150221Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

8

2021-03-11

Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2021-03-15

Utskriftsdatum: 2021-03-19

2021-03-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Yt1

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

ng/l<0.60PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.35PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.47PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.24PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.1Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

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-003v58
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Utförande laboratorium/underleverantör:

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

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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-003v58



Eurofins Food & Feed Testing Sweden 
(Lidköping)
Sjöhagsgatan 3, port 2
531 40 Lidköping
www.eurofins.se

Tlf:        +46 10 490 8310

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory

ËAR-21-LW-022701-01+Î

AR-21-LW-022701-01

EUSELI-00310919

Uppdragsmärkn.

EUSELI2-00860039

Eurofins Environment Testing Sweden AB 
 Rapportmottagare
Box 737
Port 1
531 17 LIDKÖPING

Kundnummer: LW9901152

Analysrapport
Provnummer: 525-2021-03150113

2021-03-15Provet ankom:

2021-03-18Analysrapport klar:

177-2021-03150221_LProvets kod:

Analyserna påbörjades: 2021-03-15

Resultat Enhet Metod/ref.Mäto. LabParameterTestkod

ng/l6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) EUSELI± 29%LW13N <0.30[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFBA (Perfluorbutansyra) EUSELI± 29%LW13P <0.60[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFBS (Perfluorbutansulfonsyra) EUSELI± 29%LW13A <0.30[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFDA (Perfluordekansyra) EUSELI± 29%LW13G <0.30[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFHpA (Perfluorheptansyra) EUSELI± 29%LW13D <0.30[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFHxA (Perfluorhexansyra) EUSELI± 29%LW13C <0.30[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) EUSELI± 29%LW13B <0.30[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFNA (Perfluornonansyra) EUSELI± 29%LW13F <0.30[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFOA (Perfluoroktansyra) EUSELI± 29%LW13E 0.47[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFOS (Perfluoroktansulfonsyra) EUSELI± 29%LW13S 0.24[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFPeA (Perfluorpentansyra) EUSELI± 29%LW13Q 0.35[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lSumma PFAS SLV 11 EUSELILW144 1.1 DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

Förklaringar AR-003 v89

Mäto: Mätosäkerhet

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

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

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

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Linn Lindblom, Rapportansvarig

Förklaringar till vilka laboratorier som utfört analyserna och till ackreditering/erkännanden

Lab Ackreditering/ErkännandeMark.Namn

EUSELI ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) [a]

före en parameter indikerar ackrediterad analys [a] 

Förklaringar AR-003 v89

Mäto: Mätosäkerhet

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

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

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

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-052178-01

EUSELI2-00860039
Í%SQbÂÂfiZXÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMITY, 30001038

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-03150222Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Kemisk analys påbörjad

8

2021-03-11

2021-03-15 12:19

Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2021-03-15

Utskriftsdatum: 2021-03-26

Provmärkning: YT1

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan c)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten c)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen c)Intern metod20%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen c)Intern metod15%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan c)Intern metod20%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen c)Intern metod15%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen c)Intern metod25%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen c)Intern metod15%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan c)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen c)Intern metod30%

µg/l< 1.04-Klortoluen c)Intern metod30%

µg/l< 0.20Bensen c)Intern metod25%

µg/l< 1.0Brombensen c)Intern metod20%

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 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-052178-01

Í%SQbÂÂfiZXÎ

EUSELI2-00860039

µg/l< 1.0Bromdiklormetan c)Intern metod25%

µg/l< 1.0Bromklormetan c)Intern metod30%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibromklormetan c)Intern metod25%

µg/l< 1.0Dibrommetan c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Diklormetan c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Etylbensen c)Intern metod20%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) c)Intern metod30%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Klorbensen c)Intern metod20%

µg/l< 1.0Naftalen c)Intern metod25%

µg/l< 1.0m/p-Xylen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0n-Butylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0o-Xylen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen c)Intern metod25%

µg/l< 1.0Propylbensen c)Intern metod25%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tetrakloreten c)Intern metod20%

µg/l< 1.0Tetraklormetan c)Intern metod25%

µg/l< 1.0Toluen c)Intern metod20%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tribrommetan c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan c)Intern metod25%

µg/l< 0.10Vinylklorid c)Intern metod25%

FNU3.6Turbiditet b)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l73Färg (410 nm) b)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l3.5Suspenderade ämnen b)SS-EN 872:200535%

6.8pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C22.8Temperatur vid pH-mätning b)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l15Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m12Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

mg/l19Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l5.6Sulfat b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l< 0.10Fluorid b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l12.5Syre (O2) b)SS-EN 25813:199310%

mg/l8.3TOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l9.8DOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 b)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.17Ammoniumkväve (NH4-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.016Fosfatfosfor (PO4-P) b)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l0.91Nitratkväve (NO3-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

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 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-052178-01

Í%SQbÂÂfiZXÎ

EUSELI2-00860039

mg/l0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)*ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.032Fosfor P b)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l1.4Total-kväve b)ISO 29441:201010%

mg/l0.00027Arsenik As (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.011Barium Ba (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00027Bly Pb (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000043Kadmium Cd (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00087Kobolt, Co (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0013Koppar Cu (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00042Krom Cr (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

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

mod

20%

mg/l0.00090Nickel Ni (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00072Vanadin, V (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0067Zink Zn (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201625%

µg/l<0.1Atrazine a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Simazine a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Terbuthylazine a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Diuron a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Imazapyr a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Linuron a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Cyanazine a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.12,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Bentazone a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Diclorprop a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

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 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l<0.1Mekoprop-P (MCPP) a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1MCPA a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.12,4,5-T a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1D -2,4 a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 c)SPI 201120%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 c)SPI 201120%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 c)SPI 201120%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 c)SPI 201120%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 c)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa Diklorfenoler c)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Summa Triklorfenol c)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Summa Tetraklorfenol c)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Pentaklorfenol c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDT-o,p c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDT,p,p'- c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDE,o,p- c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDE-p,p c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH,gamma- (Lindane) c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-alfa c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-beta c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-delta c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-alpha c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-beta c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-sulfate c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dieldrin c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endrin c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 28 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 52 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 101 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 118 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 153 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 138 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 180 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Nitrobensen c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Azobensen c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin c)*Intern metod20%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen c)*Intern metod20%

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 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexakloretan c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Isophorone c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexaklorbutadien (HCBD) c)*Intern metod20%

µg/l< 0.102-Klornaftalen c)*Intern metod20%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter c)*Intern metod20%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dimetylftalat (DMP) c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dietylftalat c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat c)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Di-(2-etylhexyl)ftalat c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bens(a)antracen c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Krysen c)SPI 201120%

µg/l< 0.20Benso(b,k)fluoranten c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Dibens(a,h)antracen c)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Naftalen c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Acenaftylen c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fluoren c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Acenaften c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fenantren c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Antracen c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fluoranten c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Pyren c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen c)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa övriga PAH c)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt c)SPI 2011

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

c)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

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 5 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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 6 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-052179-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMITY, 30001038

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-03150223Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

8

2021-03-11

Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2021-03-15

Utskriftsdatum: 2021-03-26

2021-03-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: YT1, filtrerat i fält

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00024Arsenik As (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.010Barium Ba (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00017Bly Pb (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000038Kadmium Cd (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00081Kobolt, Co (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0012Koppar Cu (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00034Krom Cr (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

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

mod

20%

mg/l0.00086Nickel Ni (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00056Vanadin, V (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0087Zink Zn (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-047398-01

EUSELI2-00860047
Í%SQbÂÂe]ÄyÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMITY, 30001038

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-03150244Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

5

2021-03-11

SEPPXP

Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2021-03-15

Utskriftsdatum: 2021-03-19

2021-03-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: YT4

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

ng/l1.0PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.57PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.60PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.46PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l2.6Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

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-003v58



AR-21-SL-047398-01
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EUSELI2-00860047

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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-003v58



Eurofins Food & Feed Testing Sweden 
(Lidköping)
Sjöhagsgatan 3, port 2
531 40 Lidköping
www.eurofins.se

Tlf:        +46 10 490 8310

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory

ËAR-21-LW-022702-01:Î

AR-21-LW-022702-01

EUSELI-00310921

Uppdragsmärkn.

EUSELI2-00860047

Eurofins Environment Testing Sweden AB 
 Rapportmottagare
Box 737
Port 1
531 17 LIDKÖPING

Kundnummer: LW9901152

Analysrapport
Provnummer: 525-2021-03150116

YT4Provmärkning:

2021-03-15Provet ankom:

2021-03-18Analysrapport klar:

177-2021-03150244_LProvets kod:

Analyserna påbörjades: 2021-03-15

Provtagare: SEPPXP

Provtagningsdatum: 2021-03-11 00:00:00

Resultat Enhet Metod/ref.Mäto. LabParameterTestkod

ng/l6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) EUSELI± 29%LW13N <0.30[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFBA (Perfluorbutansyra) EUSELI± 29%LW13P 1.0[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFBS (Perfluorbutansulfonsyra) EUSELI± 29%LW13A <0.30[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFDA (Perfluordekansyra) EUSELI± 29%LW13G <0.30[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFHpA (Perfluorheptansyra) EUSELI± 29%LW13D <0.30[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFHxA (Perfluorhexansyra) EUSELI± 29%LW13C <0.30[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) EUSELI± 29%LW13B <0.30[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFNA (Perfluornonansyra) EUSELI± 29%LW13F <0.30[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFOA (Perfluoroktansyra) EUSELI± 29%LW13E 0.60[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFOS (Perfluoroktansulfonsyra) EUSELI± 29%LW13S 0.46[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFPeA (Perfluorpentansyra) EUSELI± 29%LW13Q 0.57[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lSumma PFAS SLV 11 EUSELILW144 2.6 DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

Förklaringar AR-003 v89

Mäto: Mätosäkerhet

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

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

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

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



EUSELI-00310921ËAR-21-LW-022702-01:Î

AR-21-LW-022702-01

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Linn Lindblom, Rapportansvarig

Förklaringar till vilka laboratorier som utfört analyserna och till ackreditering/erkännanden

Lab Ackreditering/ErkännandeMark.Namn

EUSELI ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) [a]

före en parameter indikerar ackrediterad analys [a] 

Förklaringar AR-003 v89

Mäto: Mätosäkerhet

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

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

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

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-052180-01

EUSELI2-00860047
Í%SQbÂÂfi]sÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMITY, 30001038

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-03150245Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Kemisk analys påbörjad

Provtagare

5

2021-03-11

2021-03-15 12:24

SEPPXP
Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2021-03-15

Utskriftsdatum: 2021-03-26

Provmärkning: YT4

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan c)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten c)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen c)Intern metod20%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen c)Intern metod15%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan c)Intern metod20%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen c)Intern metod15%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen c)Intern metod25%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen c)Intern metod15%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan c)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen c)Intern metod30%

µg/l< 1.04-Klortoluen c)Intern metod30%

µg/l< 0.20Bensen c)Intern metod25%

µg/l< 1.0Brombensen c)Intern metod20%

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 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-052180-01
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EUSELI2-00860047

µg/l< 1.0Bromdiklormetan c)Intern metod25%

µg/l< 1.0Bromklormetan c)Intern metod30%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibromklormetan c)Intern metod25%

µg/l< 1.0Dibrommetan c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Diklormetan c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Etylbensen c)Intern metod20%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) c)Intern metod30%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Klorbensen c)Intern metod20%

µg/l< 1.0Naftalen c)Intern metod25%

µg/l< 1.0m/p-Xylen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0n-Butylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0o-Xylen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen c)Intern metod25%

µg/l< 1.0Propylbensen c)Intern metod25%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tetrakloreten c)Intern metod20%

µg/l< 1.0Tetraklormetan c)Intern metod25%

µg/l< 1.0Toluen c)Intern metod20%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tribrommetan c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan c)Intern metod25%

µg/l< 0.10Vinylklorid c)Intern metod25%

FNU5.1Turbiditet b)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l65Färg (410 nm) b)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l10Suspenderade ämnen b)SS-EN 872:200510%

7.0pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C22.7Temperatur vid pH-mätning b)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l17Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m13Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

mg/l24Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l5.6Sulfat b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l< 0.10Fluorid b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l13.3Syre (O2) b)SS-EN 25813:199310%

mg/l7.1TOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l8.5DOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 b)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.17Ammoniumkväve (NH4-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.0080Fosfatfosfor (PO4-P) b)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l0.70Nitratkväve (NO3-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

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 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-052180-01
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EUSELI2-00860047

mg/l0.0030Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)*ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.028Fosfor P b)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l1.1Total-kväve b)ISO 29441:201010%

mg/l0.00025Arsenik As (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.013Barium Ba (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00040Bly Pb (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000041Kadmium Cd (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00067Kobolt, Co (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0014Koppar Cu (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00042Krom Cr (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

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

mod

20%

mg/l0.00083Nickel Ni (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00087Vanadin, V (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0070Zink Zn (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201625%

µg/l<0.1Atrazine a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Simazine a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Terbuthylazine a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Diuron a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Imazapyr a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Linuron a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Cyanazine a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.12,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Bentazone a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Diclorprop a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

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 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l<0.1Mekoprop-P (MCPP) a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1MCPA a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.12,4,5-T a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1D -2,4 a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 c)SPI 201120%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 c)SPI 201120%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 c)SPI 201120%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 c)SPI 201120%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 c)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa Diklorfenoler c)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Summa Triklorfenol c)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Summa Tetraklorfenol c)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Pentaklorfenol c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDT-o,p c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDT,p,p'- c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDE,o,p- c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDE-p,p c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH,gamma- (Lindane) c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-alfa c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-beta c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-delta c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-alpha c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-beta c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-sulfate c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dieldrin c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endrin c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 28 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 52 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 101 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 118 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 153 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 138 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 180 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Nitrobensen c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Azobensen c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin c)*Intern metod20%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen c)*Intern metod20%

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 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexakloretan c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Isophorone c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexaklorbutadien (HCBD) c)*Intern metod20%

µg/l< 0.102-Klornaftalen c)*Intern metod20%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter c)*Intern metod20%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dimetylftalat (DMP) c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dietylftalat c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat c)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Di-(2-etylhexyl)ftalat c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bens(a)antracen c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Krysen c)SPI 201120%

µg/l< 0.20Benso(b,k)fluoranten c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Dibens(a,h)antracen c)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Naftalen c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Acenaftylen c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fluoren c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Acenaften c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fenantren c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Antracen c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fluoranten c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Pyren c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen c)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa övriga PAH c)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt c)SPI 2011

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

c)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

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 5 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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 6 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-052181-01

EUSELI2-00860047
Í%SQbÂÂfi_ÉÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMITY, 30001038

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-03150246Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

5

2021-03-11

SEPPXP

Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2021-03-15

Utskriftsdatum: 2021-03-26

2021-03-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: YT4, filtrerat i fält

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00018Arsenik As (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.011Barium Ba (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00012Bly Pb (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000031Kadmium Cd (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00047Kobolt, Co (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0012Koppar Cu (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00027Krom Cr (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

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

mod

20%

mg/l0.00069Nickel Ni (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00062Vanadin, V (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.016Zink Zn (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-047399-01

EUSELI2-00860052
Í%SQbÂÂe]ÅÆÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMITY, 30001038

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-03150275Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

6

2021-03-11

SEPPXP

Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2021-03-15

Utskriftsdatum: 2021-03-19

2021-03-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Damm

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

ng/l0.78PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.39PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.45PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.35PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.35PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l2.3Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

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-003v58
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Utförande laboratorium/underleverantör:

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

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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-003v58



Eurofins Food & Feed Testing Sweden 
(Lidköping)
Sjöhagsgatan 3, port 2
531 40 Lidköping
www.eurofins.se

Tlf:        +46 10 490 8310

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory

ËAR-21-LW-022703-01IÎ

AR-21-LW-022703-01

EUSELI-00310941

Uppdragsmärkn.

EUSELI2-00860052

Eurofins Environment Testing Sweden AB 
 Rapportmottagare
Box 737
Port 1
531 17 LIDKÖPING

Kundnummer: LW9901152

Analysrapport
Provnummer: 525-2021-03150135

DammProvmärkning:

2021-03-15Provet ankom:

2021-03-18Analysrapport klar:

177-2021-03150275_LProvets kod:

Analyserna påbörjades: 2021-03-15

Provtagare: SEPPXP

Provtagningsdatum: 2021-03-11 00:00:00

Resultat Enhet Metod/ref.Mäto. LabParameterTestkod

ng/l6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) EUSELI± 29%LW13N <0.30[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFBA (Perfluorbutansyra) EUSELI± 29%LW13P 0.78[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFBS (Perfluorbutansulfonsyra) EUSELI± 29%LW13A 0.35[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFDA (Perfluordekansyra) EUSELI± 29%LW13G <0.30[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFHpA (Perfluorheptansyra) EUSELI± 29%LW13D <0.30[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFHxA (Perfluorhexansyra) EUSELI± 29%LW13C <0.30[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) EUSELI± 29%LW13B <0.30[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFNA (Perfluornonansyra) EUSELI± 29%LW13F <0.30[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFOA (Perfluoroktansyra) EUSELI± 29%LW13E 0.45[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFOS (Perfluoroktansulfonsyra) EUSELI± 29%LW13S 0.35[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lPFPeA (Perfluorpentansyra) EUSELI± 29%LW13Q 0.39[a] DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

ng/lSumma PFAS SLV 11 EUSELILW144 2.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals 
Branch 2015 mod.

Förklaringar AR-003 v89

Mäto: Mätosäkerhet

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

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

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

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



EUSELI-00310941ËAR-21-LW-022703-01IÎ

AR-21-LW-022703-01

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Linn Lindblom, Rapportansvarig

Förklaringar till vilka laboratorier som utfört analyserna och till ackreditering/erkännanden

Lab Ackreditering/ErkännandeMark.Namn

EUSELI ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) [a]

före en parameter indikerar ackrediterad analys [a] 

Förklaringar AR-003 v89

Mäto: Mätosäkerhet

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

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

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

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-052182-01

EUSELI2-00860052
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMITY, 30001038

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-03150276Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Kemisk analys påbörjad

Provtagare

6

2021-03-11

2021-03-15 12:32

SEPPXP
Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2021-03-15

Utskriftsdatum: 2021-03-26

Provmärkning: Damm

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan c)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten c)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen c)Intern metod20%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen c)Intern metod15%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan c)Intern metod20%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen c)Intern metod15%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen c)Intern metod25%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen c)Intern metod25%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen c)Intern metod15%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan c)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen c)Intern metod30%

µg/l< 1.04-Klortoluen c)Intern metod30%

µg/l< 0.20Bensen c)Intern metod25%

µg/l< 1.0Brombensen c)Intern metod20%

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 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 1.0Bromdiklormetan c)Intern metod25%

µg/l< 1.0Bromklormetan c)Intern metod30%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibromklormetan c)Intern metod25%

µg/l< 1.0Dibrommetan c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Diklormetan c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Etylbensen c)Intern metod20%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) c)Intern metod30%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Klorbensen c)Intern metod20%

µg/l< 1.0Naftalen c)Intern metod25%

µg/l< 1.0m/p-Xylen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0n-Butylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0o-Xylen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen c)Intern metod25%

µg/l< 1.0Propylbensen c)Intern metod25%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tetrakloreten c)Intern metod20%

µg/l< 1.0Tetraklormetan c)Intern metod25%

µg/l< 1.0Toluen c)Intern metod20%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tribrommetan c)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan c)Intern metod25%

µg/l< 0.10Vinylklorid c)Intern metod25%

FNU1.5Turbiditet b)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l42Färg (410 nm) b)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l4.0Suspenderade ämnen b)SS-EN 872:200535%

6.6pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C22.7Temperatur vid pH-mätning b)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l26Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m15Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

mg/l26Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l7.0Sulfat b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.15Fluorid b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l5.5Syre (O2) b)SS-EN 25813:199310%

mg/l5.6TOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l5.3DOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 b)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.041Ammoniumkväve (NH4-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l< 0.0050Fosfatfosfor (PO4-P) b)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l0.25Nitratkväve (NO3-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

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 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/l0.012Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)*ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.030Fosfor P b)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l0.63Total-kväve b)ISO 29441:201010%

mg/l0.00014Arsenik As (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.017Barium Ba (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.000092Bly Pb (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0000050Kadmium Cd (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00018Kobolt, Co (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0014Koppar Cu (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00018Krom Cr (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

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

mod

20%

mg/l0.00049Nickel Ni (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00026Vanadin, V (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0026Zink Zn (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:201625%

µg/l<0.1Atrazine a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Simazine a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Terbuthylazine a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Diuron a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Imazapyr a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Linuron a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Cyanazine a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.12,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Bentazone a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1Diclorprop a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

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 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l<0.1Mekoprop-P (MCPP) a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1MCPA a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.12,4,5-T a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.1D -2,4 a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 c)SPI 201120%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 c)SPI 201120%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 c)SPI 201120%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 c)SPI 201120%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 c)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa Diklorfenoler c)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Summa Triklorfenol c)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Summa Tetraklorfenol c)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Pentaklorfenol c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDT-o,p c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDT,p,p'- c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDE,o,p- c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDE-p,p c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH,gamma- (Lindane) c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-alfa c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-beta c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-delta c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-alpha c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-beta c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-sulfate c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dieldrin c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endrin c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 28 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 52 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 101 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 118 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 153 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 138 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 180 c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Nitrobensen c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Azobensen c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin c)*Intern metod20%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen c)*Intern metod20%

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 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexakloretan c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Isophorone c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexaklorbutadien (HCBD) c)*Intern metod20%

µg/l< 0.102-Klornaftalen c)*Intern metod20%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter c)*Intern metod20%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dimetylftalat (DMP) c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dietylftalat c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat c)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Di-(2-etylhexyl)ftalat c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat c)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bens(a)antracen c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Krysen c)SPI 201120%

µg/l< 0.20Benso(b,k)fluoranten c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Dibens(a,h)antracen c)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Naftalen c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Acenaftylen c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fluoren c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Acenaften c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fenantren c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Antracen c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fluoranten c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Pyren c)SPI 201120%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen c)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa övriga PAH c)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt c)SPI 2011

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

c)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

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 5 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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 6 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMITY, 30001038

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-03150277Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

6

2021-03-11

SEPPXP

Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2021-03-15

Utskriftsdatum: 2021-03-26

2021-03-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Damm, filtrerat i fält

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00013Arsenik As (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.016Barium Ba (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.000056Bly Pb (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0000060Kadmium Cd (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00017Kobolt, Co (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0012Koppar Cu (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00020Krom Cr (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

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

mod

20%

mg/l0.00046Nickel Ni (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00029Vanadin, V (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0070Zink Zn (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-052184-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMITY, 30001038

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-03150321Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Kemisk analys påbörjad

Provtagare

8

2021-03-11

2021-03-16 00:42

SEPPXP
Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2021-03-15

Utskriftsdatum: 2021-03-26

Provmärkning: YT3

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

FNU2.9Turbiditet a)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l72Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l6.7Suspenderade ämnen a)SS-EN 872:200535%

7.3pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C22.6Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l21Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m13Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l21Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l5.9Sulfat a)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l13.4Syre (O2) a)SS-EN 25813:199310%

mg/l8.9TOC a)SS EN 1484:199720%

mg/l8.9DOC a)SS EN 1484:199720%

mg/l5Biokemisk syreförbrukning BOD7 a)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.16Ammoniumkväve (NH4-N) a)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.0090Fosfatfosfor (PO4-P) a)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l0.88Nitratkväve (NO3-N) a)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l0.0030Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)*ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.030Fosfor P a)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l1.2Total-kväve a)ISO 29441:201010%

mg/l0.00023Arsenik As (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.013Barium Ba (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00032Bly Pb (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000039Kadmium Cd (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00070Kobolt, Co (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

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-003v58
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mg/l0.0015Koppar Cu (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00034Krom Cr (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

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

mod

20%

mg/l0.00087Nickel Ni (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00068Vanadin, V (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0063Zink Zn (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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-003v58
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Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMITY, 30001038

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-03150322Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8

2021-03-11

SEPPXP

Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2021-03-15

Utskriftsdatum: 2021-03-26

2021-03-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: YT3, filtrerat i fält

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00023Arsenik As (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.011Barium Ba (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00015Bly Pb (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000034Kadmium Cd (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00058Kobolt, Co (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0014Koppar Cu (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00031Krom Cr (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

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

mod

20%

mg/l0.00084Nickel Ni (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00053Vanadin, V (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.013Zink Zn (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-066603-01

EUSELI2-00860072
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMITY, 30001038

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-03150323Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8

2021-03-11

SEPPXP

Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2021-03-15

Utskriftsdatum: 2021-04-19

2021-03-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: YT3

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 0.10Bensen g)Intern metod25%

ng/l<1.0Naftalen i)*Intern metod25%

ng/l<1.0Acenaftylen i)*Intern metod25%

ng/l<1.0Acenaften i)*Intern metod25%

ng/l<1.0Fluoren i)*Intern metod25%

ng/l<1.0Fenantren i)*Intern metod25%

ng/l<1.0Antracen i)*Intern metod25%

ng/l<1.0Fluoranten i)*Intern metod25%

ng/l<1.0Pyren i)*Intern metod25%

ng/l<1.0Bens(a)antracen i)*Intern metod25%

ng/l<1.0Krysen i)*Intern metod25%

ng/l<1.0Benso(b)fluoranten i)*Intern metod25%

ng/l<1.0Benso(k)fluoranten i)*Intern metod25%

ng/l<1.0Benzo(a)pyren i)*Intern metod25%

ng/l<1.0Indeno(1,2,3-cd)pyren i)*Intern metod25%

ng/l<1.0Dibens(a,h)antracen i)*Intern metod25%

ng/l<1.0Benzo(g,h,i)perylen i)*Intern metod25%

ng/l< 8.0Summa PAH16 i)*Intern metod

ng/l< 3.5Summa cancerogena PAH i)*Intern metod

ng/l< 4.0Summa PAH med hög molekylvikt i)*Intern metod

ng/l< 1.5Summa PAH med låg molekylvikt i)*Intern metod

ng/l< 2.5Summa PAH med medelhög molekylvikt i)*Intern metod

ng/l< 4.5Summa övriga PAH i)*Intern metod

ng/l< 0.179PBDE 100 c)Intern30%

ng/l< 0.179PBDE 119 c)Intern30%

ng/l< 0.179PBDE 126 c)Intern30%

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 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-066603-01

Í%SQbÂÂi~TxÎ

EUSELI2-00860072

ng/l< 0.268PBDE 138 c)Intern30%

ng/l< 0.268PBDE 153 c)Intern30%

ng/l< 0.268PBDE 154 c)Intern30%

ng/l< 0.268PBDE 156 c)Intern30%

ng/l< 0.0383PBDE 17 c)Intern30%

ng/l< 0.446PBDE 183 c)Intern30%

ng/l< 0.446PBDE 184 c)Intern30%

ng/l< 0.446PBDE 191 c)Intern30%

ng/l< 0.893PBDE 196 c)Intern30%

ng/l< 0.893PBDE 197 c)Intern30%

ng/l< 1.79PBDE 206 c)Intern30%

ng/l< 1.79PBDE 207 c)Intern30%

ng/l< 4.46PBDE 209 (DekaBDE) c)Intern30%

ng/l< 0.0383PBDE 28 c)Intern30%

ng/l< 0.0893PBDE 47 c)Intern30%

ng/l< 0.0893PBDE 49 c)Intern30%

ng/l< 0.0893PBDE 66 c)Intern30%

ng/l< 0.0893PBDE 71 c)Intern30%

ng/l< 0.0893PBDE 77 c)Intern30%

ng/l< 0.179PBDE 85 c)Intern30%

ng/l< 0.179PBDE 99 c)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade BDEer (exkl. LOQ) c)Intern

ng/l13.6Summa av analyserade BDEer (inkl. LOQ) c)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade HeptaBDEer (exkl. 

LOQ)

c)Intern

ng/l1.34Summa av analyserade HeptaBDEer (inkl. LOQ) c)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade HexaBDEer (exkl. LOQ) c)Intern

ng/l1.07Summa av analyserade HexaBDEer (inkl. LOQ) c)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade NonBDEer (exkl. LOQ) c)Intern

ng/l3.57Summa av analyserade NonBDEer (inkl. LOQ) c)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade OktaBDEer (exkl. LOQ) c)Intern

ng/l1.79Summa av analyserade OktaBDEer (inkl. LOQ) c)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade PentaBDEer (exkl. LOQ) c)Intern

ng/l0.893Summa av analyserade PentaBDEer (inkl. LOQ) c)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TetraBDEer (exkl. LOQ) c)Intern

ng/l0.446Summa av analyserade TetraBDEer (inkl. LOQ) c)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TriBDEer (exkl. LOQ) c)Intern

ng/l0.0765Summa av analyserade TriBDEer (inkl. LOQ) c)Intern30%

ng/l< 0.0765alfa-HBCD c)Intern30%

ng/l< 0.0765Beta-HBCD c)Intern50%

ng/l< 0.0765gamma-HBCD c)Intern30%

ng/lNDHBCD (total alfa, beta, gamma) c)Intern

µg/l< 0.10Diklormetan g)Intern metod30%

µg/l< 0.10Triklormetan g)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan g)Intern metod25%

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 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l0.17Trikloreten g)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten g)Intern metod20%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan g)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan g)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan g)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan g)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten g)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten g)Intern metod30%

mg/l0.000069Bly Pb (filtrerat) g)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000015Kadmium Cd (filtrerat) g)EN ISO 17294-2:2016.20%

µg/l< 0.0050Kvicksilver, Hg (filtrerat) g)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.00073Nickel Ni (filtrerat) g)EN ISO 17294-2:2016.20%

ng/l0.52PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) f)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

pg/l< 0.7352,3,7,8-TetraCDD c)Intern

pg/l< 0.981,2,3,7,8-PentaCDD c)Intern

pg/l< 1.961,2,3,4,7,8-HexaCDD c)Intern

pg/l< 1.961,2,3,6,7,8-HexaCDD c)Intern

pg/l< 1.961,2,3,7,8,9-HexaCDD c)Intern

pg/l< 1.671,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD c)Intern

pg/l< 11.8OktaCDD c)Intern

pg/l< 1.312,3,7,8-TetraCDF c)Intern

pg/l< 1.761,2,3,7,8-PentaCDF c)Intern

pg/l< 1.762,3,4,7,8-PentaCDF c)Intern

pg/l< 1.631,2,3,4,7,8-HexaCDF c)Intern

pg/l< 1.631,2,3,6,7,8-HexaCDF c)Intern

pg/l< 1.631,2,3,7,8,9-HexaCDF c)Intern

pg/l< 1.632,3,4,6,7,8-HexaCDF c)Intern

pg/l< 1.551,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF c)Intern

pg/l< 1.551,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF c)Intern

pg/l< 3.27OktaCDF c)Intern

pg/lNDWHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ c)Intern

pg/l3.72WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ c)Intern

pg/lNDI-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ c)Intern

pg/l3.62I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ c)Intern

pg/l< 36.7PCB 77 c)Intern

pg/l< 4.9PCB 81 c)Intern

pg/l< 79.6PCB 105 c)Intern

pg/l< 9.59PCB 114 c)Intern

pg/l< 286PCB 118 c)Intern

pg/l< 8.16PCB 123 c)Intern

pg/l< 4.69PCB 126 c)Intern

pg/l< 44.9PCB 156 c)Intern

pg/l< 8.37PCB 157 c)Intern

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 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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pg/l< 22.4PCB 167 c)Intern

pg/l< 24.5PCB 169 c)Intern

pg/l< 8.16PCB 189 c)Intern

pg/lNDWHO(2005)-PCB TEQ exkl. LOQ c)Intern

pg/l1.22WHO(2005)-PCB TEQ inkl. LOQ c)Intern

pg/l< 837PCB 28 c)Intern

pg/l< 622PCB 52 c)Intern

pg/l< 1000PCB 101 c)Intern

pg/l< 286PCB 118 c)Intern

pg/l< 735PCB 138 c)Intern

pg/l< 1180PCB 153 c)Intern

pg/l< 306PCB 180 c)Intern

pg/lNDTotal 6 ndl-PCB exkl. LOQ c)Intern

pg/l4680Total 6 ndl-PCB inkl. LOQ c)Intern

pg/lNDTotal 7 Indicator PCB exkl LOQ c)Intern

pg/l4970Total 7 Indicator PCB inkl. LOQ c)Intern

pg/lNDWHO(2005)-PCDD/F+PCB TEQ excl. LOQ c)Intern

pg/l2.47WHO(2005)-PCDD/F+PCB TEQ 

(medium-bound)

c)Intern

pg/l4.94WHO(2005)-PCDD/F+PCB TEQ incl. LOQ c)Intern25%

µg/l<0.01Atrazine f)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Chlorfenvinphos f)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

35%

µg/l<0.03Cypermethrin f)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.01Diuron f)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.001Irgarol f)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.01Isoproturon f)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.01Simazine f)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l< 0.011,2,3-Triklorbensen a)DIN 38407-2 (F2): 1993-02 

(MSD)

µg/l< 01,2,4-Triklorbensen a)DIN 38407-2 (F2): 1993-02 

(MSD)

µg/l< 01,3,5-Triklorbensen a)DIN 38407-2 (F2): 1993-02 

(MSD)

µg/l<0.01Aclonifen f)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.01Alachlor e)Intern metod

µg/l<0.01Chlorpyrifos-ethyl f)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l< 0.1Di-2-etylhexylftalat (DEHP) b)Internal method 025020%

µg/l<0.005Dichlorvos e)Intern metod

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 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l<0.05Dicofol, p,p e)*Intern metod

µg/l<0.02Quinoxyfen e)Intern metod

µg/l<0.01Terbutryn f)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.01Trifluralin e)Intern metod

µg/l<0.0012,4 DDD e)Intern metod

µg/l<0.0012,4 DDE e)Intern metod

µg/l<0.0012,4 DDT e)Intern metod

µg/l<0.0014,4 DDD e)Intern metod

µg/l<0.0014,4 DDE e)Intern metod

µg/l<0.0014,4-DDT e)Intern metod

ng/l<104-n-nonylfenol h)20%

ng/l<104-tert-butylfenol h)20%

ng/l<104-tert-Oktylfenol h)20%

ng/l<104-tert-Pentylfenol h)20%

µg/l<0.001Aldrin e)Intern metod

µg/l<0.001beta-HCH e)Intern metod

µg/l<0.01Bifenox e)Intern metod

µg/l<0.001Dieldrin e)Intern metod

µg/l<0.001Endosulfan-alpha e)Intern metod

µg/l<0.001Endrin e)Intern metod

µg/l<0.001HCH, alpha- e)Intern metod

µg/l<0.001HCH,gamma- (Lindane) e)Intern metod

µg/l<0.001Heptachlor e)Intern metod

µg/l<0.001Heptachlorepoxide - trans e)Intern metod

µg/l<0.001Heptaklorepoxid  (cis) e)Intern metod

µg/l<0.001Hexaklorbutadien (HCBD) e)Intern metod

µg/l<0.001Hexakloretan e)Intern metod

µg/l<0.001Hexaklorobensen e)Intern metod

µg/l<0.001Isodrin e)Intern metod

ng/l100Iso-Nonylfenol h)20%

µg/l<0.15Kloralkaner C10-C13 d)In-house metod25%

µg/l<0.001Pentaklorbensen e)Intern metod

µg/l<0.01Pentaklorfenol e)*Intern metod

µg/l<0.001Telodrin e)Intern metod

µg/l<0.00005Tributyltenn (TBT) d)In-house metod40%

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):

Provkärl för analys av Aclonifen, Chlorpyrifos-ethyl och Cypermethrin var ej konserverat. Detta kan påverka de funna halterna då 

pesticiderna bryts ner snabbare utan konservering.

Utförande laboratorium/underleverantör:

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 5 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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a)  Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00, DIN EN ISO/IEC 17

b)  Eurofins Miljø, DENMARK,  DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

c)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00

d)  Eurofins Hydrologie Est (Maxeville), FRANCE,  COFRAC TESTING (scope on www.cofrac.fr) 1-0685, COFRAC TESTING (

e)  Omegam Laboratoria (Amsterdam), NETHERLANDS,  NEN EN ISO/IEC 17025:2005, RvA L086, NEN EN ISO/IEC 17025: 2017,

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

g)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

h)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkks D-PL-14234-01-00

i)  PiCA Prüfinstitut Chemische Analytik GmbH, GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-19569-02-00, DIN EN ISO/IE

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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 6 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEMITY, 30001038

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-03150324Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Kemisk analys påbörjad

Provtagare

8

2021-03-11

2021-03-16 00:46

SEPPXP
Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2021-03-15

Utskriftsdatum: 2021-03-26

Provmärkning: YT3B

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

FNU2.9Turbiditet a)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l69Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l6.5Suspenderade ämnen a)SS-EN 872:200535%

7.3pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C22.5Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l19Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m13Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l21Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l5.9Sulfat a)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.11Fluorid a)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l13.2Syre (O2) a)SS-EN 25813:199310%

mg/l8.8TOC a)SS EN 1484:199720%

mg/l8.8DOC a)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 a)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.15Ammoniumkväve (NH4-N) a)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.010Fosfatfosfor (PO4-P) a)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l0.83Nitratkväve (NO3-N) a)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l0.0030Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)*ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.027Fosfor P a)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l1.3Total-kväve a)ISO 29441:201010%

mg/l0.00024Arsenik As (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.013Barium Ba (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00032Bly Pb (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000039Kadmium Cd (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

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-003v58
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mg/l0.00072Kobolt, Co (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0015Koppar Cu (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00035Krom Cr (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

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

mod

20%

mg/l0.00085Nickel Ni (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00069Vanadin, V (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0065Zink Zn (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-106921-01

EUSELI2-00887324
Í%SQbÂÂs"b_Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-05271644Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

7

2021-05-25

SEPPXP

Provet ankom:

RecipientvattenMatris:

2021-05-26

Utskriftsdatum: 2021-06-09

2021-05-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: YT3

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00035Arsenik As (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0093Barium Ba (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00043Bly Pb (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000034Kadmium Cd (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00062Kobolt, Co (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0016Koppar Cu (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00053Krom Cr (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.0011Nickel Ni (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00085Vanadin, V (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0053Zink Zn (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-106915-01

EUSELI2-00886958
Í%SQbÂÂs"\)Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPPXP, 30001038

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-05270261Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

6

2021-05-25

SEPPXP

Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2021-05-26

Utskriftsdatum: 2021-06-09

2021-05-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: YT4

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00036Arsenik As (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.010Barium Ba (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00033Bly Pb (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000034Kadmium Cd (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00055Kobolt, Co (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0016Koppar Cu (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00053Krom Cr (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.0011Nickel Ni (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00089Vanadin, V (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0054Zink Zn (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-106916-01

EUSELI2-00886958
Í%SQbÂÂs"]2Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPPXP, 30001038

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-05270263Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

6

2021-05-25

SEPPXP

Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2021-05-26

Utskriftsdatum: 2021-06-09

2021-05-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Gruvdammen

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00037Arsenik As (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.043Barium Ba (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0014Bly Pb (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000056Kadmium Cd (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0010Kobolt, Co (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0020Koppar Cu (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00062Krom Cr (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.0016Nickel Ni (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0018Vanadin, V (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.023Zink Zn (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-108800-01

EUSELI2-00887246
Í%SQbÂÂsL*ÉÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-05271488Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8

2021-05-25

SEPPXP

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-05-26

Utskriftsdatum: 2021-06-11

2021-05-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV3

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX e)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 e)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 e)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 e)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 e)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 e)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 e)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 e)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 e)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 e)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 e)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 e)*

UtgårOljetyp > C10 e)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen e)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren e)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren e)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen e)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH e)SPI 2011

µg/l0.052Naftalen e)SPI 201130%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-108800-01
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µg/l< 0.010Acenaftylen e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen e)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH e)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt e)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt e)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt e)SPI 2011

ng/l< 0.0455PBDE 17 b)Intern30%

ng/l< 0.0455PBDE 28 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TriBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.0909Summa av analyserade TriBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 47 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 49 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 66 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 71 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 77 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TetraBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.530Summa av analyserade TetraBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 85 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 99 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 100 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 119 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 126 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade PentaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.06Summa av analyserade PentaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 138 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 153 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 154 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 156 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade HexaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.27Summa av analyserade HexaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.530PBDE 183 b)Intern40%

ng/l< 0.530PBDE 184 b)Intern40%

ng/l< 0.530PBDE 191 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade HeptaBDEer (exkl. 

LOQ)

b)Intern

ng/l1.59Summa av analyserade HeptaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 1.06PBDE 196 b)Intern40%

ng/l< 1.06PBDE 197 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade OktaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-108800-01
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ng/l2.12Summa av analyserade OktaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 2.12PBDE 206 b)Intern40%

ng/l< 2.12PBDE 207 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade NonBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l4.24Summa av analyserade NonBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 5.30PBDE 209 (DekaBDE) b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade BDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l16.2Summa av analyserade BDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.0909alfa-HBCD b)Intern15%

ng/l< 0.0909Beta-HBCD b)Intern50%

ng/l< 0.135gamma-HBCD b)Intern30%

ng/lNDHBCD (total alfa, beta, gamma) b)Intern

FNU5.9Turbiditet d)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l340Färg (410 nm) d)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l2.8Suspenderade ämnen d)SS-EN 872:200535%

6.6pH d)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C22.5Temperatur vid pH-mätning d)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l92Alkalinitet d)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m22Konduktivitet d)SS-EN 27888:199410%

mg/l21Klorid d)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l< 1.0Sulfat d)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.10Fluorid d)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l< 0.1Syre (O2) d)SS-EN 25813:199310%

mg/l13TOC d)SS EN 1484:199720%

mg/l12DOC d)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 d)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.93Ammoniumkväve (NH4-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l< 0.0050Fosfatfosfor (PO4-P) d)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l< 0.10Nitratkväve (NO3-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.023Fosfor P d)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l1.3Total-kväve d)ISO 29441:201010%

mg/l0.00059Arsenik As (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.026Barium Ba (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00022Bly Pb (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0000050Kadmium Cd (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00080Kobolt, Co (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00084Koppar Cu (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00060Krom Cr (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.00050Nickel Ni (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0021Vanadin, V (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

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 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-108800-01
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mg/l0.0012Zink Zn (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l3.0PFBA (Perfluorbutansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.87PFPeA (Perfluorpentansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.8PFHxA (Perfluorhexansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.9PFHpA (Perfluorheptansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l3.9PFOA (Perfluoroktansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.48PFNA (Perfluornonansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.42PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.57PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l6.6PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

µg/l< 0.10Diklormetan e)Intern metod30%

µg/l< 0.05Nonylfenol a)Internal method 025030%

ng/l< 0.0455PBB 52 b)Intern25%

ng/l< 0.0909PBB 101 b)Intern25%

µg/l< 0.10Triklormetan e)Intern metod25%

ng/l< 0.182PBB 153 b)Intern25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan e)Intern metod25%

ng/l< 0.4552,2',3,4,4',5,5'-HeptaBB # BB 180 b)Intern25%

µg/l< 0.10Trikloreten e)Intern metod20%

ng/l< 0.9092,2',3,3',4,4',5,5'-OktaBB # BB 194 b)Intern25%

µg/l< 0.10Tetrakloreten e)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan e)Intern metod30%

ng/l< 1.822,2',3,3',4,4',5,5',6-NonBB # BB 206 b)Intern25%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan e)Intern metod25%

ng/l< 2.73PBB 209 (DecaBB) b)Intern25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan e)Intern metod25%

ng/lNDSumma av analyserade BBer (exkl. LOQ) b)Intern

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan e)Intern metod30%

ng/l6.23Summa av analyserade BBer (inkl. LOQ) b)Intern30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten e)Intern metod30%

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 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten e)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten e)Intern metod30%

ng/l20Summa PFAS SLV 11 c)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

µg/l< 0.10Vinylklorid e)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Miljø, DENMARK,  DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

b)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00

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

d)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

e)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Sara Gustavsson, 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 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-107045-01

EUSELI2-00887266
Í%SQbÂÂs&;UÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-05271520Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Mikrob. analys påbörjad

Kemisk analys påbörjad

Provtagare

8

2021-05-25

 00:00:00

2021-05-28 05:46

SEPPXPProvet ankom:

RecipientvattenMatris:

2021-05-26

Utskriftsdatum: 2021-06-09

Provmärkning: YT1

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX e)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 e)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 e)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 e)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 e)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 e)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 e)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 e)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 e)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 e)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 e)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 e)*

UtgårOljetyp > C10 e)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen e)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren e)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren e)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen e)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH e)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen e)SPI 201130%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.010Acenaftylen e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen e)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH e)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt e)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt e)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt e)SPI 2011

ng/l< 0.0455PBDE 17 b)Intern30%

ng/l< 0.0455PBDE 28 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TriBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.0909Summa av analyserade TriBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 47 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 49 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 66 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 71 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 77 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TetraBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.53Summa av analyserade TetraBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 85 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 99 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 100 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 119 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 126 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade PentaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.06Summa av analyserade PentaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 138 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 153 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 154 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 156 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade HexaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.27Summa av analyserade HexaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.53PBDE 183 b)Intern40%

ng/l< 0.53PBDE 184 b)Intern40%

ng/l< 0.53PBDE 191 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade HeptaBDEer (exkl. 

LOQ)

b)Intern

ng/l1.59Summa av analyserade HeptaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 1.06PBDE 196 b)Intern40%

ng/l< 1.06PBDE 197 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade OktaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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ng/l2.12Summa av analyserade OktaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 2.12PBDE 206 b)Intern40%

ng/l< 2.12PBDE 207 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade NonBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l4.24Summa av analyserade NonBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 5.3PBDE 209 (DekaBDE) b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade BDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l16.2Summa av analyserade BDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.0909alfa-HBCD b)Intern15%

ng/l< 0.0909Beta-HBCD b)Intern50%

ng/l< 0.0909gamma-HBCD b)Intern30%

ng/lNDHBCD (total alfa, beta, gamma) b)Intern

FNU2.8Turbiditet d)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l110Färg (410 nm) d)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l4.9Suspenderade ämnen d)SS-EN 872:200535%

6.8pH d)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.3Temperatur vid pH-mätning d)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l12Alkalinitet d)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m9.3Konduktivitet d)SS-EN 27888:199410%

mg/l14Klorid d)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l4.6Sulfat d)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l< 0.10Fluorid d)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l10.3Syre (O2) d)SS-EN 25813:199310%

mg/l14TOC d)SS EN 1484:199720%

mg/l14DOC d)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 d)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.026Ammoniumkväve (NH4-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.014Fosfatfosfor (PO4-P) d)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l0.65Nitratkväve (NO3-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) d)*ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.028Fosfor P d)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l1.1Total-kväve d)ISO 29441:201010%

mg/l0.00038Arsenik As (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0089Barium Ba (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00029Bly Pb (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000037Kadmium Cd (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00070Kobolt, Co (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0017Koppar Cu (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00056Krom Cr (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.0012Nickel Ni (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00092Vanadin, V (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

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 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/l0.0065Zink Zn (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l<0.60PFBA (Perfluorbutansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.69PFPeA (Perfluorpentansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxA (Perfluorhexansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHpA (Perfluorheptansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.57PFOA (Perfluoroktansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.43PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

µg/l< 0.10Diklormetan e)Intern metod30%

µg/l< 0.05Nonylfenol a)Internal method 025030%

ng/l< 0.0455PBB 52 b)Intern25%

ng/l< 0.0909PBB 101 b)Intern25%

µg/l0.29Triklormetan e)Intern metod25%

ng/l< 0.182PBB 153 b)Intern25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan e)Intern metod25%

ng/l< 0.4552,2',3,4,4',5,5'-HeptaBB # BB 180 b)Intern25%

µg/l< 0.10Trikloreten e)Intern metod20%

ng/l< 0.9092,2',3,3',4,4',5,5'-OktaBB # BB 194 b)Intern25%

µg/l< 0.10Tetrakloreten e)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan e)Intern metod30%

ng/l< 1.822,2',3,3',4,4',5,5',6-NonBB # BB 206 b)Intern25%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan e)Intern metod25%

ng/l< 2.73PBB 209 (DecaBB) b)Intern25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan e)Intern metod25%

ng/lNDSumma av analyserade BBer (exkl. LOQ) b)Intern

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan e)Intern metod30%

ng/l6.23Summa av analyserade BBer (inkl. LOQ) b)Intern30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten e)Intern metod30%

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 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten e)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten e)Intern metod30%

ng/l1.7Summa PFAS SLV 11 c)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

µg/l< 0.10Vinylklorid e)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Miljø, DENMARK,  DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

b)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00

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

d)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

e)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-05271575Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8

2021-05-25

SEPPXP

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-05-26

Utskriftsdatum: 2021-06-09

2021-05-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: BH3 8,5

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen d)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen d)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen d)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen d)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX d)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 d)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 d)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 d)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 d)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 d)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 d)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 d)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 d)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 d)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 d)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 d)*

UtgårOljetyp > C10 d)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen d)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren d)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren d)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen d)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH d)SPI 2011

µg/l1.5Naftalen d)SPI 201130%

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 
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µg/l< 0.010Acenaftylen d)SPI 201125%

µg/l0.18Acenaften d)SPI 201125%

µg/l0.16Fluoren d)SPI 201125%

µg/l0.17Fenantren d)SPI 201125%

µg/l0.017Antracen d)SPI 201125%

µg/l0.021Fluoranten d)SPI 201125%

µg/l0.017Pyren d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen d)SPI 201130%

µg/l2.1Summa övriga PAH d)SPI 2011

µg/l1.7Summa PAH med låg molekylvikt d)SPI 2011

µg/l0.38Summa PAH med medelhög molekylvikt d)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt d)SPI 2011

ng/l< 0.0455PBDE 17 b)Intern30%

ng/l< 0.0455PBDE 28 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TriBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.0909Summa av analyserade TriBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 47 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 49 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 66 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 71 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 77 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TetraBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.530Summa av analyserade TetraBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 85 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 99 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 100 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 119 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 126 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade PentaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.06Summa av analyserade PentaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 138 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 153 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 154 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 156 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade HexaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.27Summa av analyserade HexaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.530PBDE 183 b)Intern40%

ng/l< 0.530PBDE 184 b)Intern40%

ng/l< 0.530PBDE 191 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade HeptaBDEer (exkl. 

LOQ)

b)Intern

ng/l1.59Summa av analyserade HeptaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 1.06PBDE 196 b)Intern40%

ng/l< 1.06PBDE 197 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade OktaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
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ng/l2.12Summa av analyserade OktaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 2.12PBDE 206 b)Intern40%

ng/l< 2.12PBDE 207 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade NonBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l4.24Summa av analyserade NonBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 5.30PBDE 209 (DekaBDE) b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade BDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l16.2Summa av analyserade BDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.0909alfa-HBCD b)Intern15%

ng/l< 0.0909Beta-HBCD b)Intern50%

ng/l< 0.0909gamma-HBCD b)Intern30%

ng/lNDHBCD (total alfa, beta, gamma) b)Intern

°C8.5Vattentemperatur vid provtagning f)*

FNU220Turbiditet e)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l930Färg (410 nm) e)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l66Suspenderade ämnen e)SS-EN 872:200510%

6.7pH e)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C22.1Temperatur vid pH-mätning e)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l170Alkalinitet e)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m35Konduktivitet e)SS-EN 27888:199410%

mg/l28Klorid e)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l< 1.0Sulfat e)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.16Fluorid e)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.3Syre (O2) e)SS-EN 25813:199310%

%2.6Syremättnad e)SS-EN 25813:1993

mg/l16TOC e)SS EN 1484:199720%

mg/l6.7DOC e)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 e)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l3.2Ammoniumkväve (NH4-N) e)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.0070Fosfatfosfor (PO4-P) e)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l< 0.10Nitratkväve (NO3-N) e)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) e)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.24Fosfor P e)SS-EN ISO 15681-2:201810%

mg/l3.9Total-kväve e)ISO 29441:201010%

mg/l0.00059Arsenik As (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.13Barium Ba (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000092Bly Pb (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0000090Kadmium Cd (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00029Kobolt, Co (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000050Koppar Cu (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00075Krom Cr (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
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mg/l0.00086Nickel Ni (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00034Vanadin, V (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0012Zink Zn (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l2.9PFBA (Perfluorbutansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l3.3PFPeA (Perfluorpentansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l3.3PFHxA (Perfluorhexansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.8PFHpA (Perfluorheptansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l4.6PFOA (Perfluoroktansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.61PFNA (Perfluornonansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.30PFDA (Perfluordekansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.62PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.77PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l8.1PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

µg/l< 0.10Diklormetan d)Intern metod30%

µg/l0.31Nonylfenol a)Internal method 025030%

ng/l< 0.0455PBB 52 b)Intern25%

ng/l< 0.0909PBB 101 b)Intern25%

µg/l< 0.10Triklormetan d)Intern metod25%

ng/l< 0.182PBB 153 b)Intern25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan d)Intern metod25%

ng/l< 0.4552,2',3,4,4',5,5'-HeptaBB # BB 180 b)Intern25%

µg/l< 0.10Trikloreten d)Intern metod20%

ng/l< 0.9092,2',3,3',4,4',5,5'-OktaBB # BB 194 b)Intern25%

µg/l< 0.10Tetrakloreten d)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan d)Intern metod30%

ng/l< 1.822,2',3,3',4,4',5,5',6-NonBB # BB 206 b)Intern25%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan d)Intern metod25%

ng/l< 2.73PBB 209 (DecaBB) b)Intern25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan d)Intern metod25%

ng/lNDSumma av analyserade BBer (exkl. LOQ) b)Intern

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan d)Intern metod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
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ng/l6.23Summa av analyserade BBer (inkl. LOQ) b)Intern30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten d)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten d)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten d)Intern metod30%

0Centrifugering c)*

1Chain of Custody d)*

ng/l26Summa PFAS SLV 11 c)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

µg/l< 0.10Vinylklorid d)Intern metod25%

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):

Provet har centrifugerats p.g.a. mycket partiklar i provet.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Miljø, DENMARK,  DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

b)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00

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

d)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

e)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

f)  Uppgift från provtagare

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-05271577Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8

2021-05-25

SEPPXP

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-05-26

Utskriftsdatum: 2021-06-09

2021-05-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: BH3 6,0

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX e)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 e)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 e)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 e)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 e)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 e)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 e)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 e)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 e)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 e)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 e)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 e)*

UtgårOljetyp > C10 e)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen e)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren e)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren e)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen e)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH e)SPI 2011

µg/l0.57Naftalen e)SPI 201130%

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.
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µg/l< 0.010Acenaftylen e)SPI 201125%

µg/l0.081Acenaften e)SPI 201125%

µg/l0.069Fluoren e)SPI 201125%

µg/l0.063Fenantren e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen e)SPI 201130%

µg/l0.81Summa övriga PAH e)SPI 2011

µg/l0.66Summa PAH med låg molekylvikt e)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt e)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt e)SPI 2011

ng/l< 0.0455PBDE 17 b)Intern30%

ng/l< 0.0455PBDE 28 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TriBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.0909Summa av analyserade TriBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 47 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 49 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 66 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 71 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 77 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TetraBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.53Summa av analyserade TetraBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 85 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 99 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 100 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 119 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 126 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade PentaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.06Summa av analyserade PentaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 138 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 153 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 154 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 156 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade HexaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.27Summa av analyserade HexaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.53PBDE 183 b)Intern40%

ng/l< 0.53PBDE 184 b)Intern40%

ng/l< 0.53PBDE 191 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade HeptaBDEer (exkl. 

LOQ)

b)Intern

ng/l1.59Summa av analyserade HeptaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 1.06PBDE 196 b)Intern40%

ng/l< 1.06PBDE 197 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade OktaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
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ng/l2.12Summa av analyserade OktaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 2.12PBDE 206 b)Intern40%

ng/l< 2.12PBDE 207 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade NonBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l4.24Summa av analyserade NonBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 5.3PBDE 209 (DekaBDE) b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade BDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l16.2Summa av analyserade BDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.18alfa-HBCD b)Intern15%

ng/l< 0.0909Beta-HBCD b)Intern50%

ng/l< 0.15gamma-HBCD b)Intern30%

ng/lNDHBCD (total alfa, beta, gamma) b)Intern

°C6.0Vattentemperatur vid provtagning f)*

FNU94Turbiditet d)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l1400Färg (410 nm) d)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l44Suspenderade ämnen d)SS-EN 872:200510%

6.7pH d)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C22.2Temperatur vid pH-mätning d)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l120Alkalinitet d)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m25Konduktivitet d)SS-EN 27888:199410%

mg/l19Klorid d)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l< 1.0Sulfat d)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.14Fluorid d)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l1.7Syre (O2) d)SS-EN 25813:199310%

%14Syremättnad d)SS-EN 25813:1993

mg/l18TOC d)SS EN 1484:199720%

mg/l11DOC d)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 d)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l1.9Ammoniumkväve (NH4-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.036Fosfatfosfor (PO4-P) d)ISO 15923-1:2013 Annex F15%

mg/l< 0.10Nitratkväve (NO3-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.13Fosfor P d)SS-EN ISO 15681-2:201810%

mg/l2.8Total-kväve d)ISO 29441:201010%

mg/l0.00093Arsenik As (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.078Barium Ba (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0045Bly Pb (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0000090Kadmium Cd (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00031Kobolt, Co (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0025Koppar Cu (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00087Krom Cr (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

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 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/l0.0011Nickel Ni (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00034Vanadin, V (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0074Zink Zn (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l7.5PFBA (Perfluorbutansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l3.6PFPeA (Perfluorpentansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l3.2PFHxA (Perfluorhexansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l2.7PFHpA (Perfluorheptansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l6.8PFOA (Perfluoroktansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.67PFNA (Perfluornonansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.32PFDA (Perfluordekansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.92PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.88PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l11PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

µg/l< 0.10Diklormetan e)Intern metod30%

µg/l< 0.05Nonylfenol a)Internal method 025030%

ng/l< 0.0455PBB 52 b)Intern25%

ng/l< 0.0909PBB 101 b)Intern25%

µg/l< 0.10Triklormetan e)Intern metod25%

ng/l< 0.182PBB 153 b)Intern25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan e)Intern metod25%

ng/l< 0.4552,2',3,4,4',5,5'-HeptaBB # BB 180 b)Intern25%

µg/l< 0.10Trikloreten e)Intern metod20%

ng/l< 0.9092,2',3,3',4,4',5,5'-OktaBB # BB 194 b)Intern25%

µg/l< 0.10Tetrakloreten e)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan e)Intern metod30%

ng/l< 1.822,2',3,3',4,4',5,5',6-NonBB # BB 206 b)Intern25%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan e)Intern metod25%

ng/l< 2.73PBB 209 (DecaBB) b)Intern25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan e)Intern metod25%

ng/lNDSumma av analyserade BBer (exkl. LOQ) b)Intern

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan e)Intern metod30%

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 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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ng/l6.23Summa av analyserade BBer (inkl. LOQ) b)Intern30%

µg/l0.11cis-1,2-Dikloreten e)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten e)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten e)Intern metod30%

ng/l38Summa PFAS SLV 11 c)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

µg/l< 0.10Vinylklorid e)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Miljø, DENMARK,  DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

b)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00

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

d)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

e)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

f)  Uppgift från provtagare

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-106644-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-05271579Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8

2021-05-24

SEPPXP

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-05-26

Utskriftsdatum: 2021-06-09

2021-05-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: BrunnX

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00063Arsenik As (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.054Barium Ba (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0014Bly Pb (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000068Kadmium Cd (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00084Kobolt, Co (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0071Koppar Cu (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00032Krom Cr (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.0010Nickel Ni (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0028Vanadin, V (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.046Zink Zn (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-108130-01

EUSELI2-00887313
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-05271618Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

7

2021-05-25

SEPPXP

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-05-26

Utskriftsdatum: 2021-06-10

2021-05-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV3B

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen d)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen d)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen d)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen d)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX d)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 d)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 d)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 d)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 d)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 d)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 d)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 d)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 d)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 d)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 d)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 d)*

UtgårOljetyp > C10 d)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen d)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren d)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren d)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen d)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH d)SPI 2011

µg/l0.052Naftalen d)SPI 201130%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.010Acenaftylen d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen d)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH d)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt d)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt d)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt d)SPI 2011

ng/l< 0.0455PBDE 17 b)Intern30%

ng/l< 0.0455PBDE 28 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TriBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.0909Summa av analyserade TriBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 47 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 49 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 66 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 71 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 77 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TetraBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.530Summa av analyserade TetraBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 85 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 99 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 100 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 119 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 126 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade PentaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.06Summa av analyserade PentaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 138 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 153 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 154 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 156 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade HexaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.27Summa av analyserade HexaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.530PBDE 183 b)Intern40%

ng/l< 0.530PBDE 184 b)Intern40%

ng/l< 0.530PBDE 191 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade HeptaBDEer (exkl. 

LOQ)

b)Intern

ng/l1.59Summa av analyserade HeptaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 1.06PBDE 196 b)Intern40%

ng/l< 1.06PBDE 197 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade OktaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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ng/l2.12Summa av analyserade OktaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 2.12PBDE 206 b)Intern40%

ng/l< 2.12PBDE 207 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade NonBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l4.24Summa av analyserade NonBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 5.30PBDE 209 (DekaBDE) b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade BDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l16.2Summa av analyserade BDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.0909alfa-HBCD b)Intern15%

ng/l< 0.0909Beta-HBCD b)Intern50%

ng/l< 0.0909gamma-HBCD b)Intern30%

ng/lNDHBCD (total alfa, beta, gamma) b)Intern

FNU5.6Turbiditet e)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l310Färg (410 nm) e)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l1.6Suspenderade ämnen e)SS-EN 872:200535%

6.7pH e)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C22.6Temperatur vid pH-mätning e)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l90Alkalinitet e)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m22Konduktivitet e)SS-EN 27888:199410%

mg/l22Klorid e)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l< 1.0Sulfat e)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.10Fluorid e)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.5Syre (O2) e)SS-EN 25813:199310%

mg/l12TOC e)SS EN 1484:199720%

mg/l12DOC e)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 e)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.92Ammoniumkväve (NH4-N) e)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.0050Fosfatfosfor (PO4-P) e)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l< 0.10Nitratkväve (NO3-N) e)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) e)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.023Fosfor P e)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l1.3Total-kväve e)ISO 29441:201010%

mg/l0.00052Arsenik As (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.025Barium Ba (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000075Bly Pb (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.0000040Kadmium Cd (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00066Kobolt, Co (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00012Koppar Cu (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00051Krom Cr (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.00041Nickel Ni (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0018Vanadin, V (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

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 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/l0.00038Zink Zn (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l3.4PFBA (Perfluorbutansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.74PFPeA (Perfluorpentansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l2.0PFHxA (Perfluorhexansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.7PFHpA (Perfluorheptansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l3.8PFOA (Perfluoroktansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.46PFNA (Perfluornonansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.44PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.62PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l6.0PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

µg/l< 0.10Diklormetan d)Intern metod30%

µg/l< 0.05Nonylfenol a)Internal method 025030%

ng/l< 0.0455PBB 52 b)Intern25%

ng/l< 0.0909PBB 101 b)Intern25%

µg/l< 0.10Triklormetan d)Intern metod25%

ng/l< 0.182PBB 153 b)Intern25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan d)Intern metod25%

ng/l< 0.4552,2',3,4,4',5,5'-HeptaBB # BB 180 b)Intern25%

µg/l< 0.10Trikloreten d)Intern metod20%

ng/l< 0.9092,2',3,3',4,4',5,5'-OktaBB # BB 194 b)Intern25%

µg/l< 0.10Tetrakloreten d)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan d)Intern metod30%

ng/l< 1.822,2',3,3',4,4',5,5',6-NonBB # BB 206 b)Intern25%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan d)Intern metod25%

ng/l< 2.73PBB 209 (DecaBB) b)Intern25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan d)Intern metod25%

ng/lNDSumma av analyserade BBer (exkl. LOQ) b)Intern

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan d)Intern metod30%

ng/l6.23Summa av analyserade BBer (inkl. LOQ) b)Intern30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten d)Intern metod30%

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 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten d)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten d)Intern metod30%

1Chain of Custody d)*

ng/l19Summa PFAS SLV 11 c)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

µg/l< 0.10Vinylklorid d)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Miljø, DENMARK,  DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

b)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00

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

d)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

e)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-107046-01

EUSELI2-00887324
Í%SQbÂÂs&=gÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-05271643Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Kemisk analys påbörjad

Provtagare

7

2021-05-25

2021-05-28 06:01

SEPPXP
Provet ankom:

RecipientvattenMatris:

2021-05-26

Utskriftsdatum: 2021-06-09

Provmärkning: YT3

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX e)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 e)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 e)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 e)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 e)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 e)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 e)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 e)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 e)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 e)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 e)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 e)*

UtgårOljetyp > C10 e)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen e)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren e)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren e)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen e)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH e)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen e)SPI 201130%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.010Acenaftylen e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen e)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH e)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt e)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt e)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt e)SPI 2011

ng/l< 0.0455PBDE 17 b)Intern30%

ng/l< 0.0455PBDE 28 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TriBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.0909Summa av analyserade TriBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 47 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 49 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 66 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 71 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 77 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TetraBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.53Summa av analyserade TetraBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 85 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 99 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 100 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 119 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 126 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade PentaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.06Summa av analyserade PentaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 138 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 153 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 154 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 156 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade HexaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.27Summa av analyserade HexaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.53PBDE 183 b)Intern40%

ng/l< 0.53PBDE 184 b)Intern40%

ng/l< 0.53PBDE 191 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade HeptaBDEer (exkl. 

LOQ)

b)Intern

ng/l1.59Summa av analyserade HeptaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 1.06PBDE 196 b)Intern40%

ng/l< 1.06PBDE 197 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade OktaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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ng/l2.12Summa av analyserade OktaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 2.12PBDE 206 b)Intern40%

ng/l< 2.12PBDE 207 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade NonBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l4.24Summa av analyserade NonBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 5.3PBDE 209 (DekaBDE) b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade BDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l16.2Summa av analyserade BDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.0909alfa-HBCD b)Intern15%

ng/l< 0.0909Beta-HBCD b)Intern50%

ng/l0.126gamma-HBCD b)Intern30%

ng/l0.126HBCD (total alfa, beta, gamma) b)Intern30%

FNU3.4Turbiditet d)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l120Färg (410 nm) d)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l4.5Suspenderade ämnen d)SS-EN 872:200535%

7.2pH d)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C22.9Temperatur vid pH-mätning d)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l15Alkalinitet d)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m9.9Konduktivitet d)SS-EN 27888:199410%

mg/l15Klorid d)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l4.8Sulfat d)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l< 0.10Fluorid d)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l10.3Syre (O2) d)SS-EN 25813:199310%

mg/l14TOC d)SS EN 1484:199720%

mg/l13DOC d)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 d)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.021Ammoniumkväve (NH4-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.012Fosfatfosfor (PO4-P) d)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l0.63Nitratkväve (NO3-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) d)*ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.030Fosfor P d)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l1.1Total-kväve d)ISO 29441:201010%

mg/l0.00035Arsenik As (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0096Barium Ba (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00026Bly Pb (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000034Kadmium Cd (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00057Kobolt, Co (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0016Koppar Cu (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00050Krom Cr (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.0011Nickel Ni (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00087Vanadin, V (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

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 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/l0.025Zink Zn (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l0.90PFBA (Perfluorbutansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.90PFPeA (Perfluorpentansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxA (Perfluorhexansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHpA (Perfluorheptansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.65PFOA (Perfluoroktansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.49PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

µg/l< 0.10Diklormetan e)Intern metod30%

µg/l< 0.05Nonylfenol a)Internal method 025030%

ng/l< 0.0455PBB 52 b)Intern25%

ng/l< 0.0909PBB 101 b)Intern25%

µg/l0.28Triklormetan e)Intern metod25%

ng/l< 0.182PBB 153 b)Intern25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan e)Intern metod25%

ng/l< 0.4552,2',3,4,4',5,5'-HeptaBB # BB 180 b)Intern25%

µg/l< 0.10Trikloreten e)Intern metod20%

ng/l< 0.9092,2',3,3',4,4',5,5'-OktaBB # BB 194 b)Intern25%

µg/l< 0.10Tetrakloreten e)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan e)Intern metod30%

ng/l< 1.822,2',3,3',4,4',5,5',6-NonBB # BB 206 b)Intern25%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan e)Intern metod25%

ng/l< 2.73PBB 209 (DecaBB) b)Intern25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan e)Intern metod25%

ng/lNDSumma av analyserade BBer (exkl. LOQ) b)Intern

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan e)Intern metod30%

ng/l6.23Summa av analyserade BBer (inkl. LOQ) b)Intern30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten e)Intern metod30%

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 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten e)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten e)Intern metod30%

ng/l2.9Summa PFAS SLV 11 c)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

µg/l< 0.10Vinylklorid e)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Miljø, DENMARK,  DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

b)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00

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

d)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

e)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-108131-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-05271696Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

9

2021-05-25

SEPPXP

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-05-26

Utskriftsdatum: 2021-06-10

2021-05-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Utfällning

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen d)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen d)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen d)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen d)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX d)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 d)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 d)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 d)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 d)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 d)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 d)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 d)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 d)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 d)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 d)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 d)*

UtgårOljetyp > C10 d)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen d)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren d)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren d)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen d)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH d)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen d)SPI 201130%

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 5

Förklaringar
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µg/l< 0.010Acenaftylen d)SPI 201125%

µg/l0.011Acenaften d)SPI 201125%

µg/l0.011Fluoren d)SPI 201125%

µg/l0.016Fenantren d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen d)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH d)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt d)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt d)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt d)SPI 2011

ng/l< 0.0455PBDE 17 b)Intern30%

ng/l< 0.0455PBDE 28 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TriBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.0909Summa av analyserade TriBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 47 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 49 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 66 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 71 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 77 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TetraBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.530Summa av analyserade TetraBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 85 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 99 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 100 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 119 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 126 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade PentaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.06Summa av analyserade PentaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 138 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 153 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 154 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 156 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade HexaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.27Summa av analyserade HexaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.530PBDE 183 b)Intern40%

ng/l< 0.530PBDE 184 b)Intern40%

ng/l< 0.530PBDE 191 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade HeptaBDEer (exkl. 

LOQ)

b)Intern

ng/l1.59Summa av analyserade HeptaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 1.06PBDE 196 b)Intern40%

ng/l< 1.06PBDE 197 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade OktaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
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ng/l2.12Summa av analyserade OktaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 2.12PBDE 206 b)Intern40%

ng/l< 2.12PBDE 207 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade NonBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l4.24Summa av analyserade NonBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 5.30PBDE 209 (DekaBDE) b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade BDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l16.2Summa av analyserade BDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.0909alfa-HBCD b)Intern15%

ng/l< 0.0909Beta-HBCD b)Intern50%

ng/l< 0.0909gamma-HBCD b)Intern30%

ng/lNDHBCD (total alfa, beta, gamma) b)Intern

FNU20Turbiditet e)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l140Färg (410 nm) e)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l16Suspenderade ämnen e)SS-EN 872:200510%

7.1pH e)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C22.1Temperatur vid pH-mätning e)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l130Alkalinitet e)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m29Konduktivitet e)SS-EN 27888:199410%

mg/l24Klorid e)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l4.9Sulfat e)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.13Fluorid e)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l6.1Syre (O2) e)SS-EN 25813:199310%

mg/l9.6TOC e)SS EN 1484:199720%

mg/l8.2DOC e)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 e)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.62Ammoniumkväve (NH4-N) e)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.0080Fosfatfosfor (PO4-P) e)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l0.60Nitratkväve (NO3-N) e)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l0.0040Nitrit-nitrogen (NO2-N) e)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.027Fosfor P e)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l1.5Total-kväve e)ISO 29441:201010%

mg/l0.00022Arsenik As (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.045Barium Ba (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000055Bly Pb (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000021Kadmium Cd (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00078Kobolt, Co (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00070Koppar Cu (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00018Krom Cr (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.00079Nickel Ni (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00027Vanadin, V (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
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mg/l0.010Zink Zn (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l2.7PFBA (Perfluorbutansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.3PFPeA (Perfluorpentansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.3PFHxA (Perfluorhexansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.1PFHpA (Perfluorheptansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l4.1PFOA (Perfluoroktansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.38PFNA (Perfluornonansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.49PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.61PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l6.0PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

µg/l< 0.10Diklormetan d)Intern metod30%

µg/l< 0.05Nonylfenol a)Internal method 025030%

ng/l< 0.0455PBB 52 b)Intern25%

ng/l< 0.0909PBB 101 b)Intern25%

µg/l< 0.10Triklormetan d)Intern metod25%

ng/l< 0.182PBB 153 b)Intern25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan d)Intern metod25%

ng/l< 0.4552,2',3,4,4',5,5'-HeptaBB # BB 180 b)Intern25%

µg/l< 0.10Trikloreten d)Intern metod20%

ng/l< 0.9092,2',3,3',4,4',5,5'-OktaBB # BB 194 b)Intern25%

µg/l< 0.10Tetrakloreten d)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan d)Intern metod30%

ng/l< 1.822,2',3,3',4,4',5,5',6-NonBB # BB 206 b)Intern25%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan d)Intern metod25%

ng/l< 2.73PBB 209 (DecaBB) b)Intern25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan d)Intern metod25%

ng/lNDSumma av analyserade BBer (exkl. LOQ) b)Intern

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan d)Intern metod30%

ng/l6.23Summa av analyserade BBer (inkl. LOQ) b)Intern30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten d)Intern metod30%
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µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten d)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten d)Intern metod30%

1Chain of Custody d)*

ng/l18Summa PFAS SLV 11 c)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

µg/l< 0.10Vinylklorid d)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Miljø, DENMARK,  DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

b)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00

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

d)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

e)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-107856-01

EUSELI2-00887345
Í%SQbÂÂs73.Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038. SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-05271712Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Kemisk analys påbörjad

Provtagare

9

2021-05-25

2021-05-28 05:58

SEPPXP
Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2021-05-26

Utskriftsdatum: 2021-06-10

Provmärkning: YT5

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX e)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 e)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 e)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 e)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 e)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 e)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 e)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 e)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 e)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 e)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 e)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 e)*

UtgårOljetyp > C10 e)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen e)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren e)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren e)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen e)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH e)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen e)SPI 201130%
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µg/l< 0.010Acenaftylen e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren e)SPI 201125%

µg/l0.025Fenantren e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen e)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH e)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt e)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt e)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt e)SPI 2011

ng/l< 0.0455PBDE 17 b)Intern30%

ng/l< 0.0455PBDE 28 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TriBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.0909Summa av analyserade TriBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 47 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 49 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 66 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 71 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 77 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TetraBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.53Summa av analyserade TetraBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 85 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 99 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 100 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 119 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 126 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade PentaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.06Summa av analyserade PentaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 138 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 153 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 154 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 156 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade HexaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.27Summa av analyserade HexaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.53PBDE 183 b)Intern30%

ng/l< 0.53PBDE 184 b)Intern30%

ng/l< 0.53PBDE 191 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade HeptaBDEer (exkl. 

LOQ)

b)Intern

ng/l1.59Summa av analyserade HeptaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 1.06PBDE 196 b)Intern30%

ng/l< 1.06PBDE 197 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade OktaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
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ng/l2.12Summa av analyserade OktaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 2.12PBDE 206 b)Intern30%

ng/l< 2.12PBDE 207 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade NonBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l4.24Summa av analyserade NonBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 5.3PBDE 209 (DekaBDE) b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade BDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l16.2Summa av analyserade BDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.0909alfa-HBCD b)Intern30%

ng/l< 0.0909Beta-HBCD b)Intern50%

ng/l< 0.0909gamma-HBCD b)Intern30%

ng/lNDHBCD (total alfa, beta, gamma) b)Intern

FNU1.5Turbiditet d)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l48Färg (410 nm) d)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l5.6Suspenderade ämnen d)SS-EN 872:200535%

7.3pH d)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.4Temperatur vid pH-mätning d)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l30Alkalinitet d)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m16Konduktivitet d)SS-EN 27888:199410%

mg/l25Klorid d)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l7.5Sulfat d)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.15Fluorid d)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l9.7Syre (O2) d)SS-EN 25813:199310%

mg/l6.6TOC d)SS EN 1484:199720%

mg/l6.5DOC d)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 d)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.013Ammoniumkväve (NH4-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l< 0.0050Fosfatfosfor (PO4-P) d)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l< 0.10Nitratkväve (NO3-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) d)*ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.016Fosfor P d)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l0.31Total-kväve d)ISO 29441:201010%

mg/l0.00019Arsenik As (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.013Barium Ba (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000053Bly Pb (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0000040Kadmium Cd (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00017Kobolt, Co (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0012Koppar Cu (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00014Krom Cr (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.00045Nickel Ni (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00030Vanadin, V (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

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 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-107856-01

Í%SQbÂÂs73.Î

EUSELI2-00887345

mg/l0.0015Zink Zn (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l<0.60PFBA (Perfluorbutansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFPeA (Perfluorpentansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxA (Perfluorhexansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHpA (Perfluorheptansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.37PFOA (Perfluoroktansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.43PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.35PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

µg/l< 0.10Diklormetan e)Intern metod30%

µg/l< 0.05Nonylfenol a)Internal method 025030%

ng/l< 0.0455PBB 52 b)Intern30%

ng/l< 0.0909PBB 101 b)Intern30%

µg/l< 0.10Triklormetan e)Intern metod25%

ng/l< 0.182PBB 153 b)Intern30%

µg/l< 0.10Tetraklormetan e)Intern metod25%

ng/l< 0.4552,2',3,4,4',5,5'-HeptaBB # BB 180 b)Intern30%

µg/l< 0.10Trikloreten e)Intern metod20%

ng/l< 0.9092,2',3,3',4,4',5,5'-OktaBB # BB 194 b)Intern30%

µg/l< 0.10Tetrakloreten e)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan e)Intern metod30%

ng/l< 1.822,2',3,3',4,4',5,5',6-NonBB # BB 206 b)Intern30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan e)Intern metod25%

ng/l< 2.73PBB 209 (DecaBB) b)Intern30%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan e)Intern metod25%

ng/lNDSumma av analyserade BBer (exkl. LOQ) b)Intern

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan e)Intern metod30%

ng/l6.23Summa av analyserade BBer (inkl. LOQ) b)Intern30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten e)Intern metod30%

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 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten e)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten e)Intern metod30%

ng/l1.2Summa PFAS SLV 11 c)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

µg/l< 0.10Vinylklorid e)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Miljø, DENMARK,  DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

b)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00

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

d)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

e)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-106783-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-05271697Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

9

2021-05-25

SEPPXP

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-05-26

Utskriftsdatum: 2021-06-09

2021-05-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Utfällning

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00030Arsenik As (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.048Barium Ba (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00049Bly Pb (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000037Kadmium Cd (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0011Kobolt, Co (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00100Koppar Cu (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00035Krom Cr (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.00092Nickel Ni (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00074Vanadin, V (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0049Zink Zn (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Sara Gustavsson, 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 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-106922-01

EUSELI2-00887345
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038. SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-05271713Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

9

2021-05-25

SEPPXP

Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2021-05-26

Utskriftsdatum: 2021-06-09

2021-05-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: YT5

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00018Arsenik As (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.014Barium Ba (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000097Bly Pb (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0000060Kadmium Cd (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00015Kobolt, Co (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0015Koppar Cu (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00016Krom Cr (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.00050Nickel Ni (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00026Vanadin, V (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0015Zink Zn (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-106941-01

EUSELI2-00886958
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPPXP, 30001038

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-05270260Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Kemisk analys påbörjad

Provtagare

6

2021-05-25

2021-05-28 05:44

SEPPXP
Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2021-05-26

Utskriftsdatum: 2021-06-09

Provmärkning: YT4

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX e)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 e)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 e)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 e)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 e)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 e)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 e)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 e)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 e)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 e)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 e)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 e)*

UtgårOljetyp > C10 e)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen e)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren e)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren e)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen e)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH e)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen e)SPI 201130%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.010Acenaftylen e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen e)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH e)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt e)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt e)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt e)SPI 2011

ng/l< 0.0455PBDE 17 b)Intern30%

ng/l< 0.0455PBDE 28 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TriBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.0909Summa av analyserade TriBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 47 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 49 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 66 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 71 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 77 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TetraBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.53Summa av analyserade TetraBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 85 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 99 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 100 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 119 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 126 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade PentaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.06Summa av analyserade PentaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 138 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 153 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 154 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 156 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade HexaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.27Summa av analyserade HexaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.53PBDE 183 b)Intern30%

ng/l< 0.53PBDE 184 b)Intern30%

ng/l< 0.53PBDE 191 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade HeptaBDEer (exkl. 

LOQ)

b)Intern

ng/l1.59Summa av analyserade HeptaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 1.06PBDE 196 b)Intern30%

ng/l< 1.06PBDE 197 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade OktaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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ng/l2.12Summa av analyserade OktaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 2.12PBDE 206 b)Intern30%

ng/l< 2.12PBDE 207 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade NonBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l4.24Summa av analyserade NonBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 5.3PBDE 209 (DekaBDE) b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade BDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l16.2Summa av analyserade BDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.0909alfa-HBCD b)Intern30%

ng/l< 0.0909Beta-HBCD b)Intern50%

ng/l< 0.0909gamma-HBCD b)Intern30%

ng/lNDHBCD (total alfa, beta, gamma) b)Intern

FNU2.9Turbiditet d)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l110Färg (410 nm) d)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l4.0Suspenderade ämnen d)SS-EN 872:200535%

7.2pH d)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C22.6Temperatur vid pH-mätning d)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l14Alkalinitet d)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m9.6Konduktivitet d)SS-EN 27888:199410%

mg/l14Klorid d)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l4.9Sulfat d)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l< 0.10Fluorid d)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l10.2Syre (O2) d)SS-EN 25813:199310%

mg/l12TOC d)SS EN 1484:199720%

mg/l12DOC d)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 d)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.046Ammoniumkväve (NH4-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.010Fosfatfosfor (PO4-P) d)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l0.56Nitratkväve (NO3-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) d)*ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.025Fosfor P d)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l0.94Total-kväve d)ISO 29441:201010%

mg/l0.00033Arsenik As (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0096Barium Ba (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00019Bly Pb (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000032Kadmium Cd (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00045Kobolt, Co (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0015Koppar Cu (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00043Krom Cr (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.0010Nickel Ni (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00076Vanadin, V (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

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 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/l0.0049Zink Zn (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l0.73PFBA (Perfluorbutansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.82PFPeA (Perfluorpentansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxA (Perfluorhexansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.30PFHpA (Perfluorheptansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.65PFOA (Perfluoroktansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.67PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

µg/l< 0.10Diklormetan e)Intern metod30%

µg/l< 0.05Nonylfenol a)Internal method 025030%

ng/l< 0.0455PBB 52 b)Intern30%

ng/l< 0.0909PBB 101 b)Intern30%

µg/l0.23Triklormetan e)Intern metod25%

ng/l< 0.182PBB 153 b)Intern30%

µg/l< 0.10Tetraklormetan e)Intern metod25%

ng/l< 0.4552,2',3,4,4',5,5'-HeptaBB # BB 180 b)Intern30%

µg/l< 0.10Trikloreten e)Intern metod20%

ng/l< 0.9092,2',3,3',4,4',5,5'-OktaBB # BB 194 b)Intern30%

µg/l< 0.10Tetrakloreten e)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan e)Intern metod30%

ng/l< 1.822,2',3,3',4,4',5,5',6-NonBB # BB 206 b)Intern30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan e)Intern metod25%

ng/l< 2.73PBB 209 (DecaBB) b)Intern30%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan e)Intern metod25%

ng/lNDSumma av analyserade BBer (exkl. LOQ) b)Intern

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan e)Intern metod30%

ng/l6.23Summa av analyserade BBer (inkl. LOQ) b)Intern30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten e)Intern metod30%

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 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten e)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten e)Intern metod30%

ng/l3.2Summa PFAS SLV 11 c)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

µg/l< 0.10Vinylklorid e)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Miljø, DENMARK,  DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

b)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00

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

d)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

e)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-107853-01

EUSELI2-00886958
Í%SQbÂÂs7/qÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPPXP, 30001038

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-05270262Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Kemisk analys påbörjad

Provtagare

6

2021-05-25

2021-05-28 05:40

SEPPXP
Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2021-05-26

Utskriftsdatum: 2021-06-10

Provmärkning: Gruvdammen

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX e)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 e)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 e)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 e)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 e)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 e)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 e)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 e)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 e)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 e)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 e)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 e)*

UtgårOljetyp > C10 e)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen e)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren e)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren e)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen e)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH e)SPI 2011

µg/l0.045Naftalen e)SPI 201130%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.010Acenaftylen e)SPI 201125%

µg/l0.029Acenaften e)SPI 201125%

µg/l0.025Fluoren e)SPI 201125%

µg/l0.025Fenantren e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen e)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH e)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt e)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt e)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt e)SPI 2011

ng/l< 0.0455PBDE 17 b)Intern30%

ng/l< 0.0455PBDE 28 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TriBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.0909Summa av analyserade TriBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 47 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 49 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 66 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 71 b)Intern30%

ng/l< 0.106PBDE 77 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TetraBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.53Summa av analyserade TetraBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 85 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 99 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 100 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 119 b)Intern30%

ng/l< 0.212PBDE 126 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade PentaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.06Summa av analyserade PentaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 138 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 153 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 154 b)Intern30%

ng/l< 0.318PBDE 156 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade HexaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.27Summa av analyserade HexaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.53PBDE 183 b)Intern30%

ng/l< 0.53PBDE 184 b)Intern30%

ng/l< 0.53PBDE 191 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade HeptaBDEer (exkl. 

LOQ)

b)Intern

ng/l1.59Summa av analyserade HeptaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 1.06PBDE 196 b)Intern30%

ng/l< 1.06PBDE 197 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade OktaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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ng/l2.12Summa av analyserade OktaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 2.12PBDE 206 b)Intern30%

ng/l< 2.12PBDE 207 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade NonBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l4.24Summa av analyserade NonBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 5.3PBDE 209 (DekaBDE) b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade BDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l16.2Summa av analyserade BDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.0909alfa-HBCD b)Intern30%

ng/l< 0.0909Beta-HBCD b)Intern50%

ng/l0.216gamma-HBCD b)Intern30%

ng/l0.216HBCD (total alfa, beta, gamma) b)Intern30%

FNU12Turbiditet d)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l180Färg (410 nm) d)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l13Suspenderade ämnen d)SS-EN 872:200510%

7.0pH d)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.3Temperatur vid pH-mätning d)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l84Alkalinitet d)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m21Konduktivitet d)SS-EN 27888:199410%

mg/l20Klorid d)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l< 1.0Sulfat d)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.12Fluorid d)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l6.3Syre (O2) d)SS-EN 25813:199310%

mg/l11TOC d)SS EN 1484:199720%

mg/l10DOC d)SS EN 1484:199720%

mg/l6Biokemisk syreförbrukning BOD7 d)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l< 0.010Ammoniumkväve (NH4-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.0050Fosfatfosfor (PO4-P) d)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l< 0.10Nitratkväve (NO3-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) d)*ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.050Fosfor P d)SS-EN ISO 15681-2:201810%

mg/l0.70Total-kväve d)ISO 29441:201010%

mg/l0.00022Arsenik As (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.034Barium Ba (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00016Bly Pb (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0000090Kadmium Cd (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00068Kobolt, Co (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00074Koppar Cu (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00016Krom Cr (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.0010Nickel Ni (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00041Vanadin, V (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

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 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/l0.010Zink Zn (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l2.9PFBA (Perfluorbutansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.9PFPeA (Perfluorpentansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.3PFHxA (Perfluorhexansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.4PFHpA (Perfluorheptansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l3.5PFOA (Perfluoroktansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.45PFNA (Perfluornonansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.46PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.64PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l5.5PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

µg/l< 0.10Diklormetan e)Intern metod30%

µg/l< 0.05Nonylfenol a)Internal method 025030%

ng/l< 0.0455PBB 52 b)Intern30%

ng/l< 0.0909PBB 101 b)Intern30%

µg/l< 0.10Triklormetan e)Intern metod25%

ng/l< 0.182PBB 153 b)Intern30%

µg/l< 0.10Tetraklormetan e)Intern metod25%

ng/l< 0.4552,2',3,4,4',5,5'-HeptaBB # BB 180 b)Intern30%

µg/l< 0.10Trikloreten e)Intern metod20%

ng/l< 0.9092,2',3,3',4,4',5,5'-OktaBB # BB 194 b)Intern30%

µg/l< 0.10Tetrakloreten e)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan e)Intern metod30%

ng/l< 1.822,2',3,3',4,4',5,5',6-NonBB # BB 206 b)Intern30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan e)Intern metod25%

ng/l< 2.73PBB 209 (DecaBB) b)Intern30%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan e)Intern metod25%

ng/lNDSumma av analyserade BBer (exkl. LOQ) b)Intern

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan e)Intern metod30%

ng/l6.23Summa av analyserade BBer (inkl. LOQ) b)Intern30%

µg/l1.2cis-1,2-Dikloreten e)Intern metod30%

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 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten e)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten e)Intern metod30%

ng/l18Summa PFAS SLV 11 c)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

µg/l< 0.10Vinylklorid e)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Miljø, DENMARK,  DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

b)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00

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

d)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

e)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-106964-01

EUSELI2-00887246
Í%SQbÂÂs#KfÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-05271489Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8

2021-05-25

SEPPXP

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-05-26

Utskriftsdatum: 2021-06-09

2021-05-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV3

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00059Arsenik As (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.028Barium Ba (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000065Bly Pb (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.0000040Kadmium Cd (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00069Kobolt, Co (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00013Koppar Cu (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00056Krom Cr (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.00045Nickel Ni (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0021Vanadin, V (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00030Zink Zn (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Sara Gustavsson, 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 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-106920-01

EUSELI2-00887266
Í%SQbÂÂs"aVÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-05271521Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8

2021-05-25

SEPPXP

Provet ankom:

RecipientvattenMatris:

2021-05-26

Utskriftsdatum: 2021-06-09

2021-05-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: YT1

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00041Arsenik As (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.010Barium Ba (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00046Bly Pb (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000042Kadmium Cd (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00079Kobolt, Co (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0018Koppar Cu (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00063Krom Cr (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.0012Nickel Ni (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00098Vanadin, V (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0065Zink Zn (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-106641-01

EUSELI2-00887294
Í%SQbÂÂrÃ;EÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-05271576Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8

2021-05-25

SEPPXP

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-05-26

Utskriftsdatum: 2021-06-09

2021-05-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: BH3 8,5

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C8.5Vattentemperatur vid provtagning b)*

mg/l0.00065Arsenik As (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.12Barium Ba (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.013Bly Pb (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000072Kadmium Cd (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00031Kobolt, Co (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0011Koppar Cu (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00068Krom Cr (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.0010Nickel Ni (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00038Vanadin, V (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.061Zink Zn (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

b)  Uppgift från provtagare

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-106643-01

EUSELI2-00887294
Í%SQbÂÂrÃ>`Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-05271578Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8

2021-05-25

SEPPXP

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-05-26

Utskriftsdatum: 2021-06-09

2021-05-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: BH3 6,0

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C6.0Vattentemperatur vid provtagning b)*

mg/l0.0012Arsenik As (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.078Barium Ba (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.016Bly Pb (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00018Kadmium Cd (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00051Kobolt, Co (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0059Koppar Cu (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00085Krom Cr (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.0012Nickel Ni (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00037Vanadin, V (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.12Zink Zn (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

b)  Uppgift från provtagare

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-106645-01

EUSELI2-00887294
Í%SQbÂÂrÃ@rÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-05271580Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8

2021-05-24

SEPPXP

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-05-26

Utskriftsdatum: 2021-06-09

2021-05-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: BrunnX

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00049Arsenik As (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.048Barium Ba (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00026Bly Pb (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000017Kadmium Cd (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00071Kobolt, Co (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0038Koppar Cu (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00024Krom Cr (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.00084Nickel Ni (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0019Vanadin, V (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.030Zink Zn (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-106784-01

EUSELI2-00887313
Í%SQbÂÂrÆ(ÄÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-05271619Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

7

2021-05-25

SEPPXP

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-05-26

Utskriftsdatum: 2021-06-09

2021-05-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV3B

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00059Arsenik As (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.028Barium Ba (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00025Bly Pb (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0000050Kadmium Cd (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00076Kobolt, Co (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00052Koppar Cu (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00058Krom Cr (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.00046Nickel Ni (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0020Vanadin, V (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00090Zink Zn (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Sara Gustavsson, 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 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



 
  
 

  

 

1/1 

Fältomgång 3 
 

 



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-237243-01

EUSELI2-00950507
Í%SQbÂ!,Q,pÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-11170403Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

6

2021-11-16

Niklas Nord

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-11-16

Utskriftsdatum: 2021-12-07

2021-11-16Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV3

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 b)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen b)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l0.033Naftalen b)SPI 201130%

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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-237243-01

Í%SQbÂ!,Q,pÎ

EUSELI2-00950507

µg/l< 0.010Acenaftylen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

FNU3.8Turbiditet c)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l440Färg (410 nm) c)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l1.1Suspenderade ämnen c)SS-EN 872:200535%

6.7pH c)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.6Temperatur vid pH-mätning c)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l85Alkalinitet c)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m20Konduktivitet c)SS-EN 27888:199410%

mg/l18Klorid c)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l< 1.0Sulfat c)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.14Fluorid c)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.1Syre (O2) c)SS-EN 25813:199310%

mg/l15TOC c)SS EN 1484:199720%

mg/l14DOC c)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 c)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l1.1Ammoniumkväve (NH4-N) c)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l< 0.0050Fosfatfosfor (PO4-P) c)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l< 0.10Nitratkväve (NO3-N) c)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l<0.010Nitrit-nitrogen (NO2-N) c)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.032Fosfor P c)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l2.1Total-kväve c)ISO 29441:201010%

mg/l0.00055Arsenik As (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.024Barium Ba (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000053Bly Pb (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.0000040Kadmium Cd (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00042Kobolt, Co (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00012Koppar Cu (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00051Krom Cr (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00038Nickel Ni (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0017Vanadin, V (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00046Zink Zn (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l4.1PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 29%

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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Chemicals Branch 2015 

mod.

ng/l1.6PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.4PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.2PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l3.3PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.35PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.51PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.71PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l4.9PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.336:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

µg/l< 0.10Diklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Triklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Trikloreten b)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten b)Intern metod20%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten b)Intern metod30%

1Chain of Custody b)*

ng/l18Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

c)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-11170404Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

6

2021-11-16

Niklas Nord

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-11-16

Utskriftsdatum: 2021-12-07

2021-11-16Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV3

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00055Arsenik As (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.024Barium Ba (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000067Bly Pb (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.0000040Kadmium Cd (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00043Kobolt, Co (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00014Koppar Cu (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00056Krom Cr (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.00042Nickel Ni (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0017Vanadin, V (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00057Zink Zn (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-11170405Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

6

2021-11-16

Niklas Nord

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-11-16

Utskriftsdatum: 2021-12-07

2021-11-16Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV2104

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX c)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 c)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 c)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 c)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 c)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 c)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 c)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 c)*

UtgårOljetyp > C10 c)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen c)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen c)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen c)SPI 201130%

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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.010Acenaftylen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen c)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt c)SPI 2011

FNU32Turbiditet b)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l180Färg (410 nm) b)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

8.1pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.7Temperatur vid pH-mätning b)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l120Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m24Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

mg/l13Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l9.1Sulfat b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.48Fluorid b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l7.0TOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l6.4DOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l3Biokemisk syreförbrukning BOD7 b)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.042Ammoniumkväve (NH4-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.025Fosfatfosfor (PO4-P) b)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l< 0.10Nitratkväve (NO3-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.090Fosfor P b)SS-EN ISO 15681-2:201810%

mg/l0.34Total-kväve b)ISO 29441:201010%

mg/l0.0013Arsenik As (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.017Barium Ba (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0027Bly Pb (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000037Kadmium Cd (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0017Kobolt, Co (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.011Koppar Cu (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0020Krom Cr (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0035Nickel Ni (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0043Vanadin, V (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.029Zink Zn (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l1.4PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 29%

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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Chemicals Branch 2015 

mod.

ng/l0.54PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.44PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.2PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.31PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.56PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.546:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

µg/l< 0.10Diklormetan c)Intern metod30%

µg/l< 0.10Triklormetan c)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan c)Intern metod25%

µg/l< 0.10Trikloreten c)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten c)Intern metod20%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan c)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan c)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan c)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan c)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten c)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten c)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten c)Intern metod30%

ng/l5.0Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

µg/l< 0.10Vinylklorid c)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

c)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-11170406Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

6

2021-11-16

Niklas Nord

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-11-16

Utskriftsdatum: 2021-12-06

2021-11-16Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV2104

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.0016Arsenik As (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

30%

mg/l0.024Barium Ba (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0024Bly Pb (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l< 0.00010Kadmium Cd (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0025Kobolt Co (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.016Koppar Cu (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.0039Krom Cr (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.0053Nickel Ni (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0076Vanadin V (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.032Zink Zn (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

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-003v58
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Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-234434-01

EUSELI2-00951424
Í%SQbÂ!+u(0Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, faktref: SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-11181497Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

5

2021-11-16

Niklas Nord

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-02

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV2106

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX e)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 e)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 e)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 e)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 e)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 e)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 e)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 e)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 e)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 e)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 e)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 e)*

UtgårOljetyp > C10 e)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen e)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren e)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren e)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen e)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH e)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen e)SPI 201130%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.010Acenaftylen e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen e)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH e)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt e)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt e)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt e)SPI 2011

ng/l< 0.05PBDE 17 b)Intern30%

ng/l< 0.05PBDE 28 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TriBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.1Summa av analyserade TriBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 47 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 49 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 66 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 71 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 77 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TetraBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.583Summa av analyserade TetraBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 85 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 99 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 100 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 119 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 126 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade PentaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.17Summa av analyserade PentaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.35PBDE 138 b)Intern30%

ng/l< 0.35PBDE 153 b)Intern30%

ng/l< 0.35PBDE 154 b)Intern30%

ng/l< 0.35PBDE 156 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade HexaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.4Summa av analyserade HexaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.583PBDE 183 b)Intern40%

ng/l< 0.583PBDE 184 b)Intern40%

ng/l< 0.583PBDE 191 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade HeptaBDEer (exkl. 

LOQ)

b)Intern

ng/l1.75Summa av analyserade HeptaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 1.17PBDE 196 b)Intern40%

ng/l< 1.17PBDE 197 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade OktaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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ng/l2.33Summa av analyserade OktaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 2.33PBDE 206 b)Intern40%

ng/l< 2.33PBDE 207 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade NonBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l4.67Summa av analyserade NonBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 5.83PBDE 209 (DekaBDE) b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade BDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l17.8Summa av analyserade BDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.1alfa-HBCD b)Intern15%

ng/l< 0.1Beta-HBCD b)Intern50%

ng/l< 0.1gamma-HBCD b)Intern30%

ng/lNDHBCD (total alfa, beta, gamma) b)Intern

FNU120Turbiditet d)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l250Färg (410 nm) d)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l220Suspenderade ämnen d)SS-EN 872:200510%

6.0pH d)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.5Temperatur vid pH-mätning d)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l13Alkalinitet d)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m5.8Konduktivitet d)SS-EN 27888:199410%

mg/l6.2Klorid d)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l2.9Sulfat d)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l< 0.10Fluorid d)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l5.2Syre (O2) d)SS-EN 25813:199310%

mg/l3.1TOC d)SS EN 1484:199720%

mg/l2.5DOC d)SS EN 1484:199720%

mg/l3Biokemisk syreförbrukning BOD7 d)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.026Ammoniumkväve (NH4-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.023Fosfatfosfor (PO4-P) d)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l< 0.10Nitratkväve (NO3-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.30Fosfor P d)SS-EN ISO 15681-2:201810%

mg/l0.33Total-kväve d)ISO 29441:201010%

mg/l0.00020Arsenik As (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.016Barium Ba (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00071Bly Pb (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000019Kadmium Cd (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00070Kobolt, Co (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0020Koppar Cu (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0013Krom Cr (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0017Nickel Ni (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0024Vanadin, V (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0067Zink Zn (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l<0.60PFBA (Perfluorbutansyra) c)DIN38407-42, UNEP 29%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Chemicals Branch 2015 

mod.

ng/l<0.30PFPeA (Perfluorpentansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxA (Perfluorhexansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHpA (Perfluorheptansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFOA (Perfluoroktansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.20PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

µg/l< 0.10Diklormetan e)Intern metod30%

µg/l< 0.05Nonylfenol a)Internal method 025030%

ng/l< 0.05PBB 52 b)Intern25%

ng/l< 0.1PBB 101 b)Intern25%

µg/l< 0.10Triklormetan e)Intern metod25%

ng/l< 0.2PBB 153 b)Intern25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan e)Intern metod25%

ng/l< 0.52,2',3,4,4',5,5'-HeptaBB # BB 180 b)Intern25%

µg/l< 0.10Trikloreten e)Intern metod20%

ng/l< 12,2',3,3',4,4',5,5'-OktaBB # BB 194 b)Intern25%

µg/l< 0.10Tetrakloreten e)Intern metod20%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan e)Intern metod30%

ng/l< 22,2',3,3',4,4',5,5',6-NonBB # BB 206 b)Intern25%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan e)Intern metod25%

ng/l< 3PBB 209 (DecaBB) b)Intern25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan e)Intern metod25%

ng/lNDSumma av analyserade BBer (exkl. LOQ) b)Intern

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan e)Intern metod30%

ng/l6.85Summa av analyserade BBer (inkl. LOQ) b)Intern25%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten e)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten e)Intern metod30%

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 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.101,1-Dikloreten e)Intern metod30%

NDSumma PFAS SLV 11 c)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

µg/l< 0.10Vinylklorid e)Intern metod25%

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):

Provet har dekanterats p.g.a. mycket partiklar i provet.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Miljø, DENMARK,  DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

b)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00

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

d)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

e)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 michelle.tryggvesson@sweco.se  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-234435-01

EUSELI2-00951424
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, faktref: SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-11181498Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

6

2021-11-15

Niklas Nord

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-02

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV2110B

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

FNU38Turbiditet a)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l480Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l26Suspenderade ämnen a)SS-EN 872:200510%

6.5pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.8Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l56Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m20Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l34Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l2.1Sulfat a)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.16Fluorid a)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.3Syre (O2) a)SS-EN 25813:199310%

mg/l7.2TOC a)SS EN 1484:199720%

mg/l6.0DOC a)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 a)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l1.9Ammoniumkväve (NH4-N) a)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.0050Fosfatfosfor (PO4-P) a)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l0.13Nitratkväve (NO3-N) a)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.036Fosfor P a)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l2.0Total-kväve a)ISO 29441:201010%

mg/l0.00046Arsenik As (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.019Barium Ba (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000018Bly Pb (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.0000040Kadmium Cd (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

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-003v58
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mg/l0.0030Kobolt, Co (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000050Koppar Cu (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00090Krom Cr (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00076Nickel Ni (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0019Vanadin, V (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00057Zink Zn (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 michelle.tryggvesson@sweco.se  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, faktref: SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-11181499Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

7

2021-11-16

Niklas Nord

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-01

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: YT3B

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

FNU3.4Turbiditet a)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l110Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l2.7Suspenderade ämnen a)SS-EN 872:200535%

7.1pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.6Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l16Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m10Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l14Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l4.6Sulfat a)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.11Fluorid a)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l11.3Syre (O2) a)SS-EN 25813:199310%

mg/l14TOC a)SS EN 1484:199720%

mg/l13DOC a)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 a)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.077Ammoniumkväve (NH4-N) a)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.015Fosfatfosfor (PO4-P) a)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l0.46Nitratkväve (NO3-N) a)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.034Fosfor P a)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l0.93Total-kväve a)ISO 29441:201010%

mg/l0.00036Arsenik As (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0079Barium Ba (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00021Bly Pb (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000023Kadmium Cd (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

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-003v58
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mg/l0.00041Kobolt, Co (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0013Koppar Cu (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00053Krom Cr (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0013Nickel Ni (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00070Vanadin, V (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0077Zink Zn (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 michelle.tryggvesson@sweco.se  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-233703-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, faktref: SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-11181524Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4

2021-11-15

Niklas Nord

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-01

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV2102

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

ng/l< 0.05PBDE 17 b)Intern30%

ng/l< 0.05PBDE 28 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TriBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.1Summa av analyserade TriBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 47 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 49 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 66 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 71 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 77 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TetraBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.583Summa av analyserade TetraBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 85 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 99 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 100 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 119 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 126 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade PentaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.17Summa av analyserade PentaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.35PBDE 138 b)Intern30%

ng/l< 0.35PBDE 153 b)Intern30%

ng/l< 0.35PBDE 154 b)Intern30%

ng/l< 0.35PBDE 156 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade HexaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.4Summa av analyserade HexaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.583PBDE 183 b)Intern40%

ng/l< 0.583PBDE 184 b)Intern40%

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 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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ng/l< 0.583PBDE 191 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade HeptaBDEer (exkl. 

LOQ)

b)Intern

ng/l1.75Summa av analyserade HeptaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 1.17PBDE 196 b)Intern40%

ng/l< 1.17PBDE 197 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade OktaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l2.33Summa av analyserade OktaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 2.33PBDE 206 b)Intern40%

ng/l< 2.33PBDE 207 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade NonBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l4.67Summa av analyserade NonBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 5.83PBDE 209 (DekaBDE) b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade BDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l17.8Summa av analyserade BDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.1alfa-HBCD b)Intern15%

ng/l< 0.1Beta-HBCD b)Intern50%

ng/l< 0.1gamma-HBCD b)Intern30%

ng/lNDHBCD (total alfa, beta, gamma) b)Intern

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan e)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan e)Intern metod25%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan e)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten e)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan e)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten e)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen e)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan e)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen e)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen e)Intern metod20%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen e)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan e)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen e)Intern metod15%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan e)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan e)Intern metod20%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen e)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen e)Intern metod15%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan e)Intern metod25%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen e)Intern metod25%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen e)Intern metod25%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen e)Intern metod15%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan e)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen e)Intern metod30%

µg/l< 1.04-Klortoluen e)Intern metod30%

µg/l< 0.20Bensen e)Intern metod25%

µg/l< 1.0Brombensen e)Intern metod20%

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 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 1.0Bromdiklormetan e)Intern metod25%

µg/l< 1.0Bromklormetan e)Intern metod30%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten e)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibromklormetan e)Intern metod25%

µg/l< 1.0Dibrommetan e)Intern metod30%

µg/l< 1.0Diklormetan e)Intern metod30%

µg/l< 1.0Etylbensen e)Intern metod20%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) e)Intern metod30%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) e)Intern metod30%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen e)Intern metod30%

µg/l< 1.0Klorbensen e)Intern metod20%

µg/l< 1.0Naftalen e)Intern metod25%

µg/l< 1.0m/p-Xylen e)Intern metod30%

µg/l< 1.0n-Butylbensen e)Intern metod30%

µg/l< 1.0o-Xylen e)Intern metod30%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen e)Intern metod25%

µg/l< 1.0Propylbensen e)Intern metod25%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen e)Intern metod30%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen e)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tetrakloreten e)Intern metod20%

µg/l< 1.0Tetraklormetan e)Intern metod25%

µg/l< 1.0Toluen e)Intern metod20%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten e)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tribrommetan e)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan e)Intern metod25%

µg/l< 0.10Vinylklorid e)Intern metod25%

FNU53Turbiditet d)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l200Färg (410 nm) d)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l52Suspenderade ämnen d)SS-EN 872:200510%

7.3pH d)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.8Temperatur vid pH-mätning d)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l120Alkalinitet d)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m27Konduktivitet d)SS-EN 27888:199410%

mg/l28Klorid d)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l1.6Sulfat d)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.49Fluorid d)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l5.4Syre (O2) d)SS-EN 25813:199310%

mg/l4.7TOC d)SS EN 1484:199720%

mg/l4.4DOC d)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 d)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.030Ammoniumkväve (NH4-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.020Fosfatfosfor (PO4-P) d)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l< 0.10Nitratkväve (NO3-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

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 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.063Fosfor P d)SS-EN ISO 15681-2:201810%

mg/l0.23Total-kväve d)ISO 29441:201025%

mg/l0.0055Aluminium Al (filtrerat) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00030Arsenik As (filtrerat) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.022Barium Ba (filtrerat) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0000078Kadmium Cd (filtrerat) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0010Kobolt Co (filtrerat) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0030Koppar Cu (filtrerat) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00010Krom Cr (filtrerat) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0051Nickel Ni (filtrerat) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000010Silver Ag (filtrerat) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Tenn Sn (filtrerat) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00016Vanadin V (filtrerat) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0051Zink Zn (filtrerat) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

µg/l<0.1Atrazine c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Atrazine-desethyl c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Atrazine-desisopropyl c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Simazine c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Terbuthylazine c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Diuron c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)urea c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Imazapyr c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Linuron c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Cyanazine c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.12,6-Diklorbenzamid c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Bentazone c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

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 4 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l<0.1Diclorprop c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Mekoprop c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1MCPA c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.12,4,5-T c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1D -2,4 c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 e)SPI 201120%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 e)SPI 201120%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 e)SPI 201120%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 e)SPI 201120%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 e)SPI 201120%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 e)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa Diklorfenoler e)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Summa Triklorfenol e)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Summa Tetraklorfenol e)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Pentaklorfenol e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDT-o,p e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDT,p,p'- e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDE,o,p- e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDE-p,p e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH,gamma- (Lindane) e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-alfa e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-beta e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-delta e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-alpha e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-beta e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-sulfate e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dieldrin e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endrin e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 28 e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 52 e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 101 e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 118 e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 153 e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 138 e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 180 e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Nitrobensen e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Azobensen e)*Intern metod20%

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 5 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin e)*Intern metod20%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen e)*Intern metod20%

µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexakloretan e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Isophorone e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexaklorbutadien (HCBD) e)*Intern metod20%

µg/l< 0.102-Klornaftalen e)*Intern metod20%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter e)*Intern metod20%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dimetylftalat (DMP) e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dietylftalat e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat e)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Di-(2-etylhexyl)ftalat e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bens(a)antracen e)SPI 201120%

µg/l< 0.10Krysen e)SPI 201120%

µg/l< 0.20Benso(b,k)fluoranten e)SPI 201120%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren e)SPI 201120%

µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren e)SPI 201120%

µg/l< 0.10Dibens(a,h)antracen e)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH e)SPI 201120%

µg/l< 0.10Naftalen e)SPI 201120%

µg/l< 0.10Acenaftylen e)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fluoren e)SPI 201120%

µg/l< 0.10Acenaften e)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fenantren e)SPI 201120%

µg/l< 0.10Antracen e)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fluoranten e)SPI 201120%

µg/l< 0.10Pyren e)SPI 201120%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen e)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa övriga PAH e)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt e)SPI 2011

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt e)SPI 2011

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt e)SPI 2011

ng/l0.78PFBA (Perfluorbutansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFPeA (Perfluorpentansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxA (Perfluorhexansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

29%

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 6 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mod.

ng/l<0.30PFHpA (Perfluorheptansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.78PFOA (Perfluoroktansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.39PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.886:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

µg/l< 0.05Nonylfenol a)Internal method 025030%

ng/l< 0.05PBB 52 b)Intern25%

ng/l< 0.1PBB 101 b)Intern25%

ng/l< 0.2PBB 153 b)Intern25%

ng/l< 0.52,2',3,4,4',5,5'-HeptaBB # BB 180 b)Intern25%

ng/l< 12,2',3,3',4,4',5,5'-OktaBB # BB 194 b)Intern25%

ng/l< 22,2',3,3',4,4',5,5',6-NonBB # BB 206 b)Intern25%

ng/l< 3PBB 209 (DecaBB) b)Intern25%

ng/lNDSumma av analyserade BBer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l6.85Summa av analyserade BBer (inkl. LOQ) b)Intern25%

ng/l2.8Summa PFAS SLV 11 c)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):

Provet har dekanterats p.g.a. mycket partiklar i provet.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Miljø, DENMARK,  DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

b)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00

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

d)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

e)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 michelle.tryggvesson@sweco.se  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

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 7 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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 8 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-237391-01

EUSELI2-00951454
Í%SQbÂ!,TKjÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, faktref: SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-11181525Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4

2021-11-15

Niklas Nord

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-07

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B2103

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX e)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 e)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 e)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 e)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 e)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 e)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 e)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 e)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 e)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 e)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 e)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 e)*

UtgårOljetyp > C10 e)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen e)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren e)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren e)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen e)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH e)SPI 2011

µg/l0.047Naftalen e)SPI 201130%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.010Acenaftylen e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen e)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH e)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt e)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt e)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt e)SPI 2011

ng/l< 0.0500PBDE 17 b)Intern30%

ng/l< 0.0500PBDE 28 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TriBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.100Summa av analyserade TriBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 47 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 49 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 66 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 71 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 77 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TetraBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.583Summa av analyserade TetraBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 85 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 99 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 100 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 119 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 126 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade PentaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.17Summa av analyserade PentaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.350PBDE 138 b)Intern30%

ng/l< 0.350PBDE 153 b)Intern30%

ng/l< 0.350PBDE 154 b)Intern30%

ng/l< 0.350PBDE 156 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade HexaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.40Summa av analyserade HexaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.583PBDE 183 b)Intern40%

ng/l< 0.583PBDE 184 b)Intern40%

ng/l< 0.583PBDE 191 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade HeptaBDEer (exkl. 

LOQ)

b)Intern

ng/l1.75Summa av analyserade HeptaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 1.17PBDE 196 b)Intern40%

ng/l< 1.17PBDE 197 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade OktaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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ng/l2.33Summa av analyserade OktaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 2.33PBDE 206 b)Intern40%

ng/l< 2.33PBDE 207 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade NonBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l4.67Summa av analyserade NonBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 5.83PBDE 209 (DekaBDE) b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade BDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l17.8Summa av analyserade BDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.150alfa-HBCD b)Intern15%

ng/l< 0.100Beta-HBCD b)Intern50%

ng/l< 0.100gamma-HBCD b)Intern30%

ng/lNDHBCD (total alfa, beta, gamma) b)Intern

FNU50Turbiditet d)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l54Färg (410 nm) d)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l29Suspenderade ämnen d)SS-EN 872:200510%

8.1pH d)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.4Temperatur vid pH-mätning d)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l420Alkalinitet d)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m72Konduktivitet d)SS-EN 27888:199410%

mg/l39Klorid d)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l5.0Sulfat d)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.55Fluorid d)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.2Syre (O2) d)SS-EN 25813:199310%

mg/l5.3TOC d)SS EN 1484:199720%

mg/l5.0DOC d)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 d)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.012Ammoniumkväve (NH4-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.0070Fosfatfosfor (PO4-P) d)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l< 0.10Nitratkväve (NO3-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.018Fosfor P d)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l0.20Total-kväve d)ISO 29441:201025%

mg/l0.00035Arsenik As (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.013Barium Ba (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000010Bly Pb (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.0000040Kadmium Cd (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00023Kobolt, Co (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000085Koppar Cu (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000050Krom Cr (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0010Nickel Ni (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000079Vanadin, V (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00033Zink Zn (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l0.81PFBA (Perfluorbutansyra) c)DIN38407-42, UNEP 29%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Chemicals Branch 2015 

mod.

ng/l<0.30PFPeA (Perfluorpentansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.36PFHxA (Perfluorhexansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.40PFHpA (Perfluorheptansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l2.0PFOA (Perfluoroktansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.50PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.5PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

µg/l< 0.10Diklormetan e)Intern metod30%

µg/l< 0.05Nonylfenol a)Internal method 025030%

ng/l< 0.0500PBB 52 b)Intern25%

ng/l< 0.100PBB 101 b)Intern25%

µg/l< 0.10Triklormetan e)Intern metod25%

ng/l< 0.200PBB 153 b)Intern25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan e)Intern metod25%

ng/l< 0.5002,2',3,4,4',5,5'-HeptaBB # BB 180 b)Intern25%

µg/l< 0.10Trikloreten e)Intern metod20%

ng/l< 1.002,2',3,3',4,4',5,5'-OktaBB # BB 194 b)Intern25%

µg/l< 0.10Tetrakloreten e)Intern metod20%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan e)Intern metod30%

ng/l< 2.002,2',3,3',4,4',5,5',6-NonBB # BB 206 b)Intern25%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan e)Intern metod25%

ng/l< 3.00PBB 209 (DecaBB) b)Intern25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan e)Intern metod25%

ng/lNDSumma av analyserade BBer (exkl. LOQ) b)Intern

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan e)Intern metod30%

ng/l6.85Summa av analyserade BBer (inkl. LOQ) b)Intern25%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten e)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten e)Intern metod30%

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 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.101,1-Dikloreten e)Intern metod30%

ng/l5.6Summa PFAS SLV 11 c)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

µg/l< 0.10Vinylklorid e)Intern metod25%

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):

Provet har dekanterats p.g.a. mycket partiklar i provet.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Miljø, DENMARK,  DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

b)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00

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

d)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

e)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 michelle.tryggvesson@sweco.se  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-235948-01

EUSELI2-00951592
Í%SQbÂ!,1Â9Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-11182104Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

2

2021-11-15

Niklas Nord

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-03

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV2103

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen d)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen d)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen d)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen d)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX d)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 d)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 d)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 d)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 d)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 d)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 d)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 d)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 d)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 d)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 d)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 d)*

UtgårOljetyp > C10 d)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen d)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren d)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren d)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen d)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH d)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen d)SPI 201130%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.010Acenaftylen d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen d)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH d)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt d)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt d)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt d)SPI 2011

ng/l< 0.0500PBDE 17 b)Intern30%

ng/l< 0.0500PBDE 28 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TriBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.100Summa av analyserade TriBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 47 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 49 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 66 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 71 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 77 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TetraBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.583Summa av analyserade TetraBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 85 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 99 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 100 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 119 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 126 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade PentaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.17Summa av analyserade PentaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.350PBDE 138 b)Intern30%

ng/l< 0.350PBDE 153 b)Intern30%

ng/l< 0.350PBDE 154 b)Intern30%

ng/l< 0.350PBDE 156 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade HexaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.40Summa av analyserade HexaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.583PBDE 183 b)Intern40%

ng/l< 0.583PBDE 184 b)Intern40%

ng/l< 0.583PBDE 191 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade HeptaBDEer (exkl. 

LOQ)

b)Intern

ng/l1.75Summa av analyserade HeptaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 1.17PBDE 196 b)Intern40%

ng/l< 1.17PBDE 197 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade OktaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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ng/l2.33Summa av analyserade OktaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 2.33PBDE 206 b)Intern40%

ng/l< 2.33PBDE 207 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade NonBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l4.67Summa av analyserade NonBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 5.83PBDE 209 (DekaBDE) b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade BDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l17.8Summa av analyserade BDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.100alfa-HBCD b)Intern15%

ng/l< 0.100Beta-HBCD b)Intern50%

ng/l< 0.100gamma-HBCD b)Intern30%

ng/lNDHBCD (total alfa, beta, gamma) b)Intern

FNU60Turbiditet e)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l260Färg (410 nm) e)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l55Suspenderade ämnen e)SS-EN 872:200510%

6.3pH e)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.4Temperatur vid pH-mätning e)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l34Alkalinitet e)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m15Konduktivitet e)SS-EN 27888:199410%

mg/l18Klorid e)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l13Sulfat e)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.15Fluorid e)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l1.00Syre (O2) e)SS-EN 25813:199310%

mg/l3.2TOC e)SS EN 1484:199720%

mg/l2.5DOC e)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 e)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.059Ammoniumkväve (NH4-N) e)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.024Fosfatfosfor (PO4-P) e)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l< 0.10Nitratkväve (NO3-N) e)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) e)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.063Fosfor P e)SS-EN ISO 15681-2:201810%

mg/l0.22Total-kväve e)ISO 29441:201025%

mg/l0.00063Arsenik As (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0066Barium Ba (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000029Bly Pb (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000014Kadmium Cd (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0020Kobolt, Co (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0014Koppar Cu (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00012Krom Cr (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0043Nickel Ni (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00046Vanadin, V (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0015Zink Zn (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l<0.60PFBA (Perfluorbutansyra) c)DIN38407-42, UNEP 29%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Chemicals Branch 2015 

mod.

ng/l<0.30PFPeA (Perfluorpentansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxA (Perfluorhexansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHpA (Perfluorheptansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFOA (Perfluoroktansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.20PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

µg/l< 0.10Diklormetan d)Intern metod30%

µg/l< 0.05Nonylfenol a)Internal method 025030%

ng/l< 0.0500PBB 52 b)Intern25%

ng/l< 0.100PBB 101 b)Intern25%

µg/l< 0.10Triklormetan d)Intern metod25%

ng/l< 0.200PBB 153 b)Intern25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan d)Intern metod25%

ng/l< 0.5002,2',3,4,4',5,5'-HeptaBB # BB 180 b)Intern25%

µg/l< 0.10Trikloreten d)Intern metod20%

ng/l< 1.002,2',3,3',4,4',5,5'-OktaBB # BB 194 b)Intern25%

µg/l< 0.10Tetrakloreten d)Intern metod20%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan d)Intern metod30%

ng/l< 2.002,2',3,3',4,4',5,5',6-NonBB # BB 206 b)Intern25%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan d)Intern metod25%

ng/l< 3.00PBB 209 (DecaBB) b)Intern25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan d)Intern metod25%

ng/lNDSumma av analyserade BBer (exkl. LOQ) b)Intern

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan d)Intern metod30%

ng/l6.85Summa av analyserade BBer (inkl. LOQ) b)Intern25%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten d)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten d)Intern metod30%

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 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.101,1-Dikloreten d)Intern metod30%

1Chain of Custody d)*

NDSumma PFAS SLV 11 c)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

µg/l< 0.10Vinylklorid d)Intern metod25%

Kemisk kommentar

BOD-prov ej satt på instrument inom 24h.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Miljø, DENMARK,  DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

b)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00

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

d)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

e)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-11182106Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

2

2021-11-15

Niklas Nord

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-03

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B2101

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen e)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX e)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 e)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 e)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 e)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 e)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 e)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 e)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 e)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 e)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 e)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 e)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 e)*

UtgårOljetyp > C10 e)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen e)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren e)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren e)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen e)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH e)SPI 2011

µg/l0.024Naftalen e)SPI 201130%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.010Acenaftylen e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren e)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen e)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH e)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt e)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt e)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt e)SPI 2011

ng/l< 0.05PBDE 17 b)Intern30%

ng/l< 0.05PBDE 28 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TriBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.1Summa av analyserade TriBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 47 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 49 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 66 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 71 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 77 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TetraBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.583Summa av analyserade TetraBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 85 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 99 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 100 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 119 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 126 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade PentaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.17Summa av analyserade PentaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.35PBDE 138 b)Intern30%

ng/l< 0.35PBDE 153 b)Intern30%

ng/l< 0.35PBDE 154 b)Intern30%

ng/l< 0.35PBDE 156 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade HexaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.4Summa av analyserade HexaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.583PBDE 183 b)Intern40%

ng/l< 0.583PBDE 184 b)Intern40%

ng/l< 0.583PBDE 191 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade HeptaBDEer (exkl. 

LOQ)

b)Intern

ng/l1.75Summa av analyserade HeptaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 1.17PBDE 196 b)Intern40%

ng/l< 1.17PBDE 197 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade OktaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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ng/l2.33Summa av analyserade OktaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 2.33PBDE 206 b)Intern40%

ng/l< 2.33PBDE 207 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade NonBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l4.67Summa av analyserade NonBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 5.83PBDE 209 (DekaBDE) b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade BDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l17.8Summa av analyserade BDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.1alfa-HBCD b)Intern15%

ng/l< 0.1Beta-HBCD b)Intern50%

ng/l< 0.1gamma-HBCD b)Intern30%

ng/lNDHBCD (total alfa, beta, gamma) b)Intern

FNU36Turbiditet d)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l69Färg (410 nm) d)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l18Suspenderade ämnen d)SS-EN 872:200510%

8.2pH d)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.9Temperatur vid pH-mätning d)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l300Alkalinitet d)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m59Konduktivitet d)SS-EN 27888:199410%

mg/l49Klorid d)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l7.3Sulfat d)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.80Fluorid d)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.3Syre (O2) d)SS-EN 25813:199310%

mg/l4.0TOC d)SS EN 1484:199720%

mg/l3.5DOC d)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 d)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.15Ammoniumkväve (NH4-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l< 0.0050Fosfatfosfor (PO4-P) d)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l< 0.10Nitratkväve (NO3-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.018Fosfor P d)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l0.25Total-kväve d)ISO 29441:201010%

mg/l0.00030Arsenik As (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0015Barium Ba (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00022Bly Pb (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.0000040Kadmium Cd (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00016Kobolt, Co (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000050Koppar Cu (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000050Krom Cr (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00016Nickel Ni (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00026Vanadin, V (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00020Zink Zn (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l<0.60PFBA (Perfluorbutansyra) c)DIN38407-42, UNEP 29%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Chemicals Branch 2015 

mod.

ng/l<0.30PFPeA (Perfluorpentansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxA (Perfluorhexansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHpA (Perfluorheptansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.1PFOA (Perfluoroktansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.43PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.72PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

µg/l< 0.10Diklormetan e)Intern metod30%

µg/l< 0.05Nonylfenol a)Internal method 025030%

ng/l< 0.05PBB 52 b)Intern25%

ng/l< 0.1PBB 101 b)Intern25%

µg/l< 0.10Triklormetan e)Intern metod25%

ng/l< 0.2PBB 153 b)Intern25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan e)Intern metod25%

ng/l< 0.52,2',3,4,4',5,5'-HeptaBB # BB 180 b)Intern25%

µg/l< 0.10Trikloreten e)Intern metod20%

ng/l< 12,2',3,3',4,4',5,5'-OktaBB # BB 194 b)Intern25%

µg/l< 0.10Tetrakloreten e)Intern metod20%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan e)Intern metod30%

ng/l< 22,2',3,3',4,4',5,5',6-NonBB # BB 206 b)Intern25%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan e)Intern metod25%

ng/l< 3PBB 209 (DecaBB) b)Intern25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan e)Intern metod25%

ng/lNDSumma av analyserade BBer (exkl. LOQ) b)Intern

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan e)Intern metod30%

ng/l6.85Summa av analyserade BBer (inkl. LOQ) b)Intern25%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten e)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten e)Intern metod30%

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 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.101,1-Dikloreten e)Intern metod30%

ng/l2.3Summa PFAS SLV 11 c)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

µg/l< 0.10Vinylklorid e)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Miljø, DENMARK,  DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

b)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00

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

d)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

e)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-11190035Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

3

2021-11-15

Niklas Nord

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-03

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B2102

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

ng/l< 0.0500PBDE 17 b)Intern30%

ng/l< 0.0500PBDE 28 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TriBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.100Summa av analyserade TriBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 47 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 49 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 66 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 71 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 77 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TetraBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.583Summa av analyserade TetraBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 85 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 99 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 100 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 119 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 126 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade PentaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.17Summa av analyserade PentaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.350PBDE 138 b)Intern30%

ng/l< 0.350PBDE 153 b)Intern30%

ng/l< 0.350PBDE 154 b)Intern30%

ng/l< 0.350PBDE 156 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade HexaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.40Summa av analyserade HexaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.583PBDE 183 b)Intern40%

ng/l< 0.583PBDE 184 b)Intern40%

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 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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ng/l< 0.583PBDE 191 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade HeptaBDEer (exkl. 

LOQ)

b)Intern

ng/l1.75Summa av analyserade HeptaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 1.17PBDE 196 b)Intern40%

ng/l< 1.17PBDE 197 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade OktaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l2.33Summa av analyserade OktaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 2.33PBDE 206 b)Intern40%

ng/l< 2.33PBDE 207 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade NonBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l4.67Summa av analyserade NonBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 5.83PBDE 209 (DekaBDE) b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade BDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l17.8Summa av analyserade BDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.100alfa-HBCD b)Intern15%

ng/l< 0.100Beta-HBCD b)Intern50%

ng/l< 0.100gamma-HBCD b)Intern30%

ng/lNDHBCD (total alfa, beta, gamma) b)Intern

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan d)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan d)Intern metod25%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan d)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten d)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan d)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten d)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen d)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan d)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen d)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen d)Intern metod20%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen d)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan d)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen d)Intern metod15%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan d)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan d)Intern metod20%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen d)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen d)Intern metod15%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan d)Intern metod25%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen d)Intern metod25%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen d)Intern metod25%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen d)Intern metod15%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan d)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen d)Intern metod30%

µg/l< 1.04-Klortoluen d)Intern metod30%

µg/l< 0.20Bensen d)Intern metod25%

µg/l< 1.0Brombensen d)Intern metod20%

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 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 1.0Bromdiklormetan d)Intern metod25%

µg/l< 1.0Bromklormetan d)Intern metod30%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten d)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibromklormetan d)Intern metod25%

µg/l< 1.0Dibrommetan d)Intern metod30%

µg/l< 1.0Diklormetan d)Intern metod30%

µg/l< 1.0Etylbensen d)Intern metod20%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) d)Intern metod30%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) d)Intern metod30%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen d)Intern metod30%

µg/l< 1.0Klorbensen d)Intern metod20%

µg/l< 1.0Naftalen d)Intern metod25%

µg/l< 1.0m/p-Xylen d)Intern metod30%

µg/l< 1.0n-Butylbensen d)Intern metod30%

µg/l< 1.0o-Xylen d)Intern metod30%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen d)Intern metod25%

µg/l< 1.0Propylbensen d)Intern metod25%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen d)Intern metod30%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen d)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tetrakloreten d)Intern metod20%

µg/l< 1.0Tetraklormetan d)Intern metod25%

µg/l< 1.0Toluen d)Intern metod20%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten d)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tribrommetan d)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan d)Intern metod25%

µg/l< 0.10Vinylklorid d)Intern metod25%

FNU8.7Turbiditet e)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l25Färg (410 nm) e)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l7.6Suspenderade ämnen e)SS-EN 872:200535%

8.7pH e)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.9Temperatur vid pH-mätning e)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l220Alkalinitet e)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m74Konduktivitet e)SS-EN 27888:199410%

mg/l93Klorid e)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l26Sulfat e)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l1.2Fluorid e)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l0.6Syre (O2) e)SS-EN 25813:199310%

mg/l< 2.0TOC e)SS EN 1484:199720%

mg/l< 2.0DOC e)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 e)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.035Ammoniumkväve (NH4-N) e)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.0060Fosfatfosfor (PO4-P) e)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l< 0.10Nitratkväve (NO3-N) e)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

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 8

Förklaringar
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mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) e)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.018Fosfor P e)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l0.11Total-kväve e)ISO 29441:201025%

mg/l0.032Aluminium Al (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00018Arsenik As (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0013Barium Ba (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000018Bly Pb (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.0000040Kadmium Cd (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000022Kobolt, Co (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000050Koppar Cu (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000050Krom Cr (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l< 0.000050Nickel Ni (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000010Silver Ag (end. surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Tenn, Sn (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00039Vanadin, V (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00024Zink Zn (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.25%

µg/l<0.1Atrazine c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Atrazine-desethyl c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Atrazine-desisopropyl c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Simazine c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Terbuthylazine c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Diuron c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)urea c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Imazapyr c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Linuron c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Cyanazine c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.12,6-Diklorbenzamid c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Bentazone c)*Enviromental Science 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 4 av 8

Förklaringar
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&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

µg/l<0.1Diclorprop c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Mekoprop c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1MCPA c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.12,4,5-T c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1D -2,4 c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 d)SPI 201120%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 d)SPI 201120%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 d)SPI 201120%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 d)SPI 201120%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 d)SPI 201120%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 d)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa Diklorfenoler d)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Summa Triklorfenol d)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Summa Tetraklorfenol d)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Pentaklorfenol d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDT-o,p d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDT,p,p'- d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDE,o,p- d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDE-p,p d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH,gamma- (Lindane) d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-alfa d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-beta d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-delta d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-alpha d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-beta d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-sulfate d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dieldrin d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endrin d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 28 d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 52 d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 101 d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 118 d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 153 d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 138 d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 180 d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin d)*Intern metod20%

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 
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µg/l< 0.10Nitrobensen d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Azobensen d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin d)*Intern metod20%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen d)*Intern metod20%

µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexakloretan d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Isophorone d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexaklorbutadien (HCBD) d)*Intern metod20%

µg/l< 0.102-Klornaftalen d)*Intern metod20%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter d)*Intern metod20%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dimetylftalat (DMP) d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dietylftalat d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat d)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Di-(2-etylhexyl)ftalat d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat d)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bens(a)antracen d)SPI 201120%

µg/l< 0.10Krysen d)SPI 201120%

µg/l< 0.20Benso(b,k)fluoranten d)SPI 201120%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren d)SPI 201120%

µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren d)SPI 201120%

µg/l< 0.10Dibens(a,h)antracen d)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH d)SPI 201120%

µg/l< 0.10Naftalen d)SPI 201120%

µg/l< 0.10Acenaftylen d)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fluoren d)SPI 201120%

µg/l< 0.10Acenaften d)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fenantren d)SPI 201120%

µg/l< 0.10Antracen d)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fluoranten d)SPI 201120%

µg/l< 0.10Pyren d)SPI 201120%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen d)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa övriga PAH d)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt d)SPI 2011

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt d)SPI 2011

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt d)SPI 2011

ng/l<0.60PFBA (Perfluorbutansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFPeA (Perfluorpentansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

29%

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 
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mod.

ng/l<0.30PFHxA (Perfluorhexansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHpA (Perfluorheptansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFOA (Perfluoroktansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.20PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

µg/l< 0.05Nonylfenol a)Internal method 025030%

ng/l< 0.0500PBB 52 b)Intern25%

ng/l< 0.100PBB 101 b)Intern25%

ng/l< 0.200PBB 153 b)Intern25%

ng/l< 0.5002,2',3,4,4',5,5'-HeptaBB # BB 180 b)Intern25%

ng/l< 1.002,2',3,3',4,4',5,5'-OktaBB # BB 194 b)Intern25%

ng/l< 2.002,2',3,3',4,4',5,5',6-NonBB # BB 206 b)Intern25%

ng/l< 3.00PBB 209 (DecaBB) b)Intern25%

ng/lNDSumma av analyserade BBer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l6.85Summa av analyserade BBer (inkl. LOQ) b)Intern25%

1Chain of Custody d)*

NDSumma PFAS SLV 11 c)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Miljø, DENMARK,  DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

b)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00

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

d)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

e)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

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 7 av 8
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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 8 av 8
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-11190037Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

3

2021-11-15

Niklas Nord

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-03

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV2110

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

ng/l< 0.05PBDE 17 b)Intern30%

ng/l< 0.05PBDE 28 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TriBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.1Summa av analyserade TriBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 47 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 49 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 66 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 71 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 77 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TetraBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.583Summa av analyserade TetraBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 85 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 99 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 100 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 119 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 126 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade PentaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.17Summa av analyserade PentaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.35PBDE 138 b)Intern30%

ng/l< 0.35PBDE 153 b)Intern30%

ng/l< 0.35PBDE 154 b)Intern30%

ng/l< 0.35PBDE 156 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade HexaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.4Summa av analyserade HexaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.583PBDE 183 b)Intern40%

ng/l< 0.583PBDE 184 b)Intern40%

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 8

Förklaringar
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ng/l< 0.583PBDE 191 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade HeptaBDEer (exkl. 

LOQ)

b)Intern

ng/l1.75Summa av analyserade HeptaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 1.17PBDE 196 b)Intern40%

ng/l< 1.17PBDE 197 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade OktaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l2.33Summa av analyserade OktaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 2.33PBDE 206 b)Intern40%

ng/l< 2.33PBDE 207 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade NonBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l4.67Summa av analyserade NonBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 5.83PBDE 209 (DekaBDE) b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade BDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l17.8Summa av analyserade BDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.1alfa-HBCD b)Intern15%

ng/l< 0.1Beta-HBCD b)Intern50%

ng/l< 0.1gamma-HBCD b)Intern30%

ng/lNDHBCD (total alfa, beta, gamma) b)Intern

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan e)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan e)Intern metod25%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan e)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten e)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan e)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten e)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen e)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan e)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen e)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen e)Intern metod20%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen e)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan e)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen e)Intern metod15%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan e)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan e)Intern metod20%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen e)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen e)Intern metod15%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan e)Intern metod25%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen e)Intern metod25%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen e)Intern metod25%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen e)Intern metod15%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan e)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen e)Intern metod30%

µg/l< 1.04-Klortoluen e)Intern metod30%

µg/l< 0.20Bensen e)Intern metod25%

µg/l< 1.0Brombensen e)Intern metod20%

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 
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µg/l< 1.0Bromdiklormetan e)Intern metod25%

µg/l< 1.0Bromklormetan e)Intern metod30%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten e)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibromklormetan e)Intern metod25%

µg/l< 1.0Dibrommetan e)Intern metod30%

µg/l< 1.0Diklormetan e)Intern metod30%

µg/l< 1.0Etylbensen e)Intern metod20%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) e)Intern metod30%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) e)Intern metod30%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen e)Intern metod30%

µg/l< 1.0Klorbensen e)Intern metod20%

µg/l< 1.0Naftalen e)Intern metod25%

µg/l< 1.0m/p-Xylen e)Intern metod30%

µg/l< 1.0n-Butylbensen e)Intern metod30%

µg/l< 1.0o-Xylen e)Intern metod30%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen e)Intern metod25%

µg/l< 1.0Propylbensen e)Intern metod25%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen e)Intern metod30%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen e)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tetrakloreten e)Intern metod20%

µg/l< 1.0Tetraklormetan e)Intern metod25%

µg/l< 1.0Toluen e)Intern metod20%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten e)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tribrommetan e)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan e)Intern metod25%

µg/l< 0.10Vinylklorid e)Intern metod25%

FNU78Turbiditet d)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l630Färg (410 nm) d)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l62Suspenderade ämnen d)SS-EN 872:200510%

6.5pH d)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.9Temperatur vid pH-mätning d)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l57Alkalinitet d)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m22Konduktivitet d)SS-EN 27888:199410%

mg/l37Klorid d)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l2.9Sulfat d)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.16Fluorid d)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.2Syre (O2) d)SS-EN 25813:199310%

mg/l8.8TOC d)SS EN 1484:199720%

mg/l7.5DOC d)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 d)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l1.5Ammoniumkväve (NH4-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.0060Fosfatfosfor (PO4-P) d)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l< 0.10Nitratkväve (NO3-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

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 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) d)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.065Fosfor P d)SS-EN ISO 15681-2:201810%

mg/l1.7Total-kväve d)ISO 29441:201010%

mg/l0.076Aluminium Al (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00047Arsenik As (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.019Barium Ba (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000018Bly Pb (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.0000040Kadmium Cd (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0030Kobolt, Co (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0055Koppar Cu (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00086Krom Cr (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.00080Nickel Ni (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000010Silver Ag (end. surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Tenn, Sn (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0019Vanadin, V (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00048Zink Zn (end surgjort) e)EN ISO 17294-2:2016.25%

µg/l<0.1Atrazine c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Atrazine-desethyl c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Atrazine-desisopropyl c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Simazine c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Terbuthylazine c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Diuron c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)urea c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Imazapyr c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Linuron c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Cyanazine c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.12,6-Diklorbenzamid c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Bentazone c)*Enviromental Science 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 4 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

µg/l<0.1Diclorprop c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1Mekoprop c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1MCPA c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.12,4,5-T c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

µg/l<0.1D -2,4 c)*Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

20%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 e)SPI 201120%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 e)SPI 201120%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 e)SPI 201120%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 e)SPI 201120%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 e)SPI 201120%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 e)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa Diklorfenoler e)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Summa Triklorfenol e)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Summa Tetraklorfenol e)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Pentaklorfenol e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDT-o,p e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDT,p,p'- e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDE,o,p- e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10DDE-p,p e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH,gamma- (Lindane) e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-alfa e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-beta e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10HCH-delta e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-alpha e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-beta e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endosulfan-sulfate e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dieldrin e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Endrin e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 28 e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 52 e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 101 e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 118 e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 153 e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 138 e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10PCB 180 e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin e)*Intern metod20%

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 5 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.10Nitrobensen e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Azobensen e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin e)*Intern metod20%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen e)*Intern metod20%

µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexakloretan e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Isophorone e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Hexaklorbutadien (HCBD) e)*Intern metod20%

µg/l< 0.102-Klornaftalen e)*Intern metod20%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter e)*Intern metod20%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dimetylftalat (DMP) e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Dietylftalat e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat e)*Intern metod20%

µg/l< 1.0Di-(2-etylhexyl)ftalat e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat e)*Intern metod20%

µg/l< 0.10Bens(a)antracen e)SPI 201120%

µg/l< 0.10Krysen e)SPI 201120%

µg/l< 0.20Benso(b,k)fluoranten e)SPI 201120%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren e)SPI 201120%

µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren e)SPI 201120%

µg/l< 0.10Dibens(a,h)antracen e)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH e)SPI 201120%

µg/l< 0.10Naftalen e)SPI 201120%

µg/l< 0.10Acenaftylen e)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fluoren e)SPI 201120%

µg/l< 0.10Acenaften e)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fenantren e)SPI 201120%

µg/l< 0.10Antracen e)SPI 201120%

µg/l< 0.10Fluoranten e)SPI 201120%

µg/l< 0.10Pyren e)SPI 201120%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen e)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa övriga PAH e)SPI 201120%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt e)SPI 2011

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt e)SPI 2011

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt e)SPI 2011

ng/l<0.60PFBA (Perfluorbutansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFPeA (Perfluorpentansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

29%

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 6 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mod.

ng/l<0.30PFHxA (Perfluorhexansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHpA (Perfluorheptansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.63PFOA (Perfluoroktansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.48PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

µg/l< 0.05Nonylfenol a)Internal method 025030%

ng/l< 0.05PBB 52 b)Intern25%

ng/l< 0.1PBB 101 b)Intern25%

ng/l< 0.2PBB 153 b)Intern25%

ng/l< 0.52,2',3,4,4',5,5'-HeptaBB # BB 180 b)Intern25%

ng/l< 12,2',3,3',4,4',5,5'-OktaBB # BB 194 b)Intern25%

ng/l< 22,2',3,3',4,4',5,5',6-NonBB # BB 206 b)Intern25%

ng/l< 3PBB 209 (DecaBB) b)Intern25%

ng/lNDSumma av analyserade BBer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l6.85Summa av analyserade BBer (inkl. LOQ) b)Intern25%

ng/l1.4Summa PFAS SLV 11 c)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):

Provet har dekanterats p.g.a. mycket partiklar i provet.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Miljø, DENMARK,  DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

b)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00

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

d)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

e)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

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 7 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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 8 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-11170208Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

5

2021-11-16

Niklas Nord

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-11-16

Utskriftsdatum: 2021-12-06

2021-11-16Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV2105

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00035Arsenik As (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

30%

mg/l0.018Barium Ba (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l< 0.00050Bly Pb (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l< 0.00010Kadmium Cd (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.00059Kobolt Co (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.0037Koppar Cu (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.0011Krom Cr (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.0029Nickel Ni (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.00054Vanadin V (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l< 0.0020Zink Zn (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

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-003v58
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Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, faktref: SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-11181452Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4

2021-11-16

Niklas Nord

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-08

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV2106

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00068Arsenik As (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

30%

mg/l0.045Barium Ba (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0037Bly Pb (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l< 0.00010Kadmium Cd (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0027Kobolt Co (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.0059Koppar Cu (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.0059Krom Cr (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.0049Nickel Ni (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0099Vanadin V (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.023Zink Zn (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

1Chain of Custody a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

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-003v58



AR-21-SL-238468-01

Í%SQbÂ!,ji%Î

EUSELI2-00951424

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 michelle.tryggvesson@sweco.se  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-236395-01

EUSELI2-00951454
Í%SQbÂ!,9nfÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, faktref: SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-11181523Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4

2021-11-15

Niklas Nord

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-06

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV2102

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00053Arsenik As (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

30%

mg/l0.025Barium Ba (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l< 0.00050Bly Pb (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l< 0.00010Kadmium Cd (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0016Kobolt Co (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.0013Koppar Cu (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l< 0.00050Krom Cr (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.0059Nickel Ni (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.00055Vanadin V (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.0057Zink Zn (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

1Chain of Custody a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

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-003v58



AR-21-SL-236395-01

Í%SQbÂ!,9nfÎ

EUSELI2-00951454

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 michelle.tryggvesson@sweco.se  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-236396-01

EUSELI2-00951454
Í%SQbÂ!,9ooÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, faktref: SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-11181526Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4

2021-11-15

Niklas Nord

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-06

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B2103

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00045Arsenik As (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

30%

mg/l0.014Barium Ba (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l< 0.00050Bly Pb (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l< 0.00010Kadmium Cd (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.00058Kobolt Co (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.00086Koppar Cu (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l< 0.00050Krom Cr (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.0016Nickel Ni (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.00061Vanadin V (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l< 0.0020Zink Zn (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

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-003v58



AR-21-SL-236396-01

Í%SQbÂ!,9ooÎ

EUSELI2-00951454

Kopia till:

 michelle.tryggvesson@sweco.se  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-236410-01

EUSELI2-00951592
Í%SQbÂ!,;(jÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-11182105Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

2

2021-11-15

Niklas Nord

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-06

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV2103

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.0030Arsenik As (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

30%

mg/l0.100Barium Ba (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0083Bly Pb (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l< 0.00010Kadmium Cd (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0078Kobolt Co (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.033Koppar Cu (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.018Krom Cr (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.015Nickel Ni (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.033Vanadin V (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.041Zink Zn (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

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-003v58



AR-21-SL-236410-01

Í%SQbÂ!,;(jÎ

EUSELI2-00951592

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-237637-01

EUSELI2-00951592
Í%SQbÂ!,XkuÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-11182107Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

2

2021-11-15

Niklas Nord

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-07

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B2101

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00050Arsenik As (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

30%

mg/l0.0031Barium Ba (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0038Bly Pb (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l< 0.00010Kadmium Cd (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.00049Kobolt Co (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l< 0.00050Koppar Cu (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l< 0.00050Krom Cr (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.00096Nickel Ni (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.00060Vanadin V (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l< 0.0020Zink Zn (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

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-003v58



AR-21-SL-237637-01

Í%SQbÂ!,XkuÎ

EUSELI2-00951592

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-236411-01

EUSELI2-00951626
Í%SQbÂ!,;*|Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-11190036Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

3

2021-11-15

Niklas Nord

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-06

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B2102

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00051Arsenik As (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

30%

mg/l0.0025Barium Ba (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l< 0.00050Bly Pb (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l< 0.00010Kadmium Cd (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.00015Kobolt Co (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.0047Koppar Cu (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l< 0.00050Krom Cr (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l< 0.00050Nickel Ni (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0017Vanadin V (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l< 0.0020Zink Zn (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

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-003v58



AR-21-SL-236411-01

Í%SQbÂ!,;*|Î

EUSELI2-00951626

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-237638-01

EUSELI2-00951626
Í%SQbÂ!,Xl~Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-11190038Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

3

2021-11-15

Niklas Nord

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-07

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV2110

Provtagningsplats: Töllås gruva

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00074Arsenik As (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

30%

mg/l0.039Barium Ba (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0014Bly Pb (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l< 0.00010Kadmium Cd (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0036Kobolt Co (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.0064Koppar Cu (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.0031Krom Cr (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.0019Nickel Ni (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0056Vanadin V (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.0053Zink Zn (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

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-003v58



AR-21-SL-237638-01

Í%SQbÂ!,Xl~Î

EUSELI2-00951626

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

PR-21-SL-004320-01

EUSELI2-00950470
Í%SQbÂ!+KHgÎ

Analysrapport

Preliminärrapport
Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-11170311Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Kemisk analys påbörjad

Provtagare

5

2021-11-16

2021-11-17 04:00

Niklas Nord
Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2021-11-16

Provmärkning: YT1

Provtagningsplats: Töllåsa gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX c)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 c)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 c)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 c)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 c)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 c)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 c)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 c)*

UtgårOljetyp > C10 c)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen c)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen c)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen c)SPI 201130%

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-003v58



PR-21-SL-004320-01

Í%SQbÂ!+KHgÎ

EUSELI2-00950470

µg/l< 0.010Acenaftylen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen c)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt c)SPI 2011

FNU3.5Turbiditet b)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l130Färg (410 nm) b)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l2.5Suspenderade ämnen b)SS-EN 872:200535%

7.0pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.2Temperatur vid pH-mätning b)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l15Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m9.5Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

mg/l12Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l4.3Sulfat b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.10Fluorid b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l10.2Syre (O2) b)SS-EN 25813:199310%

mg/l14TOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l14DOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 b)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.042Ammoniumkväve (NH4-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.012Fosfatfosfor (PO4-P) b)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l0.36Nitratkväve (NO3-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)*ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.035Fosfor P b)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l0.90Total-kväve b)ISO 29441:201010%

ng/l1.3PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l2.1PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.3PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.72PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.72PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

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-003v58



PR-21-SL-004320-01
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ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.48PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

µg/l< 0.10Diklormetan c)Intern metod30%

µg/l0.21Triklormetan c)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan c)Intern metod25%

µg/l< 0.10Trikloreten c)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten c)Intern metod20%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan c)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan c)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan c)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan c)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten c)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten c)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten c)Intern metod30%

ng/l6.6Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

µg/l< 0.10Vinylklorid c)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

c)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Shuge Hua, 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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

PR-21-SL-004321-01

EUSELI2-00950470
Í%SQbÂ!+KIpÎ

Analysrapport

Preliminärrapport
Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-11170312Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Kemisk analys påbörjad

Provtagare

5

2021-11-16

2021-11-17 04:03

Niklas Nord
Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2021-11-16

Provmärkning: YT3

Provtagningsplats: Töllåsa gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX c)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 c)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 c)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 c)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 c)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 c)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 c)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 c)*

UtgårOljetyp > C10 c)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen c)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen c)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen c)SPI 201130%

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-003v58



PR-21-SL-004321-01
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µg/l< 0.010Acenaftylen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen c)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt c)SPI 2011

FNU3.2Turbiditet b)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l120Färg (410 nm) b)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l1.9Suspenderade ämnen b)SS-EN 872:200535%

7.1pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.3Temperatur vid pH-mätning b)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l17Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m10Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

mg/l13Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l4.6Sulfat b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.10Fluorid b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l11.5Syre (O2) b)SS-EN 25813:199310%

mg/l14TOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l13DOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 b)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.054Ammoniumkväve (NH4-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.010Fosfatfosfor (PO4-P) b)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l0.37Nitratkväve (NO3-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)*ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.036Fosfor P b)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l0.91Total-kväve b)ISO 29441:201010%

ng/l1.5PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.4PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.3PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.65PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.64PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

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-003v58



PR-21-SL-004321-01
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ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.50PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

µg/l< 0.10Diklormetan c)Intern metod30%

µg/l0.24Triklormetan c)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan c)Intern metod25%

µg/l< 0.10Trikloreten c)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten c)Intern metod20%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan c)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan c)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan c)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan c)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten c)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten c)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten c)Intern metod30%

ng/l6.0Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

µg/l< 0.10Vinylklorid c)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

c)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Shuge Hua, 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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-237390-01

EUSELI2-00950425
Í%SQbÂ!,TIXÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-11170207Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

5

2021-11-16

Niklas Nord

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-11-16

Utskriftsdatum: 2021-12-07

2021-11-16Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV2105

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen d)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen d)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen d)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen d)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX d)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 d)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 d)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 d)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 d)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 d)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 d)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 d)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 d)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 d)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 d)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 d)*

UtgårOljetyp > C10 d)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen d)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren d)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren d)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen d)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH d)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen d)SPI 201130%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-237390-01
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µg/l< 0.010Acenaftylen d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren d)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen d)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH d)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt d)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt d)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt d)SPI 2011

ng/l< 0.0500PBDE 17 b)Intern30%

ng/l< 0.0500PBDE 28 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TriBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.100Summa av analyserade TriBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 47 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 49 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 66 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 71 b)Intern30%

ng/l< 0.117PBDE 77 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade TetraBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l0.583Summa av analyserade TetraBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 85 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 99 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 100 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 119 b)Intern30%

ng/l< 0.233PBDE 126 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade PentaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.17Summa av analyserade PentaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.350PBDE 138 b)Intern30%

ng/l< 0.350PBDE 153 b)Intern30%

ng/l< 0.350PBDE 154 b)Intern30%

ng/l< 0.350PBDE 156 b)Intern30%

ng/lNDSumma av analyserade HexaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l1.40Summa av analyserade HexaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 0.583PBDE 183 b)Intern40%

ng/l< 0.583PBDE 184 b)Intern40%

ng/l< 0.583PBDE 191 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade HeptaBDEer (exkl. 

LOQ)

b)Intern

ng/l1.75Summa av analyserade HeptaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 1.17PBDE 196 b)Intern40%

ng/l< 1.17PBDE 197 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade OktaBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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ng/l2.33Summa av analyserade OktaBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 2.33PBDE 206 b)Intern40%

ng/l< 2.33PBDE 207 b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade NonBDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l4.67Summa av analyserade NonBDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l< 5.83PBDE 209 (DekaBDE) b)Intern40%

ng/lNDSumma av analyserade BDEer (exkl. LOQ) b)Intern

ng/l17.8Summa av analyserade BDEer (inkl. LOQ) b)Intern30%

ng/l2.41alfa-HBCD b)Intern15%

ng/l0.414Beta-HBCD b)Intern50%

ng/l< 0.300gamma-HBCD b)Intern30%

ng/l2.82HBCD (total alfa, beta, gamma) b)Intern25%

FNU3.0Turbiditet e)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l12Färg (410 nm) e)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l5.3Suspenderade ämnen e)SS-EN 872:200535%

6.3pH e)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.9Temperatur vid pH-mätning e)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l54Alkalinitet e)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m19Konduktivitet e)SS-EN 27888:199410%

mg/l4.2Klorid e)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l15Sulfat e)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l< 0.10Fluorid e)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l6.5Syre (O2) e)SS-EN 25813:199310%

mg/l6.8TOC e)SS EN 1484:199720%

mg/l7.1DOC e)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 e)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l< 0.010Ammoniumkväve (NH4-N) e)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.0060Fosfatfosfor (PO4-P) e)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l5.5Nitratkväve (NO3-N) e)ISO 15923-1:2013 Annex C10%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) e)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.015Fosfor P e)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l5.6Total-kväve e)ISO 29441:201010%

mg/l0.00028Arsenik As (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.017Barium Ba (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000031Bly Pb (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000037Kadmium Cd (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00047Kobolt, Co (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0028Koppar Cu (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00019Krom Cr (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0022Nickel Ni (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00035Vanadin, V (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0018Zink Zn (end surgjort) d)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l<0.60PFBA (Perfluorbutansyra) c)DIN38407-42, UNEP 29%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Chemicals Branch 2015 

mod.

ng/l<0.30PFPeA (Perfluorpentansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxA (Perfluorhexansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.32PFHpA (Perfluorheptansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l2.9PFOA (Perfluoroktansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.73PFNA (Perfluornonansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.44PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.8PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) c)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

µg/l< 0.10Diklormetan d)Intern metod30%

µg/l< 0.05Nonylfenol a)Internal method 025030%

ng/l< 0.0500PBB 52 b)Intern25%

ng/l< 0.100PBB 101 b)Intern25%

µg/l< 0.10Triklormetan d)Intern metod25%

ng/l< 0.200PBB 153 b)Intern25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan d)Intern metod25%

ng/l< 0.5002,2',3,4,4',5,5'-HeptaBB # BB 180 b)Intern25%

µg/l< 0.10Trikloreten d)Intern metod20%

ng/l< 1.002,2',3,3',4,4',5,5'-OktaBB # BB 194 b)Intern25%

µg/l< 0.10Tetrakloreten d)Intern metod20%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan d)Intern metod30%

ng/l< 2.002,2',3,3',4,4',5,5',6-NonBB # BB 206 b)Intern25%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan d)Intern metod25%

ng/l< 3.00PBB 209 (DecaBB) b)Intern25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan d)Intern metod25%

ng/lNDSumma av analyserade BBer (exkl. LOQ) b)Intern

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan d)Intern metod30%

ng/l6.85Summa av analyserade BBer (inkl. LOQ) b)Intern25%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten d)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten d)Intern metod30%

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 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.101,1-Dikloreten d)Intern metod30%

1Chain of Custody d)*

ng/l6.2Summa PFAS SLV 11 c)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

µg/l< 0.10Vinylklorid d)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Miljø, DENMARK,  DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

b)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00

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

d)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

e)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

PR-21-SL-004318-01

EUSELI2-00950443
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Analysrapport

Preliminärrapport
Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-11170256Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Kemisk analys påbörjad

Provtagare

5

2021-11-16

2021-11-17 03:57

Niklas Nord
Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2021-11-16

Provmärkning: Yt4

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX c)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 c)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 c)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 c)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 c)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 c)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 c)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 c)*

UtgårOljetyp > C10 c)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen c)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen c)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen c)SPI 201130%

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-003v58



PR-21-SL-004318-01

Í%SQbÂ!+KFUÎ

EUSELI2-00950443

µg/l< 0.010Acenaftylen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen c)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt c)SPI 2011

FNU3.1Turbiditet b)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l130Färg (410 nm) b)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l2.2Suspenderade ämnen b)SS-EN 872:200535%

7.2pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.3Temperatur vid pH-mätning b)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l18Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m9.9Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

mg/l13Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l4.4Sulfat b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.10Fluorid b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l11.3Syre (O2) b)SS-EN 25813:199310%

mg/l12TOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l13DOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 b)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.040Ammoniumkväve (NH4-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.0080Fosfatfosfor (PO4-P) b)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l0.35Nitratkväve (NO3-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)*ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.033Fosfor P b)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l0.82Total-kväve b)ISO 29441:201010%

ng/l1.1PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.3PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.1PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.50PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.63PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

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-003v58



PR-21-SL-004318-01

Í%SQbÂ!+KFUÎ

EUSELI2-00950443

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.56PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

µg/l< 0.10Diklormetan c)Intern metod30%

µg/l0.21Triklormetan c)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan c)Intern metod25%

µg/l< 0.10Trikloreten c)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten c)Intern metod20%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan c)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan c)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan c)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan c)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten c)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten c)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten c)Intern metod30%

ng/l5.2Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

µg/l< 0.10Vinylklorid c)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

c)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Shuge Hua, 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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

PR-21-SL-004319-01

EUSELI2-00950443
Í%SQbÂ!+KG^Î

Analysrapport

Preliminärrapport
Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-11170257Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Kemisk analys påbörjad

Provtagare

5

2021-11-16

2021-11-17 03:54

Niklas Nord
Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2021-11-16

Provmärkning: Yt5

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX c)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 c)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 c)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 c)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 c)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 c)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 c)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 c)*

UtgårOljetyp > C10 c)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen c)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen c)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen c)SPI 201130%

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-003v58



PR-21-SL-004319-01
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EUSELI2-00950443

µg/l< 0.010Acenaftylen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen c)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt c)SPI 2011

FNU3.0Turbiditet b)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l95Färg (410 nm) b)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l3.6Suspenderade ämnen b)SS-EN 872:200535%

7.2pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.5Temperatur vid pH-mätning b)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l43Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m18Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

mg/l25Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l6.8Sulfat b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.18Fluorid b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l8.00Syre (O2) b)SS-EN 25813:199310%

mg/l5.9TOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l5.5DOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 b)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.15Ammoniumkväve (NH4-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l< 0.0050Fosfatfosfor (PO4-P) b)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l0.10Nitratkväve (NO3-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l0.011Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)*ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.027Fosfor P b)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l0.62Total-kväve b)ISO 29441:201010%

ng/l0.98PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.39PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

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-003v58



PR-21-SL-004319-01
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ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.30PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

µg/l< 0.10Diklormetan c)Intern metod30%

µg/l< 0.10Triklormetan c)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan c)Intern metod25%

µg/l< 0.10Trikloreten c)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten c)Intern metod20%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan c)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan c)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan c)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan c)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten c)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten c)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten c)Intern metod30%

ng/l2.0Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

µg/l< 0.10Vinylklorid c)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

c)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Shuge Hua, 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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-237242-01

EUSELI2-00950485
Í%SQbÂ!,Q*^Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30001038, SEPPXP

Sweco Sverige AB

Christine Jansson

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2021-11170337Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

5

2021-11-15

Niklas Nord

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-11-16

Utskriftsdatum: 2021-12-07

2021-11-16Analyserna påbörjades:

Provmärkning: BH3 6,0

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 b)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen b)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l0.99Naftalen b)SPI 201130%

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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-237242-01
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µg/l< 0.010Acenaftylen b)SPI 201125%

µg/l0.12Acenaften b)SPI 201125%

µg/l0.096Fluoren b)SPI 201125%

µg/l0.097Fenantren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201130%

µg/l1.3Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l1.1Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

FNU22Turbiditet c)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l380Färg (410 nm) c)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l2.4Suspenderade ämnen c)SS-EN 872:200535%

6.6pH c)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C24.0Temperatur vid pH-mätning c)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l86Alkalinitet c)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m20Konduktivitet c)SS-EN 27888:199410%

mg/l13Klorid c)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l2.9Sulfat c)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.13Fluorid c)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.2Syre (O2) c)SS-EN 25813:199310%

mg/l23TOC c)SS EN 1484:199720%

mg/l23DOC c)SS EN 1484:199720%

mg/l3Biokemisk syreförbrukning BOD7 c)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l1.3Ammoniumkväve (NH4-N) c)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.062Fosfatfosfor (PO4-P) c)ISO 15923-1:2013 Annex F15%

mg/l< 0.10Nitratkväve (NO3-N) c)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l<0.010Nitrit-nitrogen (NO2-N) c)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.100Fosfor P c)SS-EN ISO 15681-2:201810%

mg/l1.9Total-kväve c)ISO 29441:201010%

mg/l0.00077Arsenik As (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.12Barium Ba (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00093Bly Pb (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0000070Kadmium Cd (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00032Kobolt, Co (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0014Koppar Cu (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00066Krom Cr (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00091Nickel Ni (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00043Vanadin, V (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0051Zink Zn (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l4.1PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 29%

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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Chemicals Branch 2015 

mod.

ng/l1.8PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l2.5PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.5PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l5.8PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.43PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.51PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.75PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l8.0PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

µg/l< 0.10Diklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Triklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Trikloreten b)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten b)Intern metod20%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten b)Intern metod30%

1Chain of Custody b)*

ng/l25Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):

Provet har centrifugerats p.g.a. mycket partiklar i provet.

Utförande laboratorium/underleverantör:

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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

c)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

Kopia till:

Michelle Tryggvesson  (michelle.tryggvesson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-043298-01

EUSELI2-00983430
Í%SQbÂ!:;jMÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30018381, SEMITY

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2022-02251101Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8

2022-02-23

Christine Jansson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-02-25

Utskriftsdatum: 2022-03-14

2022-02-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV3 (met.filt.fält)

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 b)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen b)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l0.031Naftalen b)SPI 201130%

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-003v58
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µg/l< 0.010Acenaftylen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l0.041Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

FNU12Turbiditet c)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l430Färg (410 nm) c)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l14Suspenderade ämnen c)SS-EN 872:200510%

6.9pH c)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C22.8Temperatur vid pH-mätning c)*SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l84Alkalinitet c)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m21Konduktivitet c)SS-EN 27888:199410%

mg/l21Klorid c)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l< 1.0Sulfat c)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.13Fluorid c)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l< 0.1Syre (O2) c)SS-EN 25813:199310%

mg/l12TOC c)SS EN 1484:199720%

mg/l12DOC c)SS EN 1484:199720%

mg/l3Biokemisk syreförbrukning BOD7 c)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.95Ammoniumkväve (NH4-N) c)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l< 0.0050Fosfatfosfor (PO4-P) c)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l< 0.10Nitratkväve (NO3-N) c)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) c)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.025Fosfor P c)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l1.3Total-kväve c)ISO 29441:201010%

mg/l0.00045Arsenik As (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.024Barium Ba (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00012Bly Pb (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.0000040Kadmium Cd (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00050Kobolt, Co (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00019Koppar Cu (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00053Krom Cr (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00037Nickel Ni (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0019Vanadin, V (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.015Zink Zn (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l2.0PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 29%

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-003v58
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Chemicals Branch 2015 

mod.

ng/l0.51PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.0PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.2PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l3.5PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.68PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.79PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.53PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l5.6PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

1Chain of Custody b)*

ng/l16Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

c)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-040895-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30018381, SEMITY

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2022-02251102Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8

2022-02-23

Christine Jansson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-02-25

Utskriftsdatum: 2022-03-10

2022-02-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: BH3 (met.filt.fält)

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.0015Bensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen c)Intern metod30%

mg/l0.0018M/P/O-Xylen c)Intern metod30%

mg/l0.0028Summa TEX c)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 c)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 c)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 c)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 c)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 c)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 c)SIS TK 535 N 012 mod25%

BensinOljetyp < C10 c)*

UtgårOljetyp > C10 c)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen c)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen c)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH c)SPI 2011

µg/l1.4Naftalen c)SPI 201130%

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-003v58
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µg/l< 0.010Acenaftylen c)SPI 201125%

µg/l0.13Acenaften c)SPI 201125%

µg/l0.11Fluoren c)SPI 201125%

µg/l0.10Fenantren c)SPI 201125%

µg/l0.012Antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen c)SPI 201130%

µg/l1.7Summa övriga PAH c)SPI 2011

µg/l1.5Summa PAH med låg molekylvikt c)SPI 2011

µg/l0.23Summa PAH med medelhög molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt c)SPI 2011

FNU50Turbiditet b)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l540Färg (410 nm) b)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l86Suspenderade ämnen b)SS-EN 872:200510%

6.8pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.2Temperatur vid pH-mätning b)*SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l140Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m28Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

mg/l23Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l1.2Sulfat b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.15Fluorid b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.2Syre (O2) b)SS-EN 25813:199310%

mg/l16TOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l6.6DOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 b)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l3.1Ammoniumkväve (NH4-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.013Fosfatfosfor (PO4-P) b)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l0.13Nitratkväve (NO3-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.16Fosfor P b)SS-EN ISO 15681-2:201810%

mg/l3.5Total-kväve b)ISO 29441:201010%

mg/l0.00064Arsenik As (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.11Barium Ba (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0022Bly Pb (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000039Kadmium Cd (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00070Kobolt, Co (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0028Koppar Cu (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00064Krom Cr (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0010Nickel Ni (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00052Vanadin, V (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.025Zink Zn (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l2.0PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 29%

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-003v58
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Chemicals Branch 2015 

mod.

ng/l1.3PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.7PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.95PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l4.6PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.42PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.45PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.48PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l4.9PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l17Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):

Provet har dekanterats p.g.a. mycket partiklar i provet.

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

c)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-040896-01

EUSELI2-00983430
Í%SQbÂ!9oAuÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30018381, SEMITY

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2022-02251103Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8

2022-02-23

Christine Jansson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-02-25

Utskriftsdatum: 2022-03-10

2022-02-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV2110 (met.filt.fält)

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX c)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 c)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 c)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 c)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 c)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 c)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 c)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 c)*

UtgårOljetyp > C10 c)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen c)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen c)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen c)SPI 201130%

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-003v58



AR-22-SL-040896-01

Í%SQbÂ!9oAuÎ

EUSELI2-00983430

µg/l< 0.010Acenaftylen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen c)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt c)SPI 2011

FNU160Turbiditet b)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l570Färg (410 nm) b)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l200Suspenderade ämnen b)SS-EN 872:200510%

6.3pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C24.0Temperatur vid pH-mätning b)*SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l36Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m20Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

mg/l38Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l8.0Sulfat b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.18Fluorid b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.5Syre (O2) b)SS-EN 25813:199310%

mg/l6.7TOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l2.6DOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 b)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.77Ammoniumkväve (NH4-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l< 0.0050Fosfatfosfor (PO4-P) b)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l< 0.10Nitratkväve (NO3-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.15Fosfor P b)SS-EN ISO 15681-2:201810%

mg/l1.1Total-kväve b)ISO 29441:201010%

mg/l0.00026Arsenik As (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.016Barium Ba (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000075Bly Pb (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.0000040Kadmium Cd (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0024Kobolt, Co (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00019Koppar Cu (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00032Krom Cr (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00061Nickel Ni (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00057Vanadin, V (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.014Zink Zn (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l<0.60PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 29%

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-003v58



AR-22-SL-040896-01
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EUSELI2-00983430

Chemicals Branch 2015 

mod.

ng/l<0.30PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.4PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.34PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.69PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.0PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l3.4Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):

Provet har dekanterats p.g.a. mycket partiklar i provet.

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

c)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-040897-01

EUSELI2-00983430
Í%SQbÂ!9oCÂÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30018381, SEMITY

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2022-02251104Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8

2022-02-23

Christine Jansson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-02-25

Utskriftsdatum: 2022-03-10

2022-02-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV2102 (met.filt.fält)

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX c)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 c)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 c)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 c)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 c)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 c)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 c)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 c)*

UtgårOljetyp > C10 c)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen c)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen c)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen c)SPI 201130%

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-003v58



AR-22-SL-040897-01
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µg/l< 0.010Acenaftylen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen c)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt c)SPI 2011

FNU95Turbiditet b)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l160Färg (410 nm) b)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l99Suspenderade ämnen b)SS-EN 872:200510%

7.0pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.2Temperatur vid pH-mätning b)*SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l99Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m25Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

mg/l30Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l2.4Sulfat b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.40Fluorid b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l3.3Syre (O2) b)SS-EN 25813:199310%

mg/l7.8TOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l4.9DOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 b)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.34Ammoniumkväve (NH4-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.0080Fosfatfosfor (PO4-P) b)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l< 0.10Nitratkväve (NO3-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.10Fosfor P b)SS-EN ISO 15681-2:201810%

mg/l0.32Total-kväve b)ISO 29441:201010%

mg/l0.00029Arsenik As (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.016Barium Ba (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000027Bly Pb (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0000080Kadmium Cd (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00011Kobolt, Co (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0051Koppar Cu (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00027Krom Cr (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0028Nickel Ni (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00022Vanadin, V (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0044Zink Zn (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l0.68PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 29%

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-003v58



AR-22-SL-040897-01
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Chemicals Branch 2015 

mod.

ng/l<0.30PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.64PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.28PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.6Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):

Provet har dekanterats p.g.a. mycket partiklar i provet.

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

c)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-040935-01

EUSELI2-00983435
Í%SQbÂ!9owXÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30018381, SEMITY

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2022-02251121Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

3

2022-02-23

Christine Jansson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-02-25

Utskriftsdatum: 2022-03-10

2022-02-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV2103

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 b)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen b)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen b)SPI 201130%

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-003v58
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µg/l< 0.010Acenaftylen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

FNU>2000Turbiditet c)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l4100Färg (410 nm) c)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l2400Suspenderade ämnen c)SS-EN 872:200510%

6.2pH c)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.9Temperatur vid pH-mätning c)*SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l31Alkalinitet c)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m13Konduktivitet c)SS-EN 27888:199410%

mg/l17Klorid c)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l13Sulfat c)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.17Fluorid c)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l1.3Syre (O2) c)SS-EN 25813:199310%

mg/l11TOC c)SS EN 1484:199720%

mg/l2.2DOC c)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 c)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.042Ammoniumkväve (NH4-N) c)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.30Fosfatfosfor (PO4-P) c)ISO 15923-1:2013 Annex F15%

mg/l< 0.10Nitratkväve (NO3-N) c)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) c)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l2.3Fosfor P c)SS-EN ISO 15681-2:201810%

mg/l0.64Total-kväve c)ISO 29441:201010%

mg/l0.00026Arsenik As (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0078Barium Ba (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000074Bly Pb (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000022Kadmium Cd (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0017Kobolt Co (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0056Koppar Cu (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00014Krom Cr (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0036Nickel Ni (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00054Vanadin V (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0099Zink Zn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l<0.60PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 29%

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-003v58
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Chemicals Branch 2015 

mod.

ng/l<0.30PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.20PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

1Chain of Custody b)*

NDSumma PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):

Provet har centrifugerats p.g.a. mycket partiklar i provet.

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

c)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30018381, SEMITY

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2022-02251122Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

3

2022-02-23

Christine Jansson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-02-25

Utskriftsdatum: 2022-03-10

2022-02-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV2103B

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

FNU1500Turbiditet b)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l1700Färg (410 nm) b)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l1500Suspenderade ämnen b)SS-EN 872:200510%

6.1pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C24.0Temperatur vid pH-mätning b)*SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l30Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m13Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

mg/l15Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l12Sulfat b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.22Fluorid b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l1.7Syre (O2) b)SS-EN 25813:199310%

mg/l9.0TOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l2.5DOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 b)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.036Ammoniumkväve (NH4-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.16Fosfatfosfor (PO4-P) b)ISO 15923-1:2013 Annex F15%

mg/l< 0.10Nitratkväve (NO3-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l1.4Fosfor P b)SS-EN ISO 15681-2:201810%

mg/l0.45Total-kväve b)ISO 29441:201010%

mg/l0.00028Arsenik As (filtrerat) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0074Barium Ba (filtrerat) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000078Bly Pb (filtrerat) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000019Kadmium Cd (filtrerat) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/l0.0019Kobolt Co (filtrerat) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0046Koppar Cu (filtrerat) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00013Krom Cr (filtrerat) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0035Nickel Ni (filtrerat) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00037Vanadin V (filtrerat) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0019Zink Zn (filtrerat) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l<0.60PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.20PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

NDSumma PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):

Provet har centrifugerats p.g.a. mycket partiklar i provet.

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

c)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

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-003v58
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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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30018381, SEMITY

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2022-02251123Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

3

2022-02-23

Christine Jansson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-02-25

Utskriftsdatum: 2022-03-10

2022-02-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV2106

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX c)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 c)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 c)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 c)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 c)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 c)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 c)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 c)*

UtgårOljetyp > C10 c)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen c)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen c)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen c)SPI 201130%

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-003v58
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µg/l< 0.010Acenaftylen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen c)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt c)SPI 2011

FNU>2000Turbiditet b)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l3100Färg (410 nm) b)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l2900Suspenderade ämnen b)SS-EN 872:200510%

6.0pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C24.3Temperatur vid pH-mätning b)*SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l8.2Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m5.6Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

mg/l9.5Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l2.4Sulfat b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.11Fluorid b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l6.4Syre (O2) b)SS-EN 25813:199310%

mg/l8.2TOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l2.1DOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 b)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.020Ammoniumkväve (NH4-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.33Fosfatfosfor (PO4-P) b)ISO 15923-1:2013 Annex F15%

mg/l< 0.10Nitratkväve (NO3-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l3.2Fosfor P b)SS-EN ISO 15681-2:201810%

mg/l1.2Total-kväve b)ISO 29441:201010%

mg/l0.00011Arsenik As (filtrerat) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0026Barium Ba (filtrerat) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000025Bly Pb (filtrerat) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000019Kadmium Cd (filtrerat) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00042Kobolt Co (filtrerat) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00074Koppar Cu (filtrerat) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000076Krom Cr (filtrerat) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0010Nickel Ni (filtrerat) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00023Vanadin V (filtrerat) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00081Zink Zn (filtrerat) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l<0.60PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 29%

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-003v58
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Chemicals Branch 2015 

mod.

ng/l<0.30PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.53PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.53Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):

Provet har centrifugerats p.g.a. mycket partiklar i provet.

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

c)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-041000-01

EUSELI2-00983443
Í%SQbÂ!9qC0Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30018381, SEMITY

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2022-02251168Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Kemisk analys påbörjad

Provtagare

7

2022-02-23

2022-02-25 12:20

Christine Jansson
Provet ankom:

RecipientvattenMatris:

2022-02-25

Utskriftsdatum: 2022-03-10

Provmärkning: YT1 (met.filt.fält)

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX c)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 c)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 c)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 c)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 c)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 c)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 c)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 c)*

UtgårOljetyp > C10 c)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen c)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen c)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen c)SPI 201130%

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-003v58



AR-22-SL-041000-01

Í%SQbÂ!9qC0Î

EUSELI2-00983443

µg/l< 0.010Acenaftylen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen c)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt c)SPI 2011

FNU3.1Turbiditet b)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l73Färg (410 nm) b)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l4.3Suspenderade ämnen b)SS-EN 872:200535%

6.7pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C22.9Temperatur vid pH-mätning b)*SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l8.1Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m8.9Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

mg/l16Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l4.0Sulfat b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l< 0.10Fluorid b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l12.6Syre (O2) b)SS-EN 25813:199310%

mg/l8.8TOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l9.2DOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 b)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.026Ammoniumkväve (NH4-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.013Fosfatfosfor (PO4-P) b)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l0.55Nitratkväve (NO3-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)*ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.023Fosfor P b)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l0.86Total-kväve b)ISO 29441:201010%

mg/l0.00022Arsenik As (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0082Barium Ba (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00016Bly Pb (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000033Kadmium Cd (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00047Kobolt, Co (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00088Koppar Cu (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00036Krom Cr (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00070Nickel Ni (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00053Vanadin, V (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.013Zink Zn (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l0.61PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 29%

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-003v58



AR-22-SL-041000-01
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Chemicals Branch 2015 

mod.

ng/l0.71PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.53PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.44PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.43PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.446:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l3.2Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

Kemisk kommentar

BOD-prov ej satt på instrument inom 24h från provtagningstid.

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

c)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-041001-01

EUSELI2-00983443
Í%SQbÂ!9qEBÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30018381, SEMITY

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2022-02251169Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Kemisk analys påbörjad

Provtagare

7

2022-02-23

2022-02-25 12:24

Christine Jansson
Provet ankom:

RecipientvattenMatris:

2022-02-25

Utskriftsdatum: 2022-03-10

Provmärkning: YT1B (met.filt.fält)

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

FNU2.3Turbiditet b)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l69Färg (410 nm) b)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l2.0Suspenderade ämnen b)SS-EN 872:200535%

6.7pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C22.8Temperatur vid pH-mätning b)*SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l7.8Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m8.9Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

mg/l16Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l4.0Sulfat b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l< 0.10Fluorid b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l12.6Syre (O2) b)SS-EN 25813:199310%

mg/l9.3TOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l9.5DOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 b)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.016Ammoniumkväve (NH4-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.0070Fosfatfosfor (PO4-P) b)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l0.55Nitratkväve (NO3-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)*ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.020Fosfor P b)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l0.90Total-kväve b)ISO 29441:201010%

mg/l0.00022Arsenik As (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0081Barium Ba (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00015Bly Pb (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000034Kadmium Cd (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-22-SL-041001-01
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mg/l0.00047Kobolt, Co (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00086Koppar Cu (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00036Krom Cr (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00072Nickel Ni (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00052Vanadin, V (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.014Zink Zn (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l<0.60PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.65PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.53PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.44PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.47PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.38PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l2.5Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

Kemisk kommentar

BOD-prov ej satt på instrument inom 24h från provtagningstid.

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

c)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

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-003v58
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-041002-01

EUSELI2-00983443
Í%SQbÂ!9qGTÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30018381, SEMITY

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2022-02251170Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Kemisk analys påbörjad

Provtagare

7

2022-02-23

2022-02-25 12:17

Christine Jansson
Provet ankom:

RecipientvattenMatris:

2022-02-25

Utskriftsdatum: 2022-03-10

Provmärkning: YT3 (met.filt.fält)

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX c)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 c)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 c)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 c)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 c)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 c)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 c)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 c)*

UtgårOljetyp > C10 c)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen c)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen c)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen c)SPI 201130%

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-003v58
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µg/l< 0.010Acenaftylen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen c)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt c)SPI 2011

FNU2.6Turbiditet b)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l73Färg (410 nm) b)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l3.1Suspenderade ämnen b)SS-EN 872:200535%

6.9pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C22.8Temperatur vid pH-mätning b)*SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l12Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m10Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

mg/l17Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l4.5Sulfat b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l< 0.10Fluorid b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l13.1Syre (O2) b)SS-EN 25813:199310%

mg/l8.5TOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l8.1DOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l4Biokemisk syreförbrukning BOD7 b)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.062Ammoniumkväve (NH4-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.0080Fosfatfosfor (PO4-P) b)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l0.60Nitratkväve (NO3-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)*ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.022Fosfor P b)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l1.0Total-kväve b)ISO 29441:201010%

mg/l0.00022Arsenik As (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0092Barium Ba (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00014Bly Pb (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000032Kadmium Cd (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00042Kobolt, Co (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0012Koppar Cu (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00033Krom Cr (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00071Nickel Ni (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00051Vanadin, V (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.015Zink Zn (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l<0.60PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 29%

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-003v58
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Chemicals Branch 2015 

mod.

ng/l<0.30PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.57PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.31PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.53PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.73PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.456:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l2.6Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

Kemisk kommentar

BOD-prov ej satt på instrument inom 24h från provtagningstid.

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

c)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30018381, SEMITY

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2022-02251171Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Kemisk analys påbörjad

Provtagare

7

2022-02-23

2022-02-25 13:04

Christine Jansson
Provet ankom:

RecipientvattenMatris:

2022-02-25

Utskriftsdatum: 2022-03-10

Provmärkning: YT4 (met.filt.fält)

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX c)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 c)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 c)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 c)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 c)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 c)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 c)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 c)*

UtgårOljetyp > C10 c)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen c)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen c)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen c)SPI 201130%

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-003v58
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µg/l< 0.010Acenaftylen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen c)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt c)SPI 2011

FNU2.8Turbiditet b)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l67Färg (410 nm) b)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l3.3Suspenderade ämnen b)SS-EN 872:200535%

6.9pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C22.9Temperatur vid pH-mätning b)*SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l11Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m9.5Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

mg/l17Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l4.2Sulfat b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l< 0.10Fluorid b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l12.9Syre (O2) b)SS-EN 25813:199310%

mg/l8.1TOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l8.2DOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 b)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.033Ammoniumkväve (NH4-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.0080Fosfatfosfor (PO4-P) b)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l0.56Nitratkväve (NO3-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)*ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.022Fosfor P b)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l0.96Total-kväve b)ISO 29441:201010%

mg/l0.00020Arsenik As (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0084Barium Ba (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00012Bly Pb (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000032Kadmium Cd (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00038Kobolt, Co (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0011Koppar Cu (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00030Krom Cr (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00066Nickel Ni (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00047Vanadin, V (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.010Zink Zn (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l<0.60PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 29%

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-003v58
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Chemicals Branch 2015 

mod.

ng/l0.40PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.41PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.48PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.46PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.386:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l2.1Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

Kemisk kommentar

BOD-prov ej satt på instrument inom 24h från provtagningstid.

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

c)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30018381, SEMITY

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2022-02251172Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Kemisk analys påbörjad

Provtagare

7

2022-02-23

2022-02-25 13:01

Christine Jansson
Provet ankom:

RecipientvattenMatris:

2022-02-25

Utskriftsdatum: 2022-03-10

Provmärkning: YT5 (met.filt.fält)

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX c)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 c)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 c)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 c)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 c)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 c)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 c)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 c)*

UtgårOljetyp > C10 c)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen c)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen c)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen c)SPI 201130%

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-003v58
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µg/l< 0.010Acenaftylen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen c)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt c)SPI 2011

FNU2.4Turbiditet b)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l41Färg (410 nm) b)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l2.8Suspenderade ämnen b)SS-EN 872:200535%

7.2pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.0Temperatur vid pH-mätning b)*SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l30Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m16Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

mg/l24Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l7.9Sulfat b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.19Fluorid b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l11.9Syre (O2) b)SS-EN 25813:199310%

mg/l4.8TOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l4.5DOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 b)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l< 0.010Ammoniumkväve (NH4-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l< 0.0050Fosfatfosfor (PO4-P) b)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l0.44Nitratkväve (NO3-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l0.0040Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)*ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.018Fosfor P b)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l0.72Total-kväve b)ISO 29441:201010%

mg/l0.00015Arsenik As (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.016Barium Ba (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000084Bly Pb (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0000040Kadmium Cd (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00011Kobolt, Co (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0020Koppar Cu (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00021Krom Cr (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00049Nickel Ni (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00034Vanadin, V (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0044Zink Zn (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l<0.60PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 29%

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-003v58



AR-22-SL-041004-01
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Chemicals Branch 2015 

mod.

ng/l<0.30PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.37PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.28PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.65Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

Kemisk kommentar

BOD-prov ej satt på instrument inom 24h från provtagningstid.

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

c)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, 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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-040900-01

EUSELI2-00983445
Í%SQbÂ!9oIVÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

20018381, SEMITY

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2022-02251185Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4

2022-02-23

Christine Jansson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-02-25

Utskriftsdatum: 2022-03-10

2022-02-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV2105 (met.filt.fält)

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 b)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen b)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen b)SPI 201130%

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-003v58
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µg/l< 0.010Acenaftylen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

FNU18Turbiditet c)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l27Färg (410 nm) c)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l46Suspenderade ämnen c)SS-EN 872:200510%

6.2pH c)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.8Temperatur vid pH-mätning c)*SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l50Alkalinitet c)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m18Konduktivitet c)SS-EN 27888:199410%

mg/l5.9Klorid c)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l14Sulfat c)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l< 0.10Fluorid c)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l7.6Syre (O2) c)SS-EN 25813:199310%

mg/l6.3TOC c)SS EN 1484:199720%

mg/l5.9DOC c)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 c)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l< 0.010Ammoniumkväve (NH4-N) c)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.013Fosfatfosfor (PO4-P) c)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l4.8Nitratkväve (NO3-N) c)ISO 15923-1:2013 Annex C10%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) c)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.078Fosfor P c)SS-EN ISO 15681-2:201810%

mg/l5.0Total-kväve c)ISO 29441:201010%

mg/l0.00027Arsenik As (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.015Barium Ba (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000046Bly Pb (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000029Kadmium Cd (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00032Kobolt, Co (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0030Koppar Cu (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00019Krom Cr (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0017Nickel Ni (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00047Vanadin, V (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.014Zink Zn (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l<0.60PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 29%

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-003v58
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Chemicals Branch 2015 

mod.

ng/l<0.30PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.33PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l3.4PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.49PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.8PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

1Chain of Custody b)*

ng/l6.0Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

c)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-040901-01

EUSELI2-00983445
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

20018381, SEMITY

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2022-02251186Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4

2022-02-23

Christine Jansson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-02-25

Utskriftsdatum: 2022-03-10

2022-02-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B2101 (met.filt.fält)

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX c)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 c)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 c)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 c)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 c)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 c)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 c)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 c)*

UtgårOljetyp > C10 c)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen c)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen c)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen c)SPI 201130%

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-003v58
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µg/l< 0.010Acenaftylen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen c)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt c)SPI 2011

FNU28Turbiditet b)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l180Färg (410 nm) b)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l15Suspenderade ämnen b)SS-EN 872:200510%

8.3pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C22.5Temperatur vid pH-mätning b)*SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l260Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m62Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

mg/l67Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l13Sulfat b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.87Fluorid b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.3Syre (O2) b)SS-EN 25813:199310%

mg/l2.4TOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l< 2.0DOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 b)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.025Ammoniumkväve (NH4-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l< 0.0050Fosfatfosfor (PO4-P) b)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l< 0.10Nitratkväve (NO3-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.014Fosfor P b)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l0.16Total-kväve b)ISO 29441:201025%

mg/l0.000056Arsenik As (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0012Barium Ba (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000010Bly Pb (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.0000040Kadmium Cd (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000038Kobolt, Co (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000050Koppar Cu (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000050Krom Cr (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000052Nickel Ni (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000040Vanadin, V (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00036Zink Zn (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l<0.60PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 29%

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-003v58



AR-22-SL-040901-01

Í%SQbÂ!9oKhÎ

EUSELI2-00983445

Chemicals Branch 2015 

mod.

ng/l<0.30PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.40PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.49PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.89Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

c)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-040902-01

EUSELI2-00983445
Í%SQbÂ!9oMzÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

20018381, SEMITY

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2022-02251187Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4

2022-02-23

Christine Jansson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-02-25

Utskriftsdatum: 2022-03-10

2022-02-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B2102 (met.filt.fält)

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX c)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 c)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 c)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 c)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 c)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 c)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 c)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 c)*

UtgårOljetyp > C10 c)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen c)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen c)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen c)SPI 201130%

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-003v58



AR-22-SL-040902-01

Í%SQbÂ!9oMzÎ

EUSELI2-00983445

µg/l< 0.010Acenaftylen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen c)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt c)SPI 2011

FNU5.7Turbiditet b)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l45Färg (410 nm) b)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l3.1Suspenderade ämnen b)SS-EN 872:200535%

8.7pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C22.7Temperatur vid pH-mätning b)*SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l230Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m74Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

mg/l99Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l27Sulfat b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l1.0Fluorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l0.4Syre (O2) b)SS-EN 25813:199310%

mg/l< 2.0TOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l< 2.0DOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 b)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l0.041Ammoniumkväve (NH4-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l< 0.0050Fosfatfosfor (PO4-P) b)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l< 0.10Nitratkväve (NO3-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.010Fosfor P b)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l0.11Total-kväve b)ISO 29441:201025%

mg/l0.000038Arsenik As (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0011Barium Ba (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000010Bly Pb (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.0000040Kadmium Cd (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000014Kobolt, Co (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000050Koppar Cu (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000050Krom Cr (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000050Nickel Ni (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000082Vanadin, V (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0064Zink Zn (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l<0.60PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 29%

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-003v58



AR-22-SL-040902-01

Í%SQbÂ!9oMzÎ

EUSELI2-00983445

Chemicals Branch 2015 

mod.

ng/l<0.30PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.34PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.34Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

c)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-040903-01

EUSELI2-00983445
Í%SQbÂ!9oO%Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

20018381, SEMITY

Sweco Sverige AB

Michelle Tryggvesson

Karl XI:s väg 61

30296 HALMSTAD

Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2022-02251188Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4

2022-02-23

Christine Jansson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-02-25

Utskriftsdatum: 2022-03-10

2022-02-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B2103 (met.filt.fält)

Provtagningsplats: Töllås gruva (30018381)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen c)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX c)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 c)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 c)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 c)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 c)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 c)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 c)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 c)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 c)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 c)*

UtgårOljetyp > C10 c)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen c)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren c)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen c)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen c)SPI 201130%

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-003v58



AR-22-SL-040903-01

Í%SQbÂ!9oO%Î

EUSELI2-00983445

µg/l< 0.010Acenaftylen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren c)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen c)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt c)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt c)SPI 2011

FNU42Turbiditet b)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l54Färg (410 nm) b)SS-EN ISO 7887:2012, 

metod C

20%

mg/l27Suspenderade ämnen b)SS-EN 872:200510%

8.1pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C24.1Temperatur vid pH-mätning b)*SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l140Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m38Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

mg/l34Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l11Sulfat b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.25Fluorid b)SS-EN ISO 10304-1:200920%

mg/l0.5Syre (O2) b)SS-EN 25813:199310%

mg/l11TOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l11DOC b)SS EN 1484:199720%

mg/l16Biokemisk syreförbrukning BOD7 b)SS-EN ISO 

5815-1:2019/5815-2:2003, 

ISO 17289:2014

30%

mg/l< 0.010Ammoniumkväve (NH4-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l< 0.0050Fosfatfosfor (PO4-P) b)ISO 15923-1:2013 Annex F30%

mg/l< 0.10Nitratkväve (NO3-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.015Fosfor P b)SS-EN ISO 15681-2:201825%

mg/l0.14Total-kväve b)ISO 29441:201025%

mg/l0.000074Arsenik As (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.0010Barium Ba (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000010Bly Pb (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.0000040Kadmium Cd (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000013Kobolt, Co (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000050Koppar Cu (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000050Krom Cr (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00015Nickel Ni (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000036Vanadin, V (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00043Zink Zn (end surgjort) c)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l<0.60PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 29%

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-003v58



AR-22-SL-040903-01

Í%SQbÂ!9oO%Î

EUSELI2-00983445

Chemicals Branch 2015 

mod.

ng/l<0.30PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.5PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.5PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.616:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l3.6Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):

Provet har dekanterats p.g.a. mycket partiklar i provet.

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

c)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Christine Jansson  (christine.jansson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Chain of Custody, Eurofins 
 

 



ld-nr plombering 1: 0000 )C} 2  

1-& Signatur: Datum plombering & frakt: 

Transportor: Crown I ( 4O r„ (- 

21 Datum plombering & frakt: SIgnatur. 

3sct Eurofins uppdragsnr: Plombering Intakt (Ja / NeD: EuEvi 2. - 00 g60030 

ld-nr plombering 3: 

ld-nr plombering 4: 

0000 1 q9- 

0000 1(:18 

Betaltest SLODW reg (Ja/Nej): Nv3  

Formular scannat/dokumenterat (Ja/Nej):  

Signatur: arrvp Vaskans innehall intakt (Ja/Nej): :10 

Datum A103 15 

eurofins 

Order nr materialbestallning: i 0 2 s5 

ld-nr plombering 2: 000 1 61 

Avsandare: Eurofins Environment Testing Sweden AB 

Kabelvagen 2 

553 02 JonkOpIng 

Transportor: DHL 

Plombering intakt (Ja / Nej): 

ld-nr plombering 3: 

ld-nr plombering 4: 

Avstindare: 

(kundens adress) , 

4. Provmottagning 
(Fylls i av Eurofins Environment) 

Eurofins Environment Testing Sweden AB 
www.eurofins.se  
E-mail info.environment@eurofins.se  
Kundsupport: 010-490 81 10 

X 4144-ar in)-e kocItl) 

11111111111111111111111111 
E US E L12 -00860030 
Sweep Sverige AB 

Registrerad av: 
Maria Jakobsson  
Mottaget: 2021-03-15 08:20 Klan: 2021-03-19 

2. Mottagande av provmaterial 
(Fylls i av kund) 

K3150192 
K3150193 
K3150194 

III 

ld-nr plombering 1: U (- 

ld-nr plombering 2: u),c)(31(i- 
Vaskans innehall intakt (Ja/Nej): 

/ 073- 21  

4-t( k. it 

Datum: 

Signatur: 

Leverans och mottagningsformular - Chain of Custody 
1. Avsandare - Beskrivning och leverans 
F Ils i av Eurofins Environment) 
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Id-nr plombering 2: 000r)  Transportor: DHL 

Datum plombering & frakt: Signatur: 

2. Mottagande av provmateria 
(Foils no kund 

IL cAvin'ajni,--,, (act) IMA 1_,[5 l'i):.)1110 1 flIf4_1U1111 t 0 0 

Avsandare - Beskrivning och Ieverans 
(Fylls I av Eurofins Environment) 

Order nr materialbestallning: q q 31 
Id-nr plombering 1: 0 000  Si  72 

Avsandare: Eurofins Environment Testing Sweden AB 

Kabelvagen 2 

553 02 JOnkoping 

Plombering intakt (Ja / Nej): 

ld-nr plombering 1: 

   

Datum: 

Signatur: 

 

Id-nr plombering 2: , 

  

    

Vaskans innehAll intakt (Ja/Nej): 

 

     

3. Vid frakt 2V pray tilt Eurofins 
(Fylis i av kund'  

coo? .'3 
Id-nr plombering 3: 

 

Avsandare: 

(kundens adress 

 

Id-nr plombering 4: Ot, 71- ( 

 

TransportOr: Crown 

  

3 

    

Datum plombering & frakt: 

 

Signatur: 

 

    

4. Provmottagning 
(Fylls i av Eurofins Environment 

Plombering intakt (Ja / Nej): 

Id-nr plombering 3: 

Id-nr plombering 4: (-- , 

  

riid f 

Eurofins uppdragsnr: CLIji; ' iC /1;-7(1, 
'7 

-00 

       

  

Betaltest SLODW reg (Ja/Nej): 

  

       

  

Formular scannat/dokumenterat (Ja/Nej). 

  

Vaskans innehall intakt (Ja/Nej): Signatur: 

    

    

Datum 

    

Eurofins Environment Testing Sweden AB 
www.eurofins.se 
E-mail info.environment@eurofins.se 
Kundsupport: 010-490 81 10 

KN170337 

1 111 11 1111111 111 
EUSELI2-00950485 
Sweco Sverige AB 

Registrerad av: 
Julia 0 ustafsson III 
Mottaget: 2021-11-16 23:45 Klar: 2021-11-30 
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eur fins 

Avsandare - Beskrivning och leverans 
(Fylls i av Eurofins Environment) 

Order nr materialbestallning: S Avsandare: Eurofins Environment Testing Sweden AB 

Kabelvagen 2 

553 02 Jonkoping Id-nr plombering 1:  L-,/ 

Id-nr plombering 2: 6 9(?0, 171 J-1 Transportor: DHL sr,,) 

Datum plombering & frakt: 

 

Signatur: 

 

     

2. Mottagande av provmateria 
(Fylls i av kund 

Plombering intakt (Ja / Nej): 

Id-nr plombering 1: 

   

Datum: 

Signatur: 

 

Id-nr plombering 2: 

  

    

Vaskans innehall intakt (Ja/Nej): 

 

     

3. Vid frakt av prov till Eurofins 
(Fylls i av kund 

Id-nr plombering 3: 

Id-nr plombering 4: 

Transporb5r: Crown 

Datum plombering & frakt:  

Avsandare: 

(kundens adress) 

Signatur: 

4. Provmottagning 
(Fylls i av Eurofins Environment 

Plombering intakt (Ja / Nej): 

 

Eurofins uppdragsnr: 

   

       

Id-nr plombering 3: 

 

Betaltest SLODW reg (Ja/Nej): 

  

       

Id-nr plombering 4: 

 

Formular scannat/dokumenterat (Ja/Nej): 

Signatur: 

Datum 

  

     

Vaskans innehall intakt (Ja/Nej): 

  

     

Eurofins Environment Testing Sweden AB 
wvvw.eurofins.se 
E-mail info.environment@eurofins.se 
Kundsupport: 010-490 81 10 

LI 
EUSEL12-00950507 
Sweco Sverige AB 

Registrerad av: 
Julia Clustafsson 

KN170403 
KN170404 
KN170405 
KN170406 

            

III 

 

111 

            

             

             

Moftaget: 2021-11-16 23:45 Klar: 2021-11-30 
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eurorins 

1. Avsandare - Beskrivning och leverans 
(Fylls i av Eurofins Environment  

0 
Order nr materialbestallning: /79 --tr  

Id-nr plombering 1: 0 0 00  

ld-nr plombering 2: 0000 5 -454 - 

Datum plombering & frakt: 

Avsandare: Eurofins Environment Testing Sweden AB 

Kabelvagen 2 

553 02 Jonkoping 

TransportOr: DHL 

Signatur: 

2. Mottagande av provmateria 
(Fylls I av kund  

Plombering intakt (Ja / Nej): 

Id-nr plombering 1: 

Id-nr plombering 2: 

Vaskans innehall intakt (Ja/Nej): 

Datum: 

Signatur: 

3. Vid frakt av prov till Eurofins 
,(Fylls i av kund  

Avsandare: 

(kundens adress) 

Id-nr plombering 4: 

Transportor: Crown 

Datum plombering & frakt: 

 

Signatur: 

 

   

    

4. Provmottagning 
(Fylls i av Eurofins Environment 

Plombering intakt (Ja / Nej): 

 

Eurofins uppdragsnr: 

    

      

Id-nr plombering 3: 

 

Betaltest SLODW reg (Ja/Nej): 

   

      

Id-nr plombering 4: 

 

Formular scannat/dokumenterat (Ja/Nej): 

Signatur: 

Datum 

   

    

Vaskans innehall intakt (Ja/Nej): 

   

   

      

Id-nr plombering 3: 

Eurofins Environment Testing Sweden AB 
www.eurofins.se 
E-mail info.environment@eurofins.se 

Kundsupport: 010-490 81 10 

111111 111 1111111111 1111 
EUSELI2-00951454 
Sweco Sverige AD 

RegIstrerad av: 
Joanne Zalle 

KN181523 
KN181524 
KN181525 
KN181526 

Mattaget: 2021-11-18 11:00 Klar: 2021-12-01 



Plombering intakt (Ja / Nej): 

Id-nr plombering 1: 

Id-nr plombering 2: 0000 2S)-4- 

   

Vaskans Innehall intakt (Ja/Nej): 

Datum: 

Signatur: 

Id-nr plombering 3: 

Id-nr plombering 4: 

Datum plombering & frakt: 

Avsandare: 
(kundens adress) 

Signatur: 

4. Provmottagning 
(Fyfis i av Eurofins Environment) 

TransportOr: Crown 

3. Vid frakt av prov till Eurofins 
(Fylls i av kund)  

%% eurofins 

Leverans och mottagningsformular - Chain of Custody 
1. Avsandare - Beskrivning och leverans 
F fis i av Eurofins Environment 

Order nr materialbestallning: 

 

Avsandare: Eurofins Environment Testing Sweden AB 

KabeIvagen 2 
553 02 Jonktiping Id-nr plombering  1: (—) () 2.. qc,.? 

Id-nr plombering 2: Transportor DHL 

Datum plombering & frakt: Signatur: 

 

  

2. Mottagande av provmaterial 
(Fylls i av kund)  

t216- -zt  

Plombering intakt (Ja / Nej): .3 41 Eurofins uppdragsnr: 'atSeti270C8FA313  

Id-nr plombering  3: 0 000 Betaltest SLODW reg (Ja/Nej):  

Id-nr plombering 4: 0000 2CIO Formular scannat/dokumenterat (Ja/Nej):  

 

 

    

Vaskans innehall intakt (Ja/Nej): ja Signatur: Cirvv\c-A 

Datum 262.1 -05-29- 

Eurofins Environment Testing Sweden AB 
www.eurofins.se  
E-mail info.environment@eurofins.se  
Kundsupport: 010-490 81 10 

K5271618 
K5271619 

I 11111 II II 11111111 I 1111 
EUSEL12-00887313 
Sweep Sverige AB 

Reglstrerad av: 
Marla Jakobsson III 
Mottaget: 2021-05-26 23:15 Klar: 2021-06-09 
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Leverans och mottagningsformular - Chain of Custody 
1. Avsdndare - Beskrivning och leverans 
F Ils i av Eurofins Environment 

Id-nr plombering 1: 

Id-nr plombering 2: 
Datum: 

Signatur 

Ccoo 2.9 cc 
000 0 '2,q  

VAskans Innehall intakt (Ja/Nej):  

12/s- -14 

TransportOr: Crown 

Datum plombering & frakt: Signatur: 

 

   

eurofins 

Order nr materialbestallning:  k 1-'„) 3 6 516  
Id-nr plombering  1: 0 0 0 2.. ci  
Id-nr plombering  2:0 Q() ?  

Datum plombering & frakt: 11, 2 .0 t  

2. Mottagande av provmaten 

Fylls i av kund) 

Plombering intakt (Ja / Nej):  

Avsandare: Eurofins Environment Testing Sweden AB 

Kabelvagen 2 

553 02 Jfinkoping 

Transportor DHL 

Signatur: 

3. Vid frakt av prov till Eurofins 
(F Ils av kund 4 

oncici2q 2 Avsandare: 
(kundens adress) 

Pi3 Id-nr plombering 3: 

Id-nr plombering 4: 0000 '29 ( 

4. Provmottagning 
(Fylls i av Eurofins Environment) 

Plombering intakt (Ja / Nej): c3ci Eurofins uppdragsnr: T-tisE 8g91335 

   

Id-nr plombering 3: 0000 2C1 Betaltest SLODW reg (Ja/Nej): 

 

Id-nr plombering 4: 0000 2.1c1 2.. Forrnular scannat/dokumenterat (Ja/Nej): 

 

     

Vaskans Innehall intakt (Ja/Nej): Signatur: ryl:va 

   

Datum ZO21 - OS- 2i.  
Eurofins Environment Testing Sweden AB 
www.eurofins.se  
E-mail info.environment@eurofins.se  
Kundsupport: 010-490 81 10 

111111 I II llHl III  
EUSELI2-00887335 
Sweco Sverige AB 

Registrerad av: 
Marla Jakobsson 

K5271696 
K5271697 

Mottaget: 2021-05-26 23:15 Klar: 2021-06-09 
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2 Datum: 

Signatur: 

ld-nr plombering 2: 

Vaskans innehall intakt (Ja/Nej): 

Avsandare: 

(kundens adress) 

ld-nr plombering 3: 

ld-nr plombering 4: 

EUSELI2.00983430 
Sweco Sverige AB 

Registrerad av: 
Julia Gustafsson 

K2251101 
K2251102 
K2251103 
K2251104 

eurofins 

1. Avsandare - Beskrivning och leverans 
(Fylls i av Eurofins Environment) 

Order nr materialbestallnin g• • /041 

ld-nr plombering 1: 

Avsandare: Eurofins Environment Testing Sweden AB 

Kabelvagen 2 

553 02 Jonkoping    

ld-nr plombering 2: 00° (9` Transporter: DHL 

Datum plombering & frakt: ZL. Signatur: 

2. Mottagande av provmateria 
(Fylls i av kund)  

Plombering intakt (Ja / Nej): 

ld-nr plombering 1: c_ 

3. Vid frakt av prov till Eurofins 
(Fylls i av kund) 

TransportOr: Crown 

Datum plombering & frakt: 017 Signatur:      

4. Provmottagning 
(Fylls i av Eurofins Environment 

Plombering intakt (Ja / Nej):  Eurofins uppdragsnr:    

ld-nr plombering 3:  Betaltest SLODW reg (Ja/Nej):   

ld-nr plombering 4:  Formular scannat/dokumenterat (Ja/Nej): 

Signatur: 

Datum 

  
     

Vaskans innehall intakt (Ja/Nej):   

     

Eurofins Environment Testing Sweden AB 
www.eurofins.se 
E-mail info.environment@eurofins.se 
Kundsupport: 010-490 81 10 

Mottaget: 2022-02-25 01:00 Klar: 2022-03-10 



K2251121 
K2251122 
K2251123 

1 

EUSELI2.00983435 
Sweco Sverige AB 

Registrerad av: 
Julia Gustafsson 

eurofins 

1. Avsandare - Beskrivning och leverans 
(Fylls i av Eurofins Environment) 

Order nr materialbestallning: 

Id-nr plombering 1: ?4r 70 

Id-nr plombering 2: O‘e 2.  

Avsandare: Eurofins Environment Testing Sweden AB 

Kabelvagen 2 

553 02 JonkOping 

TransportOr: DHL 

Datum plombering & frakt:  Signatur: (    

2. Mottagande av provmateria 
(Fylls i av kund) 

Plombering intakt (Ja / Nej): 

Id-nr plombering 1: 

   Datum: 

Signatur: 

 
Id-nr plombering 2:   
    

Vaskans innehall intakt (Ja/Nej):       

3. Vid frakt av prov till Eurofins 
(Fylls i av kund) 

Id-nr plombering 3: Avsandare:  
  (kundens adress)  

Id-nr plombering 4:  

Transportor: Crown   

Datum plombering & frakt: 2 /2 Signatur:      

4. Provmottagning 
(Fylls i av Eurofins Environment 

Plombering intakt (Ja / Nej): 

Id-nr plombering 3: 

Id-nr plombering 4: 

Vaskans innehall intakt (Ja/Nej):  

Eurofins uppdragsnr: 

Betaltest SLODW reg (Ja/Nej): 

Formular scannat/dokumenterat (Ja/Nej): 

Signatur: 

Datum 

Eurofins Environment Testing Sweden AB 
www.eurofins.se 
E-mail info.environment@eurofins.se 
Kundsupport: 010-490 81 10 

Mottaget: 2022-02-25 01:00 Klar: 2022-03-10 



E
- p

o
s
t a

d
re

s
s
: *

(rap
p

o
rt och f aktura

 sk icka
s
 vi a m

ail) 

(11
?F

il l.f
le

w
) 901

- ZA
D

 

O
w

ni
in

ew
) z

oL
ze

 
n

ew
) 

Lo
i.z

e 

l il
le

w
) 
£

0
 I, Z

8
 

9
L

9
9

i7
t7

ZO
L

O
 

* 
:N

o
w

/c
l a

w
 u

o
ia

la
i    

uo
ss

eA
66

A.u
. a

na
go

n
  > 

s,-

 

O 
3 
3 

iF
 

3 
?), 
QO 

3 
3 

3 
3 
O 

3' 

9
9
£
0
£
1
'8
1
S

 
El

d
 e

6p
an

g 
oo

am
s 

* 
:J

a
w

a
in

u
p
u

n
m

 

ro rt 
CD 
0.9 

    CD 

c 
ue

le
6a

up
, 

• • 

  

      

Ko
n
tra

kt fo
r re

g
i stre

rin
g
: (fylls i a

v
 Eu

ro
f i n

s) 

010 
0.1 
0) D 

7,* 

66 
CO 

CO 2 
3 
3 

iE 

  

C 
"R 

X 
X 
X 

K2251185 

K2251186 

K2251187 

K2251188 

F
a
k

tu
ra

re
f e

re
n

s
: (o

b
ligatori skt v

id
 e-f aktura) 

ss
a
ip

e
n
e
w

 E
v

. p
ro

je
k
t/

u
p

p
d

ra
g

s
n

u
m

m
e

r e
l. a

v
ro

p
s
n
u
m

m
e

r: (fo
r ra pport och f aktura) 

O 
0 

CO 

CD 
7C" 
C 

rt rt 
CD 

0.0 

CD 

6:1-= 

O 

rt 
O 

ro

 

fi 

3 
3 

O 

a 
a 
ao 

oi
n

io
pl

el
l0

31
@

61
79

6L
9 L

99
9

.e
o

p
A

ui
 

es
'o

oe
m

s@
uo

ss
ue

f *
au

Rs
p
ip

 
0 
ede 

09 CD 
CD 

(1) 

0 
rF 

0. 
CD 

(L
8C

21
.0

0C
)  

en
n
i6
 s

q
l 19

.1
 

(l
. 8

£
8 

L0
0

£
)  

e
n

n
i6
 s

c
lI Q

1
 

(1
.8

£
8 

L0
0£

) 
en

ra
 s

q
l19

1 

(L
 8

£ 8
 0

0£
) 

en
ru

6  
m

i c
a 

0 

co 

0 0 

Q  Q-

 

3 
CD 

rt 

A
n
g

e
 6

n
s
k
a
d p

ro
v
h
a

n
te

rin
g fo

r v
a

tt 

CD 
CD 

fD 

S 

ua
i.i.

en
pu

n.
19

 —

 

CD 

,-+F+ 
CD 

ua
l}

e
n

lu
ai

di
aa

J 

le
Ja

N
as

u
o
l I

se
p

ua
 

cu 

fD 

O 

-O 

fai rt 
CD

 

CD 

iU 
C 

D 

C 
CD 

O: 

CD 
0. 
CD 

CD 

0 
03 co 

riT cri 

-71 
O: 

CD 
ua 

CD 

CD 

ef) 

C 

O 
C 
-o 
-o 
O 

O 
O 

4,  
Lc) 
0 
Co 

0 

9:Q 
0 

C 

CD 

CL 
C 
1̀1 

1.6
9£

96
ZZ

LO
* 

:a
u 

la
l 

0 

-a 

CD rt 

CD 

CD

 

3 

1 I 11 1 11 iii 
EUSEL12-00983445 

le
t.p

e
W

SO
 p

in
 e

lle
ll0

W
V 

B
U

N O. 

C7C) 

C 
'0 

03

 
= 
a). 

0 
O 

C 
a 

S 

CD c_ 

C73 VI 

0 

fD 

fD 

co 

m g &) 
E; 0 

a F. 
3 0  
CD 
= 0  

CD 
C 
a ,?2 

!2,0 

(r-DI  

0 

a)--h-+1 
et 

07, 

'43 
r-t• 
0 3 

5. 
4 ah 
Q.3 

51.) 

0 

2(0 
si 
a CD w= 
(3.0. 

CD 

B

 

Co 

O 

5 = 
to 0.) 

1/4,< 
a cp 
5 cn 

2) 

5.-- CZ 
* 0 0 
3  0 
3 0. 

cD
 

g' C) 

a 
"0 02. 

o 

3 
3 = 

(n 
CD 

O 
3 ifj: 

CD 

m< 

>.0 
= 

so 4-e 
cn 

ea la, ca. 

0 
(0 

CD 

CD 

CD 
CD 
O 
(0 

D 

O 
=.1 

C/) 
in 
CD

 

2 
0 
CD 

CD 

( 

r-

 

4 V
T

O
T (m

e
t a

lle
r ä

r filtrerade i fM
) E

J H
g
 

11 

rn 
-r -

 

 

* 
* 

:u
tu

e
u
la

l
e
d
/p

o
ls

A
ie

u
v

 

 

0 

 

00 01 

rt 

2 
O 

O 
O 

3 

III 
rt 

-

 

0
 

(
0
 

Sweco Sverige AB 

Registrerad av: 
Julia Gustafsson 
Mottaget: 2022-02-25 01:00 Klar: 2022-03-10 



Datum: 

Signatur: 

Plombering intakt (Ja / Nej): 

Id-nr plombering 1: 

Id-nr plombering 2: 

Vaskans innehall intakt (Ja/Nej): r  

1 

K2251185 
K2251186 
K2251187 
K2251188 

EUSELI2-00983445 
Sweco Sverige AB 

Registrerad av: 
Julia Gustafsson 

Transportor: Crown 

Datum plombering & frakt: z 

Formular scannat/dokumenterat (Ja/Nej): 

Signatur: 

Datum 

ld-nr plombering 3: 

Id-nr plombering 4: 

Avsandare: 

(kundens adress) 
(--,. 

Signatur: 

(-) 

f ez 

ld-nr plombering 4: 

Vaskans innehall intakt (Ja/Nej): 

Eurofins Environment Testing Sweden AB 
www.eurofins.se 
E-mail info.environment©eurofins.se 
Kundsupport: 010-490 81 10 

eurofins 

. Avsandare - Beskrivning och leverans 
(Fylls i av Eurofins Environment) 

Order nr materialbestallning: 1062(1 Ye 
Id-nr plombering 1: o 3 
Id-nr plombering 2: 

Datum plombering & frakt:  

Avsandare: Eurofins Environment Testing Sweden AB 

Kabelvagen 2 

553 02 Jonkoping 

Transportor: DHL 

Signatur:     

2. Mottagande av provmateria 
(Fylls i av kund)  

3. Vid frakt av prov till Eurofins 
(Fylls i av kund) 

Mottaget: 2022-02-25 01:00 Klar: 2022-03-10 



RAPPORT

ORUST KOMMUN

Töllås gruva - Huvudstudie
UPPDRAGSNUMMER 30018381

FÖRSLAG TILL PROVTAGNINGSPLAN INFÖR KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNINGAR FÖR
TÖLLÅS GRUVA

[VERSION 2.0]

2021-02-23, REVIDERAD 2021-04-07

SWECO SVERIGE AB

SAMUEL BERGQUIST, MICHELLE TRYGGVESSON,
CHRISTINE JANSSON



Sweco
Karl XI:s väg 61
SE-302 96 Halmstad, Sverige
Telefon +46 (0)86 95 60 00
www.sweco.se

Sweco Sverige AB
Vatten & Miljö
RegNo: 556767-9849
Styrelsens säte: Stockholm

Michelle Tryggvesson
Miljökonsult
Förorenade områden
Mobil +46 (0)702 44 68 76
michelle.tryggvesson@sweco.se

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5



RAPPORT
2021-02-23, REVIDERAD 2021-04-07
[VERSION 2.0]
TÖLLÅS GRUVA - HUVUDSTUDIE

BS \\seumefs002\projekt\21633\13012407_töllås_gruva_huvudstudie\000\10 arbetsmtrl_dok\provtagningsplan\provtagningsplan
20210329\30018381_provtagningsplan_töllås gruva_210407.docx

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5

Innehållsförteckning

1 Inledning 1
1.1 Bakgrund 1
1.2 Uppdrag och syfte 1
1.3 Organisation 2
1.4 Tidigare utredningar och åtgärder 2

2 Områdesbeskrivning 3
2.1 Geologiska och hydrogeologiska förhållanden 4
2.1.1 Berggrund 4
2.1.2 Jordarter 5
2.1.3 Hydrologi och Hydrogeologi 5

2.2 Natur och kulturvärden 5
2.3 Sammanfattande konceptuell modell 6

3 Förslag till provtagningsplan 7
3.1 Syfte och strategi 7
3.2 Metodik 8
3.2.1 Jord 8
3.2.2 Grundvatten 8
3.2.3 Ytvatten 9
3.2.4 Flödesmätning och nivåbestämning 10

3.3 Fält och laboratorieanalyser 10
3.4 Inmätning 11
3.5 Kontrollprogram 11

4 Redovisning 12

5 Referenser 13

Bilagor
Bilaga 1 Kartöversikt provtagningspunkter
Bilaga 2 Sammanställning av provtagningspunkter analysomfattning - tabell





1(13)

RAPPORT
2021-02-23, REVIDERAD 2021-04-07
[VERSION 2.0]
TÖLLÅS GRUVA - HUVUDSTUDIE

BS \\seumefs002\projekt\21633\13012407_töllås_gruva_huvudstudie\000\10 arbetsmtrl_dok\provtagningsplan\provtagningsplan
20210329\30018381_provtagningsplan_töllås gruva_210407.docx

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5

1 Inledning

1.1 Bakgrund
Töllås f.d. gruva (fastighet Töllås 1:179) ligger inom Orust kommun, ca 5 km nordost om
huvudorten Henån. Från slutet av 1800-talet och fram till 1936 pågick där brytning av
fältspat och kvarts. Gruvan var en av flera på Orust och en av de större i Sverige. När
brytningen upphörde kom gruvschaktet att utnyttjas som avstjälpningsplats. Under mer än
40 år har således gruvan tillförts mängder av avfall; skrotbilar, kylskåp, schaktmassor,
industriavfall, hushållsavfall etc. Töllås f.d. gruva är ca 50 djup och fylld nästan till
bredden med avfall. Den uppskattade volymen av avfallet är 10 000 m3. Gruvdriften
bedöms inte ha bidragit till föroreningssituationen.

Töllås f.d. gruva har tilldelats riskklass 1, mycket stor risk, och är ett av de högst
prioriterade objekten avseende förorenade områden i Västra Götalands län.

2019 aktualiserades området i samband med att ett ras rapporterats i en av gruvans
orter. Vid tillsyn kunde även konstateras att avfallet sjunker ihop och att det eventuellt
finns en avsänkning av vattnet i schaktet. De kemiska förhållandena, och därmed risken
för läckage av föroreningar, i gruvan kan ha ändrats och behöver undersökas.

Töllås f.d. gruva ligger inom ett område med höga naturvärden. Det finns flera
registrerade nyckelbiotoper och där växer bland annat al, bok och ek. Det förorenade
vattnet från gruvan avrinner till Sandvadbäcken som mynnar till Gårebäcken – en
havsöringsförande bäck. Gårebäcken mynnar i Sörgraven som ett är fredningsområde för
lax och öring. Intill gruvan finns en närbelägen fastighet som ligger jämsides
schaktväggen.

1.2 Uppdrag och syfte

Sweco Sverige AB har fått i uppdrag av Orust kommun att utföra en kompletterande
miljöundersökning, enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual avseende huvudstudie, av
Töllås gruva i Orust kommun i Västra Götalands län.

I huvudstudien ska det ingå, förutom kompletterande miljöundersökning, en
riskbedömning, en åtgärdsutredning samt underlag till riskvärdering.

Resultatet från undersökningen ska utgöra underlag för bedömning av nödvändiga
åtgärder och ge förslag på hur området ska åtgärdas utifrån vad som är miljömässigt
motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
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1.3 Organisation
Uppdraget genomförs av följande organisation på Sweco:

· Samuel Bergquist - Uppdragsledare

· Michelle Tryggvesson – Biträdande uppdragsledare

· Christine Jansson - Fältansvarig

· Ingvar Rhen – Specialist hydrogeologi, spridning

· Martin Bergvall – Specialist hydrogeologi, spridning

· Robertus Hoogeveen – Specialist åtgärdsutredning

· Anna Paulsson – Specialist riskbedömning och riskvärdering

· Niklas Gunnarsson – Fälthandläggare och åtgärdsutredning

· Magnus Bergknut – Kvalitetsgranskare

Beställarens representanter är Millie Rådjursöga och Ulrika Marklund på Orust kommun.

1.4 Tidigare utredningar och åtgärder
Det har tidigare genomförts en rad olika underökningar på området: Orust kommun och
J&W 1995-1996, GF och Bergab 1998 samt GF och Bergab 2002.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har sedan flera år tillbaka tagit prover på yt- och
grundvatten nedströms gruvan. Resultaten visade ingen påverkan från avfallet i gruvan.

På fastigheten Töllås 1:32 som ligger i direkt anslutning till gruvan finns en bergborrad
brunn varifrån vatten till fastigheten tidigare togs. Avståndet mellan gruvschakt och brunn
är ca 50 m. Under 1995 konstaterades färg- och smakförändringar av brunnsvattnet.
Analyser som genomfördes visade att vattnet innehöll organiska ämnen som återfinns i
olika lösningsmedel och som normalt inte finns i grundvatten. Slutsatsen drogs att avfallet
i gruvan påverkade vattnet. En ny brunn borrades nordost om landsvägen ca 150 m från
gruvschaktet som ersättning för den förorenade.

En översiktlig miljöutredning kring gruvan har tidigare utförts av J&W år 1996. I
undersökningen utpekades riskerna med att föroreningar från gruvan kan spridas till
grundvattnet. I den tidigare undersökningen provtogs dricksvattenbrunnen på intilliggande
fastighet, bäcken, dammen och grundvattenrör placerade i lågpartiet sydväst om

gruvan. Inga provtagningar gjordes på massor eller vatten i själva schaktet. Inga
saneringsåtgärder eller efterbehandlingsåtgärder vidtogs vid tillfället.

I den utredning som GF och Bergab utförde 1998 inriktades provtagningen på att
klarlägga de kemiska förhållandena i gruvschaktet, dvs. i själva föroreningskällan, samt
på att utreda de hydrauliska förhållandena. Detta för att bedöma var och i hur stor
omfattning vattenburna föroreningar sprids från gruvan.
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Det redovisades att omedelbara riskerna för omgivningspåverkan var relativt små, där
utläckaget av både metaller och organiska föreningar var måttlig. Det motiverades vikten
av ett kontrollprogram för att detektera förändringar då avfallet är komplext och har stor
föroreningspotential. Dessutom gavs några åtgärdsförslag för att minska både
föroreningsspridning och risken för människors vistelse. Sen 2001 finns därav ett staket
som inringar gruvschakten.

I den undersökning som GF och Bergab genomförde 2002 har det huvudsakligen
diskuterats skyddsåtgärder för spridning av föroreningar samt estetiskt skydd för att
förhindra olyckor för djur och människor kring schakten. Det har dessutom inventerats
och analyserats fastigheters brunnsvatten för att konstatera spridning från gruvan. Det
har dessutom tagits skapats ett kontrollprogram för vatten som associeras med gruvan
dels genom spridning men även själva gruvvattnet.

2 Områdesbeskrivning
Aktuellt område ligger i byn Högen, Orust Kommun i norra änden av ön, se figur 2.1.
Området tillhör Västra Götalands län. Undersökningsområdet är ca 0,8 ha och begränsas
av sandvadsbäcken i sydväst och fastigheten Töllås 1:32 i nordost.

Eftersom området ligger i anslutning till en privat fastighet är det huvudsakligen denne
som påverkas. I övrigt påverkas flertalet fastigheter nerströms indirekt av bäckens
påverkan. Privata fastigheter i direkt anslutning: Töllås 1:32 och Töllås 1:179.

Närområdet är kuperat av varierande grad och området kantas av gamla fältspatbrott.

Figur 2-1. översikt av undersökningsområdet.
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Området utgörs av fristående villor och enstaka näringsidkare med relativt spridd
utsträckning. Närmsta bostadshusen ligger på kanten till gruvhålet där även företag
bedrivs med berghantering. Sedan gruvdriften lades ner har ingen verksamhet bedrivits
precis på platsen för gruvan. Det finns inga specifika planer på vad marken är tänkt att
användas till men kommunen är mån om att återställa naturbilden till ursprunglig
landskapsbild.

I Töllåsgruvan, även kallad Sandvassgruvan, i norra änden av Orust bröts fältspat, kvarts
och glimmer (muskovit) från år 1896 till år 1934. Driften pågick i fyra omgångar men fick
avbrytas till följd av ett ras. Malmkroppen var en 120 m lång och 20 m bred lins av
pegmatit som gick i nordvästlig-sydostlig riktning. Brytning skedde ner till ett djup av max
48 m (SGU 2002). Sedan 50-talet har sedan diverse avfall såsom bilar och vitvaror
deponerats i gruvan. Detta uppmärksammades på 1970–80-talet av kommunen och har
sedan dess försökt förhindra fortsatt deponering av avfall vilket helt upphört i början av
90-talet (Bergab 1998). Uppgifter från 1998 tyder på att gruvan i markytan är 35 m lång
och 10 m bred (SGU 2002).

2.1 Geologiska och hydrogeologiska förhållanden

2.1.1 Berggrund

Text citerad från sidan 15 Bergab 1998:

”Berggrunden i anslutning till gruvan utgörs huvudsakligen av grå sedimentådergnejs. En
liten häll med grönsten har påträffats ca 50 meter norr om gruvan. Grönsten påträffades
även vid borrningar vid gruvan. Gnejsen är förskiffrad och graden av förskiffring varierar
inom det undersökta området. Förskiffringen har riktningen N45-85°E och stupar 25-50°
mot sydost. Sprickor längs förskiffringen dominerar och ger upphov till skivighet. Utöver
sprickor längs förskiffringen är sprickor kring N70°W - E -W vanligt förekommande. Dessa
sprickor är vertikala eller stupar brant mot norr. Flera brantstående sprickor kring N10°E
har också noterats. Flera av de uppmätta sprickorna kan endast följas kortare sträckor i
gnejsen. Den skiviga uppsprickningen i kombination med de andra sprickgrupperna ger
berget en regelbunden storblockig utbildning. Det skall dock påpekas att huvuddelen av
sprickorna i berget ej är vattenförande. Pegmatiten i gruvan stupar svagt mot sydväst och
har riktningen N40-50°W. I den södra delen av brottet har dock en kontakt mot gnejsen
noterats parallellt med gnejsens förskiffring. Dominerande sprickor i pegmatiten är
brantstående i N70-80°W och N70-80°E. Utöver pegmatiten i själva gruvan har en liten
pegmatitinlagring noterats sydväst om gruvans södra del. I bergsområdet väster om den
aktuella gruvan samt norr om gruvan finns ett flertal stora pegmatitbrott. Dessa har en
riktning som i stort överensstämmer med den undersökta gruvans”.
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2.1.2 Jordarter

Text citerad från sidan 15 Bergab 1998:

”Söder och väster om gruvan förekommer relativt mäktiga lager av sorterad sand. Genom
täktverksamhet under 1950-talet har en del av sanden borttagits. Fortsatt täktverksamhet
mot sydost hindrades av en fornlämning, ca 100 m söder om gruvan.

I de större dalgångar som omger gruvan består jordlagren huvudsakligen av finkorniga
jordar såsom lera och silt. Sannolikt förekommer sand under leran i anslutning till
isälvsavlagringen.”

2.1.3 Hydrologi och Hydrogeologi

Den generella flödesriktningen för yt- och grundvatten är från nordost mot lågområdet i
sydväst. Norr och öster om gruvan består jordlagren av relativt täta jordar medan det i
söder, sydväst och väster om gruvan finns vattenförande sandlager av varierande
mäktighet. Sydväst om gruvan finns en större vattenfylld damm som utbildats i ett f.d.
sandtag. Vattnet i dammen utgörs huvudsakligen av grundvatten och vattenytans nivå
bestäms av en bergtröskel i dammens utloppsdike. Även vid torrperioder strömmar det
vatten från dammen. I sänkan direkt sydväst om gruvan är jordtäcket närmast gruvan
mycket tunt, vanligtvis mindre än 0,5 m. Berget faller av med relativt jämn lutning i riktning
mot sydväst ner mot en lågpunkt i anslutning till dammen. Jordlagren, som består av
sand, silt, lera och fyllnadsmaterial, har sannolikt en mäktighet mellan 0,5 - 2 m.

Sandvadsbäcken passerar genom området från sydost mot nordväst ca 50 m söder om
gruvan. Efter att bäcken passerat förbi gruvområdet vänder bäcken mot söder innan den
når havet. Under torrperioder för bäcken inget vatten medan flödet under våta perioder är
betydande. Bäcken har stor betydelse för det lokala grundvattenflödet samt för
vattennivån i gruvan. Vid högt vattenflöde sker en infiltration av vatten från bäckfåran, via
tunna jordlager, in mot gruvans magasin. Infiltrerat bäckvatten strömmar även via tunna
sandlager i sluttningen ner mot dammen i sydväst. Under våta perioder ligger här
grundvattennivån högt och kontrolleras av bergets överyta. Detta innebär att källsprång
uppkommer lokalt. När infiltrationen av bäckvatten upphör sjunker grundvattennivån' och
ett flöde förekommer sannolikt endast i lokala lågpartier.

Berggrundens hydrauliska egenskaper och mängden grundvatten styrs av förekomsten
av vattenförande sprickor i berget och möjligheten till grundvattenbildning. Baserat på
den geologiska karteringen samt analys av tre brunnars hydrauliska data bedöms dock
bergets hydrauliska konduktivitet som relativt måttlig. Med hänsyn till dominerande
sprickriktningar och topografin i området, är det mest sannolikt att vatten från gruvan
följer sprickor längs med förskiffringen mot sydväst eller tvärande sprickor mot nordväst
(Bergab 1998).

2.2 Natur och kulturvärden
Töllås f.d. gruva ligger inom ett område med höga naturvärden. Det finns flera
registrerade nyckelbiotoper och där växer bland annat al, bok och ek. Det förorenade
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vattnet från gruvan avrinner till Sandvadbäcken som mynnar till Gårebäcken – en
havsöringsförande bäck. Gårebäcken mynnar i Sörgraven som ett är fredningsområde för
lax och öring. Intill gruvan finns en närbelägen fastighet som ligger jämsides
schaktväggen. Gruvhålet anses dessutom som övrig kulturhistorisk lämning
(Riksantikvarieämbetet 2018).

2.3 Sammanfattande konceptuell modell
I tidigare utredningar har det konstaterats föroreningar i form av metaller och organiska
ämnen i gruvvattnet och ytvatten samt dricksvattenbrunnar i gruvans närhet. Då det
tidigare gruvhålet är fyllt med avfall av okänt ursprung och slag finns en uppenbar risk för
att ytterligare ämnen från avfallet kan förekomma och riskera att spridas. Gruvvattnet är
reducerande, neutralt och syrefritt, en kemisk miljö som innebär att de flesta metaller fälls
ut.

Det har i tidigare utredningar konstaterats tre huvudsakliga spridningsvägar. Utflöde av
grundvatten i berg, utflöde av grundvatten via orten i nordväst samt utflöde via ytvatten
och jord i gruvans sydvästra del, se tidigare identifierade strömningsvägar i Figur 2-2.
Dessa bedöms även fortsatt vara de huvudsakliga spridningsvägarna.

Skyddsobjekt utgörs främst av boende som vistas på området och därmed kan
exponeras av föroreningar.

Spridning via ytvatten och grundvatten vidare till nedströms liggande recipienter bedöms
också utgöra en potentiell risk för nedströms liggande grundvattenuttag och ekosystem.



7(13)

RAPPORT
2021-02-23, REVIDERAD 2021-04-07
[VERSION 2.0]
TÖLLÅS GRUVA - HUVUDSTUDIE

BS \\seumefs002\projekt\21633\13012407_töllås_gruva_huvudstudie\000\10 arbetsmtrl_dok\provtagningsplan\provtagningsplan
20210329\30018381_provtagningsplan_töllås gruva_210407.docx

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5

Figur 2-2. Strömningsvägar i gruvans övre delar (GF Konsult, 1998).

3 Förslag till provtagningsplan

3.1 Syfte och strategi
Syftet med planerade undersökningar är att undersöka föroreningssituationen i
gruvschaktet och därifrån kommande grund- och lakvatten, bedöma risken för
människors hälsa och miljön samt utreda olika åtgärdsalternativ.

Utförda undersökningar ska utredas enligt en huvudstudie och målet med uppdraget är
att:

· Komplettera tidigare undersökningar som utförts för Töllås gruva med en
huvudstudie.

· Utföra en riskbedömning.

· Undersöka om föroreningssituationen har ändrats över åren samt studera
årstidsfluktuationer.

· Ta fram åtgärdsalternativ.
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· Jämföra åtgärdsalternativ mot varandra och ta fram ett förslag till riskvärdering.

Läget för samtliga provtagningspunkter oavsett medium kan komma att finjusteras i fält
beroende på okulära intryck, samt utifrån åtkomst till platsen etc.

3.2 Metodik
Undersökningen utförs i tillämpbara delar enligt SGF:s fälthandbok undersökning av
förorenade områden (rapport 2:2013). Provtagning ska utföras i enlighet med riktlinjer för
certifierad provtagning enligt Nordtest standard NT Envir008 och av certifierad
fältpersonal.

I föreliggande undersökning, som ska ligga till grund för riskbedömning, åtgärdsutredning
samt riskvärdering ligger fokus på följande:

· Få en uppfattning kring de olika spridningsvägarna och var läckage ut från
gruvan sker.

· Om möjligt kvantifiera utläckaget i identifierade spridningsvägar

· Bedöma befintliga föroreningars påverkan på omkringliggande miljö.

3.2.1 Jord

I nuläget är det inte planerat att utföra någon provtagning av jord. Om man ser ett behov
av att komplettera med fler grundvattenrör så kan man, i samband med installation av
dessa, även ta ut jordprover.

3.2.2 Grundvatten

Inga nya grundvattenrör installeras i inledande skede. Utifrån erhållna analysresultat efter
först provtagningstillfället kan det bli aktuellt med installation av grundvattenrör.

Den 1 och 17 december 2020 utfördes fältbesök med fokus att inventera befintliga
brunnar och grundvattenrör samt se i vilket skick dessa var i. I bilaga 1 redovisas
provpunkternas placering. GV1 bedömdes vara igensatt men GV3 bedöms vara i gott
skick och planeras nyttjas för provtagning. BH2, BH3 samt BH6 kunde lokaliseras (BH5
lokaliserades inte). Utav dessa anses endast BH3 vara lämplig för provtagning då BH2
var torrlagd och BH6 verkar vara igensatt.

Provtagning utförs förslagsvis i slutet på februari och i slutet av april. I samtliga
grundvattenrör utförs nivåmätning innan omsättning sker. Grundvattenrör som ska
provtas ska omsättas innan provtagning med minst tre rörvolymer. Prover uttas med
peristaltisk pump för att minimera påverkan på vattenkemin, eventuellt kommer en
Wattera-pump nyttjas för BH3 pga. djupet.

Provens utseende, lukt m.m. noteras i fält för varje punkt.

Vattenproverna uttas i, för respektive analysparameter avsedda, provkärl som
tillhandahålls av anlitat laboratorium. Prov som är aktuella för filtrering filtreras i fält och
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med slangfilter på peristaltiska pumpen för att minimera felkällor. Proven transporteras
kylda till laboratoriet.

3.2.3 Ytvatten

Förslag till provpunkternas placering redovisas i Bilaga 1.

Vid fältbesöken i 1 december 2020 noterades mindre pölar med vatten i gruvan som i
övrigt mestadels består av avfall, se Figur 3-1. Provtagning av det ytvattnet kommer
förslagsvis utföras vid ett tillfälle (Gruvdamm i Bilaga 1).

Figur 3-1. Foto på gruvbrottet, bestående mestadels av avfall.

Återkommande provtagning av ytvatten utförs förslagsvis vid fyra platser: uppströms
gruvdammen i bäcken (YT1), i dammen söder om gruvdammen (Damm), nedströms
gruvdammen i bäcken (YT3) samt ytterligare längre nedströms i punkten YT4.
Syftet med provet uppströms är att använda resultaten som referenser för av gruvan ej
påverkat ytvatten. Provet i dammen har som syfte att få en uppfattning om vad som kan
ha spridits i jord och bergvatten från gruvan. I området kring YT4 bedöms det möjligt att
grundvatten som kan ha spridits en längre väg via jord- och berglager kan rinna ut i
bäcken.

Vid platsbesöket noterades en förgrening av bäcken som har tydliga utfällningar och som
sedan går ihop med bäcken igen, se Figur 3-2. Förgreningen börjar ungefär mittemellan
YT2 och YT3 och rinner ihop igen strax innan YT3. Denna förgrening rinner direkt
nedanför den slänt som gruvans sydvästra ort (där BH3 sitter) misstänkts mynna ut i.
Provtagningspunkten YT3 nedströms i bäcken placeras efter att de båda fårorna runnit
ihop igen, för att fånga upp det ytvatten som kan tränga ut från gruvorten (där BH3 sitter).
Beroende på analysresultaten från första provtagningstillfället kan provtagning av
sediment i den nordligare fåran med tydliga utfällningar bli aktuellt.
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Figur 3-2. Foto på förgrening av bäcken med utfällningar.

Vid ett av provtagningstillfällena (förslagsvis det inledande tillfället) utförs provtagning
längre nedströms där bäcken viker av mot sydväst (YT4), med syfte att få en uppfattning
om eventuell diffus spridning. Provtagning utförs också vid samma tillfälle på ytvattnet
med utfällningar (Utfällning Figur 3-2). Provpunkt YT2 är markerad i Bilaga 1 och är en
reservpunkt.

Provens utseende, lukt m.m. noteras i fält för varje punkt.

Vattenproverna uttas i, för respektive analysparameter avsedda, provkärl som
tillhandahålls av anlitat laboratorium. Prov som är aktuella för filtrering filtreras i fält med
hjälp av engångsspruta och engångsfilter. Proven transporteras kylda till laboratoriet.

3.2.4 Flödesmätning och nivåbestämning
Som underlag för att kunna kvantifiera spridning via vatten föreslås flödesmätningar och
nivåloggning göras i ett antal punkter. Vid fältbesöket 17 december installerades divers i
GV4 (F1), GV5 (F3) samt GV6 (Damm).
I dessa punkter har grundvattenrör drivits ner för hand för att underlätta manuella
nivåmätningar samt möjliggöra för installation av divers (för nivåmätning av vatten).
Prover uttas intill dessa rör i YT1 och Damm. Vid GV5 (F3) uttas prov ett antal meter
nedströms detta rör i punkten YT3 för att fånga upp vattnet efter att bäckens två
förgreningar runnit ihop igen.
Vid fältbesöket utfördes även flödesmätningar i bäcken, vilket avses utföras vid samtliga
planerade fältbesök.

3.3 Fält och laboratorieanalyser

För grund- och ytvatten mäts fysikaliska parametrar som redox, pH, syre, temperatur och
konduktivitet i fält med fältinstrument kopplad till flödescell. Detta om vattentillgången i
rören tillåter det. Om det är dålig tillrinning som medför att fältmätning inte är möjlig uttas
prov för analys av pH och konduktivitet på lab.
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Val av analysparameterar har skett utifrån tidigare analyserade ämnen med
kompletteringar utifrån tänkt riskbedömning och åtgärdsutredning.

Förslagsvis utförs en inledande analysomfattning med ett större antal screeninganalyser.
Detta för att få en överblick över vilka ämnen som kan förekomma i grund- och ytvattnet.
Utifrån erhållna analysresultat kommer analysomfattningen att begränsas och riktas. Vid
behov kan även sedimentprovtagning utföras.

De kemiska laboratorieanalyserna utförs preliminärt av Eurofins Environment Testing
Sweden AB.

I bilaga 2 redovisas förslag på analysomfattning för grund- och ytvatten vid första
provtagningsomgången.

3.4 Inmätning

I samband med fältbesöket 1 december mättes befintliga grundvattenrör in i plan och
höjdled. I samband med inmätning av grundvattenrören utfördes också en inmätning av
markhöjder i och runt gruvan där det var möjligt, med syfte att använda dessa till befintlig
höjdmodell, vilket är av värde för både riskbedömningen och åtgärdsutredningen.

Provtagningspunkterna för ytvatten kommer märkas ut i fält, om möjligt mäts även
punkterna in med Collector/GPS.

Eventuella grundvattennivåer lodas vid ett och samma tillfälle för att medge beräkning av
grundvattenytans lutning inom undersökningsområdet.

3.5 Kontrollprogram
Förslagsvis utförs provtagning av grund- och ytvatten vid totalt 2–3 tillfällen fördelade
under året, med syfte att fånga upp eventuella årstidsvariationer. Exakt vilka
provtagningspunkter och analysomfattning som utförs kommer avgöras utifrån första
provtagningstillfället och resultaten som erhålls där samt utifrån flöden för att fånga upp
eventuella flödesvariationer. Innan ytterligare provtagning utförs kommer omfattningen
stämmas av med beställaren och tillsynsmyndigheten.

Utöver provtagning av grund- och ytvatten föreslås provtagning ske i dricksvattenbrunnar
på fastigheterna Stenshult 1:12, Stenshult 1:39 samt Stenshult 1:54 vid ett tillfälle, se
placering i Figur 3-3. Om vi har spridning i berget så finns risk att dessa brunnar drar på
sig föroreningar.
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Figur 3-3. Karta över dricksvattenbrunnar.

4 Redovisning
Resultaten från undersökningen sammanställs och redovisas i en skriftlig rapport
innehållandes en riskbedömning, förslag på åtgärdsalternativ samt riskvärdering.
Rapporten ska redovisa underlag inför bedömning av nödvändiga åtgärder och ge förslag
på hur området ska åtgärdas utifrån vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt
och ekonomiskt rimligt.
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GF Konsult AB och Bergab, 1998. Miljöutredning vid Töllås gruva på Orust; Undersökning
av föroreningar och risk för spridning.

GF Konsult AB och Bergab, 2002. Miljöutredning för Töllås gruva, Orust kommun; förslag
till skyddsåtgärder, utökad kontroll och kontrollprogram.

SGU, 2002. Malmer, industriella mineral och bergarter i Västra Götalands län, inklusive
kommunerna Habo och Mullsjö, Rapporter och meddelanden nr 108.
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BILAGA 2 - Sammanställning av provtagningspunkter analysomfattning
Uppdrag Uppdragsnummer Upprättad av Reviderad av Uppdragsledare Datum

Töllås gruva - Huvudstudie 30018381 Michelle Tryggvesson Samuel Bergquist 2021-02-23

PunktID Punkt Provtagningsmedium Fältmätning Laboratorieanalys Kommentar Omg 1 Omg 2 Omg 3

GV3 GV3 Grundvatten

Fysikaliska parametrar som 
redox, pH, syre, temperatur och 
konduktivitet mäts i fält med 
fältinstrument kopplad till 
flödescell.

Grundpaket för 
lakvatten, metaller, 
screening, PFAS

Fetmarkerade analyser 
utförs på både filtrerat och 
ofiltrerat prov.

Ja Ja Ja

BH3 BH3 Grundvatten

Fysikaliska parametrar som 
redox, pH, syre, temperatur och 
konduktivitet mäts i fält med 
fältinstrument kopplad till 
flödescell.

Grundpaket för 
lakvatten, metaller, 
screening, PFAS

Fetmarkerade analyser 
utförs på både filtrerat och 
ofiltrerat prov.

Ja Ja Ja

YT1 Bäck Ytvatten

Fysikaliska parametrar som 
redox, pH, syre, temperatur och 
konduktivitet mäts i fält med 
fältinstrument kopplad till 
flödescell.

Grundpaket för 
lakvatten, metaller, 
screening, PFAS

Fetmarkerade analyser 
utförs på både filtrerat och 
ofiltrerat prov.

Ja Ja Ja

Damm Damm Ytvatten

Fysikaliska parametrar som 
redox, pH, syre, temperatur och 
konduktivitet mäts i fält med 
fältinstrument kopplad till 
flödescell.

Grundpaket för 
lakvatten, metaller, 
screening, PFAS

Fetmarkerade analyser 
utförs på både filtrerat och 
ofiltrerat prov.

Ja Ja Ja

YT3 Bäck förgrening Ytvatten

Fysikaliska parametrar som 
redox, pH, syre, temperatur och 
konduktivitet mäts i fält med 
fältinstrument kopplad till 
flödescell.

Grundpaket för 
lakvatten, metaller, 
prio45, PFAS

Fetmarkerade analyser 
utförs på både filtrerat och 
ofiltrerat prov.

Ja Ja Ja

YT4 Bäck sydväst Ytvatten

Fysikaliska parametrar som 
redox, pH, syre, temperatur och 
konduktivitet mäts i fält med 
fältinstrument kopplad till 
flödescell.

Grundpaket för 
lakvatten, metaller, 
screening, PFAS

Fetmarkerade analyser 
utförs på både filtrerat och 
ofiltrerat prov.
Provtagning sker vid ett 
tillfälle.

Ja Nej Nej

Utfällning Utfällning Ytvatten

Fysikaliska parametrar som 
redox, pH, syre, temperatur och 
konduktivitet mäts i fält med 
fältinstrument kopplad till 
flödescell.

Grundpaket för 
lakvatten, metaller, 
screening, PFAS

Fetmarkerade analyser 
utförs på både filtrerat och 
ofiltrerat prov.
Provtagning sker vid ett 
tillfälle.

Ja Nej Nej

Gruvdammen Gruvvatten Ytvatten

Fysikaliska parametrar som 
redox, pH, syre, temperatur och 
konduktivitet mäts i fält med 
fältinstrument kopplad till 
flödescell.

Grundpaket för 
lakvatten, metaller, 
screening, PFAS

Fetmarkerade analyser 
utförs på både filtrerat och 
ofiltrerat prov.
Provtagning sker vid ett 
tillfälle.

Nej Ja NejVattenspegel norr om GV1-3

Rör i norra änden av damm markerar var ytvattenprov 
tas ut

Prov i vatten med utfällningar

Beskrivning

Befintligt rör i svacka (filter 1,5 m?)

Vid sidoorten NV om gruvbrottet. Orten ska vara 6 m 
under markytan och 3 m djup (botten 9 m från 
markytan

Uppströms

Nedströms, prov tas där förgreningen återgår till 
bäcken

Längre nedströms, när bäck viker av mot sydväst

Bilaga 2
2021-03-29

1 (1)  
\\seumefs002\PROJEKT\21633\13012407_Töllås_gruva_Huvudstudie\000\10 Arbetsmtrl_dok\Provtagningsplan\Bilaga 2 Tabell - provtagningspunkter 



      Datum 

2016-10-20  
Diarienummer 

MBN/2015:67               

  
 

 

  

           1(8) 

 Ansvarsutredning, Töllås f.d. gruva, Töllås 1:179  
 
Bakgrund 
I Töllås gruva på Orust, ca 5 km nordost om Henån, (fastigheten Töllås 1:179) pågick 
brytning av fältspat och kvarts från slutet av 1800-talet och fram till 1936 då ett stort ras 
inträffade. Gruvan var en av flera på Orust och en av de större i landet. När brytningen 
upphörde kom gruvschaktet att utnyttjas som avstjälpningsplats. Under mer än fyrtio år 
har således gruvan olovligt tillförts allehanda avfall; skrotbilar, kylskåp, schaktmassor, 
industriavfall, hushållsavfall etc. 
 
Under 70-talet och början av 80-talet uppmärksammade kommunen förhållandet. 
Dåvarande miljö- och hälsoskyddsnämnden vidtog åtgärder för att hindra avstjälpningen. 
Genom gruvans läge på privat mark var dock möjligheterna begränsade. Det hör också 
till bilden att det kommunala ansvaret för avfallshantering infördes först 1979. I samråd 
med markägaren gjordes avspärrningar och skyltar sattes upp. Detta ledde till minskad 
avstjälpning men den upphörde inte helt. Sedan mitten av 80-talet har kommunen gjort 
ansträngningar för att helt få stopp på avstjälpningen. Slutligen sattes ett staket upp runt 
gruvan och avstjälpningen tog då slut. 
  
Situationen vid Töllås gruva undersöktes vid flera tillfällen under 90-talet på kommunens 
initiativ. En akut situation uppstod 1995 då den närmast belägna vattentäkten förändrades 
på ett sätt som gjorde den otjänlig. Analyser visade innehåll av bl. a organiska föreningar. 
Kommunen lät då borra en ny brunn på större avstånd från gruvan för att klara 
fastighetens vattenförsörjning. I samband med detta gjordes undersökningar av 
markområdet nedströms gruvan, dammen och bäckmiljön. 
(Orust kommun och J&W 1995-1996). 
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Verksamhet på fastigheten Töllås 1:179 
 

Företag/person Org nr Verksamhetstid
1 

Verksamhet Kommentar 

P P Wistrand  1890-t-1915 Fältspat/kvarts 
brytning 

Det har inte 
gått att 
fastställa 
under vilken 
företagsform 
verksamheten 
har bedrivits 

David Ekholm  1933-1936 Fältspat/kvarts 
brytning 

Det har inte 
gått att 
fastställa 
under vilken 
företagsform 
verksamheten 
har bedrivits 

Okänt  1936-1996 Deponering av 
avfall 

Olaglig 
deponering 

 
Utförda miljöundersökningar 
I utredningen som utfördes 1997 av Bergab och GF Konsult AB samt i senare utredningar 
konstaterades måttliga till höga halter av metaller och organiska ämnen i gruvvattnet samt 
i vissa grundvattenrör. I rapporten från 2002 utförd av GF Konsult AB och Bergab 
föreslås bl. a miljöskyddande åtgärder som skydd mot spridning av föroreningarna samt 
att även ett kontrollprogram bör upprättas. 

 
Risker 
Avfallet som olovligt tillförts den 50 m djupa gruvan under mer än 40 år innehåller 
sannolikt ett brett spektrum av kemiska föreningar. Betydande mängder tungmetaller och 
organiska föreningar kan ingå i skrot och skrotbilar, kylskåp, industriavfall, byggavfall, 
färg- och plastavfall, elektriska och elektroniska komponenter mm. Vissa avfall kan vara 
emballerade eller på annat sätt beskaffade så att utläckage fördröjs för att efter en tid 
kunna ske snabbt. Analyser gjorda 1998 har visat på höga halter av bl. a bly, kadmium 
och zink. Känsligheten är stor eftersom grundvattentäkter i närområdet kan påverkas. 
Sandvadsbäcken är recipient för en del förorenat vatten från gruvan och metallhalterna i 
vattnet betraktas för vissa metaller som "måttligt allvarligt förorenat". Gruvvattnets kemi 
ansågs vid utredningen -98 som hämmande för föroreningsspridningen och i viss mån för 
nedbrytning av produkter, varför mängden lagrade föroreningar sannolikt vida överstiger 
de mängder som beräknats utgående från uppmätta koncentrationer vattnet. 
 

 
1 Olika uppgifter förkommer om när gruvan var i drift under tiden 1896-1936 
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Det kan inte uteslutas att förändringar av de kemiska förhållandena i gruvan kan medföra 
att föroreningshalten i utgående vatten kommer att öka. En betydande mängd 
föroreningar kan finnas fastlagda i materialet. Avgörande för föroreningsspridningen ur 
kemisk synpunkt är pH- och syreförhållandena i gruvvattnet. En ökad omsättning av 
vatten kan förändra dessa kemiska förhållanden, främst i gruvans övre delar. Ett ökat 
inflöde kan också innebära att ett vatten med lägre pH kommer in i gruvan. Detta skulle 
kunna öka möjligheten för metaller att gå i lösning. Ett ökat inflöde kan även påskynda 
nedbrytningen av organiska föreningar och snabbare korrosion som kan frigöra 
miljöfarliga ämnen som ligger inneslutna. Sammantaget bedöms att små förändringar bör 
eftersträvas. 
 
Naturvärden 
Töllås f.d. gruva ligger inom ett område med höga naturvärden. Det finns flera 
registrerade nyckelbiotoper och där växer bland annat al, bok och ek. I Orust kommuns 
översiktsplan omfattas området av särskilt bevarandevärde två. Vatten från 
Sandvadsbäcken mynnar till Gårebäcken, vilken är en fredad, havsöringsförande bäck. 
 
Ägarförhållanden 
Nuvarande ägare är Mattson, Mats Olof Stefan (610813-5093) 1/3, Johansson Inger 
Elisabeth (640802-5002) 1/3, Mattsson, Elof William Martin (750804-4877) 1/3. med 
förvärv år 2002-11-27. Förvärvet var en gåva med förbehåll från föräldrarna.  
 
Förra ägarna var Mattsson Olof William (410412-4856) samt Mattson Inger Brigitta 
(411006-5028) med förvärv 1974-04-21. 
 
En sammanläggning av Töllås 1:3 och Töllås 1:11 skedde 2000-01-05 och Töllås 1:179 
bildades. Mattsson Olof William och Mattson Inger Brigitta var fastighetsägare till båda 
de sammanslagna fastigheterna.  
 
Gruvverksamheten och nedskräpningen 
Det huvudsakliga miljöproblemet på fastigheten, är enligt de utredningar som gjorts, 
dumpningen i gruvschaktet. Gruvdriften bedöms inte ha bidragit med några betydande 
markföroreningar. Gruvbrytningen har inneburit exploatering av mineraler (kvarts och 
fältspat) som normalt inte medför markföroreningar.  
 
Avstjälpningen i gruvan påbörjades när gruvverksamheten lades ned 1936. Denna 
avstjälpning ska ha pågått obehindrat fram till 1970-talet när kommunen uppmärksammade 
problemet och försök gjordes för att förhindra nedskräpningen. Under mer än trettio års tid 
har avfall deponerats i gruvschaktet innan någon form av möjlighet att härleda avfallet 
uppkom men även efter detta har det varit svårt att återfinna ansvariga då vetskapen om att 
nedskräpningen var olovlig medförde att försiktighet sannolikt iakttogs vid avstjälpning. 
Bland annat ska det ha uppmärksammats att dumpning skett nattetid.    
 
Vid tillfället för nedskräpningen saknades kommunalt ansvar för avfallshantering. Den första 
kommunala deponin på Orust togs i drift 1963 (Bergs deponi) med detta till trots fortsatte 
Töllås gruva att användas som avstjälpningsplats. Då det inte har gått att hitta någon som 
känner till nedskräpningen så har det varit svårt att identifiera de ansvariga. 
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Undersöknings- och åtgärdsbehov 
Miljö- och byggenheten har i samråd med länsstyrelsen tidigare bedömt att de utförda 
undersökningarna ger ett tillräckligt bra underlag för att bedöma behovet av åtgärder. Vid 
senare samråd har det framgått att allt för lång tid har passerat sedan undersökningarna utförts 
samt att teknik och metod har förändrats över tiden varför ytterligare kompletterande 
undersökningar har bedömts nödvändiga. 
 
Miljö-och byggnadsförvaltningen bedömer att åtgärder behöver vidtas för att förhindra 
spridning av föroreningarna från avfallet och ett kontrollprogram behöver upprättas för att 
övervaka förändringar. 

 
Ansvarsbedömning 
Skräpberget kommer från industriverksamhet och hushåll och är inblandat i andra tidigare 
massor från gruvverksamheten. Det är inte fysiskt avskilt från de övriga massorna, utan 
utgör i stället en fast förorening av marken på fastigheten. Miljö- och byggnadsnämnden 
menar att marken vid Töllås gruva är så förorenad att det kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön och att 10 kap. miljöbalken (MB) är 
tillämpligt. 
 
Verksamhetsutövare 
Den grundläggande regeln vad gäller föroreningsskador finns i 2 kap. 8 § MB. Där anges 
att alla som har bedrivit en verksamhet som medfört skada för miljön ansvarar för att den 
avhjälps. I 10 kapitlet MB finns offentligrättsliga regler om ansvaret för utredning och 
efterbehandling av områden med konstaterade föroreningar. De nuvarande reglerna 
infördes 2007 och enligt övergångsbestämmelserna (SFS 2007:600) gäller äldre 
bestämmelser i fråga om miljöskador som orsakas av utsläpp, händelser eller tillbud som 
har skett före ändringarna, eller som ägt rum senare men härrör från verksamhet som 
avslutats före den 1 augusti 2007. Detta innebär att MB:s äldre bestämmelser är 
tillämpliga. 
  
Av 10 kap. 2 § MB framgår att ansvarig för efterbehandling i första hand är den som 
bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till 
föroreningen. Av 8 § lagen (1998:811) om införande av MB (övergångsbestämmelserna), 
framgår att 2 kap. 8 § MB och 10 kap. 2 § MB ska tillämpas i fråga om miljöfarlig 
verksamhet vars faktiska drift har pågått efter den 30 juni 1969, om verkningarna av 
verksamheten fortfarande pågår vid tiden för miljöbalkens införande och det finns behov 
av att avhjälpa skador som har orsakats av verksamheten. Om verksamheten har upphört 
innan den 1 juli 1969 är det inte möjligt att rikta något krav på verksamhetsutövaren 
enligt 10 kap. 2 §. 
 
Det innebär att eftersom gruvverksamheten avslutades redan 1936 finns ingen 
verksamhetsutövare som kan hållas ansvarig för de eventuella föroreningar som 
gruvverksamheten i sig har orsakat. Av de undersökningar som gjorts framgår att 
föroreningarna i huvudsak härrör från deponeringen av sopor och inte från 
gruvverksamheten. Därför är det inte ett framkomligt alternativ att ställa krav på de 
gamla gruventreprenörerna Wistrand och Ekholm.   
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Deponeringen har alltså börjat efter det att gruvverksamheten lades ner och det är inte 
känt vem eller vilka som har slängt avfallet. Dumpningen har pågått från 30-talet och 
fram till nutid. Nedskräpningsverksamheten har bedrivits illegalt av många olika personer 
och försök har gjorts att härleda ett antal stulna bilar vilka dumpats i gruvan. 
Polismyndigheten har varit inkopplad i detta arbete men inga personer har kunnat knytas 
direkt till den illegala verksamheten. Sammanfattningsvis så har det inte gått att spåra 
avfallsdumparna och det finns därför ingen verksamhetsutövare att rikta krav mot.  
 
Fastighetsägare  
Kan inte någon verksamhetsutövare utföra eller bekosta efterbehandling av en förorenad 
fastighet är enligt 10 kap. 3 § MB var och en efterbehandlingsansvarig som förvärvat 
fastigheten och vid förvärvet känt till föroreningarna eller då borde ha upptäckt dem. Med 
förvärv menas bl.a. gåva. I 15 § övergångsbestämmelserna anges att förvärv som har 
skett före MB:s ikraftträdande inte ska räknas in här. MB trädde i kraft 1999. Endast 
fastighetsägare som förvärvat en fastighet efter den 31 december 1998 kan enligt 10:3 
hållas ansvariga. Det betyder att Olof och Inger Mattson inte kan bli ansvariga för 
föroreningarna. 
 
Frågan är om de nuvarande fastighetsägarna kände till föroreningarna eller borde ha 
upptäckt dem när de övertog marken. Det som tyder på att fastighetsägarna vid Töllås 
gruva kände till deponin är att området är avspärrat och att skyltar satts upp för att hindra 
allmänheten att beträda området. Fastighetsägarna har dock inte varit medvetna om 
omfattningen av nedskräpningen och de konsekvenser i form av föroreningar som den 
aktuella nedskräpningen orsakat.   
 
Redan enligt bestämmelsens lydelse är fastighetsägarens ansvar begränsat till det 
avhjälpande som i första hand åligger verksamhetsutövaren. Vad gäller fastighetsägarens 
ansvar påtalas också i förarbetena till miljöbalken att denne ansvarar efter 
verksamhetsutövaren och att detta ansvar alltid är subsidiärt (prop. 1997/98:45 del 1 s. 
358 och s. 361). Detta innebär att om det inte finns någon verksamhetsutövare som enligt 
bestämmelserna i 10 kap. miljöbalken kan åläggas ett ansvar för att avhjälpa en 
föroreningsskada kan inte heller fastighetsägaren få ett sådant ansvar. I vårt fall finns det 
verksamhetsutövare men de är inte kända av varken fastighetsägare eller kommunen.    
 
I de så kallade "förvaringsfall" som förekommer i praxis enligt miljöskyddslagen och 
miljöbalken har ansvaret gällt att vidta försiktighetsmått vid förvaring av avfall eller 
annat material som skulle kunna påverka omgivningen. Förvaringen har setts som en 
sådan pågående användning av mark eller byggnader som omfattas av definitionen av 
miljöfarlig verksamhet. Det är den som haft rådighet över förvaringsverksamheten, ofta 
fastighetsägaren, som betraktats som verksamhetsutövare. Gemensamt för 
förvaringsfallen enligt både miljöskyddslagen och miljöbalken har varit att det förvarade 
avfallet eller materialet har varit väl avgränsat från omgivningen. Det har varit inneslutet 
i tunnor (Miljööverdomstolens dom 2009-03-03 i mål M 7733-08) legat i en urinbrunn 
(RÅ 1997:12) eller i cisterner (Koncessionsnämndens beslut B 31/91) eller det kan ha 
varit upplagt i väl avgränsade högar. Av det kan man dra slutsatsen att det i detta fall inte 
rör sig om förvaring och att fastighetsägarna inte blir ansvariga i egenskap av 
verksamhetsutövare i form av förvaring i och med deponin.   
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Ur Mark- och miljööverdomstolens dom MÖD 2006:63, den så kallade SCA- domen 
framgår att enbart det förhållandet att det förvaras avfall på en fastighet inte utan vidare 
kan medföra ett ansvar för fastighetsägaren. Det måste tillkomma någon omständighet för 
att fastighetsägaren ska kunna göras ansvarig, till exempel att fastighetsägaren accepterat 
verksamheten. 
 
Miljöförvaltningen menar att även om det skett förvaring på fastigheten så har 
fastighetsägarna inte tillåtit den och varken förstått omfattningen eller konsekvenserna. 
De har också haft begränsad rådighet över deponeringen då området kring Töllås numera 
är inhägnat och låst.  
 
Jan Darpö har kommenterat SCA-domen (JPMiljönet 2007-01-18 s. 12) där han påpekar 
att ansvarsfrågan vid förvaringsfall enligt tidigare praxis inrymmer två led. Det första 
ledet består av att avgöra vem som var verksamhetsutövare (adressat) och i det andra 
ledet görs en skälighetsavvägning. I det andra ledet behandlas frågor som miljöfara, 
kostnad, innehavarens befattning med avfallet, kännedom, ekonomisk vinning och 
intressen m.m. Om denna modell hade tillämpats av MÖD skulle SCA betraktats som 
adressat och skälighetsavvägningen hade blivit avgörande för omfattningen av ansvaret. 
MÖD valde emellertid att inte tillämpa den modellen utan i stället valde de att uttala att 
SCA inte är verksamhetsutövare och inte kan hållas ansvariga.  
 
Att miljöfarlig verksamhet kan bedrivas utan rätt till marken framgår av förarbetena 
(prop. 1997/98:45 del 2 s. 107). Där anges att fastighetsägaren inte bör ha ett 
skadeståndsansvar i det fall där någon i smyg tippar avfall på dennes mark, ”eftersom han 
varken har bedrivit eller låtit bedriva någon verksamhet” (prop. 1985/86:83 s. 53). 
Gemensamt för de fall där en fastighetsägare enligt praxis ansetts ansvara för exempelvis 
en pågående deponi har varit att deponin redan funnits när fastighetsägaren förvärvat 
fastigheten och haft en reell möjlighet att undvika ansvaret 
 
Det är nedskräparna som inte gått att finna som ansvarar för verksamheten. Oavsett om 
fastighetsägarnas subsidära ansvar skulle inträda enligt 10 kap. 3 § eller att de bedöms 
som ansvariga på grund av att de förvarar avfall på fastigheten ska en 
skälighetsavvägning göras enligt 10 kap. 4 §. Om de nuvarande fastighetsägarna till 
Töllås f.d. gruva är att se som adressat till krav om åtgärder skulle en kommande 
skälighetsavvägning ytterst begränsa omfattningen av ansvaret. Fastighetsägarna har 
varken direkt eller indirekt medverkat till eller medgivit att avfallet tippas på området. Att 
fastighetsägarna ska stå för konsekvenserna av detta måste betraktas som oskäligt.   
Det är adressaten som har bevisbördan för att kostnaderna överstiger miljönyttan. 
Kostnaderna för åtgärderna behöver därför värderas innan några krav på åtgärder ställs. I 
avvägningen ska också hänsyn tas till sådana omständigheter som att avfallet har legat där 
under mycket lång tid, fastighetsägarna inte har medverkat till eller medgivit deponeringen 
eller haft möjlighet att förhindra den. En eventuell efterbehandling kan komma att öka värdet 
på fastigheten, men eftersom det kommer att finnas krav på kontrollprogram under mycket 
lång tid är det tveksamt om det blir fråga om en värdehöjning på den aktuella fastigheten. 
Fastighetsägarna har inte betalat ett lägre pris på grund av att fastigheten varit förorenad 
eftersom överlåtelsen skedde i form av en gåva. Någon mer omfattande undersökning/kontroll 
av fastigheten gjordes inte då förvärvet genomfördes inom familjen.  
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Vid tidpunkten för överlåtelsen pågick inte längre någon nedskräpning att tala om. Gruvan var 
sedan länge avspärrad med ett högt staket och en låst grind. Då föräldrarna inte ansåg sig ha 
något ansvar för nedskräpningen, vilken de inte visste omfattningen eller följderna av, gav de 
i sin tur inte så mycket information om detta till ”barnen” vid överlåtelsen.  
 
Att avspärrningar och skyltar sattes upp av kommunen med hjälp av pengar från en fond hos 
rikspolisstyrelsen av säkerhetsskäl och för att hindra nedskräpning kan endast ha uppfattats 
som att problemet hanterades av just kommunen. De undersökningar av gruvan och avfallet 
som genomförts av kommunen har tidigare bekostats genom statliga bidrag då även tidigare 
tillsyn bedrivits med utgångspunkten att det är de anonyma nedskräparna som är att betrakta 
som ansvariga. Detta kan endast ha tolkats av fastighetsägarna som att samhället åtog sig 
ansvar gällande nedskräpningen.   
 
 
Sammanfattning och slutsats 
Den f.d. gruvan vid Töllås ligger i ett känsligt naturmiljöområde. Det behöver vidtas 
åtgärder i form av undersökningar, sanering och åtgärder för att undvika ytterligare 
föroreningar av miljön. Bl.a. har grundvattnet i området påverkats negativt och det finns 
risk för att det blir värre.        
 
Gruvdriften lades ner så tidigt som 1936 och därför har någon verksamhetsutövare från 
den tiden inte något ansvar enligt MB eller den upphävda miljöskyddslagen. Dessutom är 
det inte troligt att själva gruvan var särskilt miljöstörande.  
 
Ansvariga för den olovliga deponeringen på fastigheten är i första hand de som dumpat 
avfallet i gruvhålen. Vem eller vilka som är skyldiga till detta har inte gått att slå fast. 
Miljöförvaltningen har gjort återkommande försök att härleda de ansvariga och 
kommunen har därmed gjort vad som kan krävas i det här avseendet.     
 
Även en fastighetsägare kan vara verksamhetsutövare. När en fastighet städas upp i syfte 
att sedan exploateras händer det att miljögifter sprids och det kan räcka för att anses som 
verksamhetsutövare. Även förvaring av miljöskadliga ämnen kan innebära ett 
verksamhetsutövaransvar. Så är inte fallet här. Anledningen till det är att det inte pågår 
någon sanering och att avfallet som dumpats inte är avgränsat som i förvaringsfallen. 
Eftersom de nuvarande fastighetsägarna varken direkt eller indirekt medverkat till att 
avfallet tippas på området bör de inte heller ses som verksamhetsutövare.  
    
Vad gäller det subsidiära ansvaret för de förra fastighetsägarna Olof och Inger Mattson så 
blir det inte aktuellt eftersom de förvärvade fastigheten redan 1974, alltså innan MB 
infördes 1999. Olof och Inger Mattson gav fastigheten till sina vuxna barn 2002. 
”Barnen” kände förmodligen till avfallet när de övertog fastigheten men förstod inte 
omfattningen av miljöpåverkan och skadorna. Eftersom kommunen varit inkopplad i 
ärendet ända sedan 70-talet har de inte haft anledning att agera. Miljöförvaltningen har 
exempelvis spärrat av området och satt upp skyltar om att tillträde är förbjudet. Statliga 
bidrag har finansierat tidigare undersökningar och pengar från en fond hos 
rikspolisstyrelsen har finansierat avspärrningarna.   
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Från ett fastighetsägarperspektiv är det inte rimligt att göra mer än det som redan gjorts 
från samhällets sida. Nuvarande fastighetsägare har ingen löpande insyn i vad som händer 
på fastigheten då de inte bor i närheten. Särskilt svårt är det att förhindra den olovliga 
dumpning som har skett till övervägande del på nätterna.  
 
Den undersökningsplikt som köpare av fast egendom har inte fullgjorts här eftersom det 
handlar om en gåva från föräldrarna. Dessutom har de tre privatpersonerna inte 
ekonomiska förutsättningar att ta ansvar för decennier av miljöförstöring. 
Fastighetsägarna ska därför inte åläggas något ansvar, varken för kontroller eller för 
sanering och efterbehandling.     
    
Om fastighetsägarna ändå anses ha ett ansvar så bör det jämkas kraftigt med hänsyn till 
omständigheterna. Att det nu behöver göras kompletterande undersökningar beror på att 
tidigare undersökningar inte lett till åtgärder och det kan inte fastighetsägarna lastas för. 
Fastigheten kommer troligtvis inte heller att öka i värde efter några 
efterbehandlingsåtgärder. En total sanering av gruvan och har tidigare ansetts orimligt 
och området är så pass förorenat att det inte kan komma i fråga för exploatering.    
 
Ovanstående gör att det inte finns någon ansvarig som kan utföra eller bekosta de 
avhjälpandeåtgärder som krävs. Förändringar av förhållandena i gruvan kan göra att 
föroreningshalten i grundvattnet ökar. Tillsynsmyndigheten har ingen att rikta ett 
föreläggande mot. Det är anledningen till att statligt stöd söks för i första hand 
undersökningar och åtgärdsförslag, och i senare skede även för att genomföra 
åtgärdsförslagen.   
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§104 KS/2022:1281 
Beslut att godkänna slutförd huvudstudie samt förändrad riskklassning för Töllås f.d. 
gruva samt ge uppdrag att utreda åtgärdsförslag 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Godkänna slutrapport av genomförd huvudstudie för miljöundersökning av Töllås f.d. 
gruva. 

2. Godkänna förändrad riskklassning på Töllås f.d. gruva från MIFO riskklass 1 till riskklass 
3.  

3. Ge sektor samhällsutveckling i uppdrag att utreda förslag på riskbegränsande åtgärder. 
4. Notera att kommunens huvudmannaskap för huvudstudien är avslutat.  

 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Efter beslut av Orust kommun att ta på sig huvudmannaansvar beviljade Länsstyrelsen 2020-08-
26 kommunen statligt bidragsmedel för undersökningar motsvarande en huvudstudie avseende 
föroreningssituationen inom Töllås f.d. gruva. Huvudstudien är nu avslutad genom bifogad 
rapport Töllås gruva – Huvudstudie daterad 2022-06-22. 
 
Sweco Enviroment har på uppdrag av Orust kommun utfört en kompletterande 
miljöundersökning av Töllåsgruvan i Orust kommun. Uppdraget har utförts i tillämpbara delar 
enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual avseende huvudstudie.  
 
I uppdraget ingick, förutom kompletterande miljöundersökning, även en riskbedömning, en 
åtgärdsutredning samt underlag till riskvärdering. En fördjupad riskbedömning har genomförts 
med syftet att bedöma föroreningssituationen i Töllås f.d. gruva med avseende på risker för 
människors hälsa och miljön. 
 
Resultat från samtliga undersökningar visar att föroreningshalterna generellt är låga både i 
grundvatten och i ytvatten, vilket tyder på att spridning av föroreningar från avfallet i 
gruvschaktet är förhållandevis låg. Föroreningsnivån i ytvatten och i närliggande brunnar bedöms 
inte innebära någon hälsorisk eller miljörisk. 
 
Föreslagna åtgärder omfattar en kombination av administrativa åtgärder, tekniska åtgärder och 
övertäckning eller ingen åtgärd alls.  
 
Genom sammanvägning av de fyra bedömningsdelarna, föroreningarnas farlighet, 
föroreningsnivå, spridningsförutsättningar samt känslighet och skyddsvärde är 
rekommendationen att Töllås f.d. gruva tilldelats MIFO riskklass 3, måttlig risk. 
 
Beslutsunderlag 
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 Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-11 
 Töllås gruva – Huvudstudie daterad 2022-06-22  

 
Beslutet skickas till 

 Fastighetsägare Töllås 1:179 
 Sektor Samhällsutveckling 

o Planchef 
o Chef affärsdrivande verksamhet 
o Mark och exploateringschef  

 Miljö- och Byggnadsnämnden 
 
 

 

 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-08-16 
 

 
§144 KS/2018:1276 
Beslut om tilldelning av markanvisning för Röra-Hogen 2:1 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Tilldela exploatören markanvisningen för del av Röra-Hogen 2:1. 
2. Godkänna genomförandeavtal daterat 2022-08-18. 

 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar för egen del 
Ge förvaltningen i uppdrag att förhandla med exploatören om priset på skogen för att 
åstadkomma en etappvis avverkning av skogen och återkomma med reviderat avtal till 
kommunstyrelsens möte 2022-08-31. 

Reservationer och särskild uttalanden 
Rolf Sörvik (V) reserverar sig skriftligen mot förslaget till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-11 att gå ut med inbjudan till markanvisning för del av 
Röra-Hogen 2:1, Hogens industriområde. Markanvisningen har genomförts i enlighet med 
kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. 
 
Ett anbud har inkommit, vilket utvärderats och bedömt uppfylla de i markanvisningen angivna 
kriterierna. 
 
Ett förslag till genomförandeavtal har tagits fram för att reglera genomförandet av detaljplanen 
samt parternas ansvar och kostnader. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulla Buhr (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att 

1. Tilldela exploatören markanvisning för del av Röra-Hogen 2:1. 
2. Godkänna genomförandeavtal daterat 2022-08-15. 

 
samt föreslår utskottet för samhällsutveckling besluta för egen del att ge förvaltningen i uppdrag 
att förhandla med exploatören om priset på skogen för att åstadkomma en etappvis avverkning 
av skogen och återkomma med reviderat avtal till kommunstyrelsens möte 2022-08-31. 

Rolf Sörvik (V) föreslår kommunstyrelsen att inte tilldela exploatören markanvisningen för Röra-
Hogen 2:1 innan det i kontraktet definieras vad småindustri är och att hela exploateringen ska 
vara klar inom 10 år. Priset på markanvisningen är dessutom för lågt. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling 
beslutar enligt Ulla Buhrs (S) förslag till beslut. 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-08-16 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-16 
Förslag till genomförandeavtal daterat 2021-08-18 
 
Beslutet skickas till 
Mark och exploatering 
 

 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-08-16 KS/2018:1276 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Erik Ysander 
telefon 0304-33 40 00 
e-post: erik.ysander@orust.se

Beslut om tilldelning av markanvisning för del av Röra-Hogen 2:1 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Tilldela exploatören markanvisningen för del av Röra-Hogen 2:1. 
2. Godkänna genomförandeavtal daterat 2022-08-18. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-11 att gå ut med inbjudan till markanvisning för 
del av Röra-Hogen 2:1, Hogens industriområde. Markanvisningen har genomförts i 
enlighet med kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. 
 
Ett anbud har inkommit, vilket utvärderats och bedömt uppfylla de i markanvisningen 
angivna kriterierna. 
 
Ett förslag till genomförandeavtal har tagits fram för att reglera genomförandet av 
detaljplanen samt parternas ansvar och kostnader. 

Utredning 
Detaljplanen för ”del av Röra-Hogen 2:1, Hogens industriområde” vann laga kraft 
2015-02-21. Detaljplanens syfte är att möjliggöra tomter för småindustri för små och 
medelstora företag av samma typ som finns i Lundens industriområde. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-11 att gå ut med en inbjudan till markanvisning 
för detaljplaneområdet. Markanvisningen har genomförts i enlighet med kommunens 
riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. 
 
Förutsättningarna i markanvisningen är att exploatören ska bygga ut vägar, vatten och 
avlopp med mera samt att iordningställa industritomter för försäljning. Vid 
genomförandet ska detaljplanens bestämmelser följas, vilket bland annat innebär att 
miljöskyddsåtgärder ska vidtas och hänsyn tas till natur- och kulturmiljöer samt 
kringboende. 
 
För att reglera ansvar för kostnader och utförandet i plangenomförandefrågor samt 
fastighetsrättsliga åtgärder och där tillhörande kostnader inom planområdet har ett 
förslag till genomförandeavtal tagits fram. Enligt avtalet ska exploatören ansvara för 
genomförandet av exploateringen och samtliga därtill hörande kostnader. För att 
säkerställa att utbyggnaden av industriområdet sker i tillräcklig hög takt kan kommunen 
enligt avtalet ta ut ett vite om 100 000 kronor per månad om exploatören inte följer den 
i avtalet angivna tidplanen och för att säkerställa exploatörens åtagande vid ett vite ska 
denne till kommunen ställa en bankgaranti om 1,2 miljoner kronor. 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-08-16 KS/2018:1276

Efter att genomförandeavtalet godkänts av kommunstyrelsen ska köpeavtal tecknas med 
exploatören som därefter kan påbörja utbyggnaden och allt eftersom industritomterna 
färdigställts försälja dessa. Köpeavtalet ska reglera att exploatören ska söka alla tillstånd 
som är nödvändiga för exploateringen. Ifall tillstånd inte beviljas och det medför att 
exploateringen inte går att genomföra ska köpet gå tillbaka. 
 
Inom markanvisningsområdet finns avverkningsbar skog som inte ingår i 
markanvisningen. Enligt genomförandeavtalet ska exploatören erbjudas köpa 
avverkningsrätten till ett pris som grundas på värdering som kommunen låtit utföra. 

Bedömning 
Ett anbud har inkommit som har utvärderats och bedömts uppfylla angivna kriterier. 
Anbudet har ett markpris på 600 000 kronor vilket inte når upp till kommunens 
plankostnader för detaljplanen, vilka uppgår till cirka 2,4 miljoner kronor. 
Förvaltningens bedömning är dock att det med anledning av stora kostnader för 
utbyggnad av området inte går att förvänta ett högre anbud. Det är också av stor vikt för 
kommunen att det tas fram industritomter till försäljning. 
 
Anbudsgivaren bedömer att försäljning av industritomter i första etappen kan påbörjas 
inom 1,5 år efter projektstart. 
 
Anbudsgivaren är känd av kommunen och har tidigare samarbeten med kommunen 
samt bedömts kreditvärdig, vilket sammantaget ger bedömningen att markanvisningen 
kan tilldelas anbudsgivaren. 
 
Genomförande avtalet säkerställer att utbyggnad av Hogens industriområde genomförs i 
enlighet med detaljplanen så att industritomter snarast möjligt kan erbjudas på 
marknaden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-16 
Förslag till genomförandeavtal daterat 2021-08-18 

Beslutet skickas till 
Mark och exploatering 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson  Nina Hansson 
Sektorchef   mark- och exploateringschef
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Mellan Orust kommun, org. nr 212000-1314, nedan kallad Kommunen, och RBK & 
Ottestala Holding AB org.nr. 559345-2294, nedan kallad Exploatören, träffas följande 

 

Genomförandeavtal 
avseende del av Röra-Hogen 2:1 

 
 
1 Inledning 
  
1.1 Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-11 att gå ut med en inbjudan till 

markanvisning för del av kommunens fastighet Röra-Hogen 2:1. För området 
gäller ”Detaljplan för del av Röra-Hogen 2:1, Hogens industriområde” som vann 
laga kraft 2015-02-21, bilaga 1, vars syfte är att möjliggöra småindustri inom ett 
12 hektar stort område. 
 
Exploatören har lämnat anbud på markanvisningen. 
 
Markanvisningen genomförs i enlighet med kommunens riktlinjer för 
markanvisning och exploateringsavtal. Detta avtal reglerar genomförandet av 
detaljplanen och parternas ansvar och kostnader. 
 
Detta genomförandeavtal avser att reglera ansvar för kostnader och utförandet i 
plangenomförandefrågor samt fastighetsrättsliga åtgärder och där tillhörande 
kostnader inom planområdet. 

  
2 Fastighetsbildning och marköverlåtelse 
  
 Detaljplanen förutsätter fastighetsrättsliga åtgärder vilka ska initieras och bekostas 

av Exploatören och Kommunen enligt nedan. 
  
2.1 Fastighetsbildning 

 
 Exploatören ska av kommunen förvärva markanvisningsområdet som utgör del av 

Röra-Hogen 2:1. Markanvisningsområdet som består av de ytor som utgörs av 
kvartersmark, industri (J), i detaljplanen ska avstyckas från kommunens fastighet 
Röra-Hogen 2:1. Kommunen ansöker om fastighetsbildning och Exploatören 
betalar förrättningskostnaden till Lantmäteriet.  
 
Exploatören ansöker om och bekostar avstyckning av industritomter från den 
nybildade fastigheten för försäljning. 

  
2.2 Köp och tillträde 

 
 Köpekontrakt med en överenskommen köpeskilling om 600 000 kronor upprättas 

mellan parterna för överlåtelse av markanvisningsområdet utgörande del av Röra-
Hogen 2:1. Köpekontraktet ska innehålla återgångsvillkor om att Exploatören ska 
ha sökt och fått beviljat de tillstånd som erfordras för att bygga ut första etappen.  
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Köpeavtal kan tecknas så snart beslut om detta genomförandeavtal vunnit laga 
kraft och säkerhet ställts enligt punkt 5, dock senast 2022-12-31. Köpeskillingen 
erläggs i sin helhet vid tecknande av köpekontrakt.  
 
Går köpet åter upphör också detta avtal att gälla i alla delar och vardera part står 
för sina egna nedlagda kostnader utan ersättningsskyldighet för någon part. 

  
2.3 Gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening 

 
 Exploatören ansvarar för att erforderliga gemensamhetsanläggningar bildas eller 

befintliga utökas inom detaljplanen för samtliga vägar inkl. belysning inom 
planområdet som beskrivs i avsnitt 3.2 och 3.3 nedan. Exploatören svarar för 
förrättningskostnaderna. 
Upplåtelse av mark för vägar inom planområdet ska ske utan ersättning till 
gemensamhetsanläggning som övertar anläggningen för drift och underhåll. 

  
2.4 Samfälligheter 

 
 Inom planområdet finns inga kända samfälligheter. Om det vid 

lantmäteriförrättning avseende avstyckning framkommer att samfälligheter finns 
inom det avstyckade området ska dessa genom Exploatörens försorg inlösas och 
upphöra. Exploatören svarar för alla kostnader och eventuella ersättningar för 
detta. 

  
2.5 Servitut, ledningsrätt och u-områden 

 
 Exploatören ska upplåta mark till respektive ledningsägare för att anlägga, 

underhålla och bibehålla ledningar inom allmänna platser och inom u-
områden på kvartersmark utan ersättning. 
Exploatören ska upplåta utrymme för transformatorstation (E1) utan ersättning. 

  
3 Exploateringsanläggningar m.m.  
  
 Exploatören ansvarar för genomförandet av exploateringen och samtliga därtill 

hörande kostnader såsom t.ex. kostnader för markarbeten, vägbyggnad samt VA-
anläggningar mm. Exploatören initierar, ombesörjer och bekostar samtliga tillstånd 
och dispenser mm som krävs för genomförande av exploateringen. 
Inom planområde och fram till förbindelsepunkt för VA förbinder sig Exploatören 
att projektera, utföra och bekosta lokalväg, VA- anläggningar m.m. i enlighet med 
plankarta, övriga planhandlingar och villkoren i detta avtal. Exploatören ska 
upprätta en fackmannamässig bygghandling som innehåller en teknisk beskrivning 
med gatuplan och profil samt normalsektion. Handlingarna ska godkännas av 
kommunen innan byggstart. 
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Projekteringen som Exploatören ska utföra och bekosta ska redovisas 
i en bygghandling som innehåller: 
 
 Teknisk beskrivning avseende anläggningsarbeten 
 Översiktsplan/er skala 1:1 000 
 Befintliga planer skala 1:400 
 Planritningar för gata och VA upprättade för skala L 1:400 och H 1:50 
 Tvärsektioner c/c 20 m upprättade för skala 1:50 
 Planritningar för el, datakommunikation och belysning upprättade för skala 1:400 
 Normalsektionen för gata och VA skala 1:50 
 Övriga handlingar som detaljritningar, typritningar som erfordras för 

utförandeentreprenad 
  
3.1 Utbyggnad och vite 

 
 Exploateringen får ske etappvis enligt planbeskrivningen eller enligt den 

etappindelning, bilaga 5, som anges i Exploatörens anbud. Det är av stor vikt att 
den planerade utbyggnaden genomförs inom rimlig tid, Kommunen ställer därför 
krav på att Exploatören följer nedanstående tidplan för utbyggnadens 
genomförande. Inom 5 år från att detta genomförandeavtal tecknats ska minst 5 
industritomter till en sammanlagd areal om minst 20 000 kvm ha färdigställts och 
erbjudits på marknaden till ett marknadsmässigt pris. Med färdigställda tomter 
menas grovplanerad, avstyckad tomt med väg och VA framdraget till tomtgräns. 
Om dessa 5 industritomter inte är utförda och erbjudna på marknaden inom 
angiven tidsgräns ska Exploatören betala vite om 100 000 kronor för varje 
påbörjad månad som dröjsmålet består.  
 
Inom 10 år från att detta genomförandeavtal tecknats ska ytterligare minst 10 
industritomter till en sammanlagd areal om minst 40 000 kvm färdigställts och 
erbjudits på marknaden till ett marknadsmässigt pris. Om dessa 10 industritomter 
inte är utförda och erbjudna på marknaden inom angiven tidsgräns ska exploatören 
betala vite om 100 000 kronor per månad, enligt samma förutsättningar som anges 
ovan. 
 
Inom 15 år ska hela planområdet vara utbyggt till en sammanlagd areal om minst 
100 000 kvm industritomtmark färdigställts och erbjudits på marknaden till ett 
marknadsmässigt pris. Om hela planområdet inte är utbyggt och industritomterna 
erbjudna på marknaden inom angiven tidsgräns ska exploatören betala vite om 100 
000 kronor per månad, enligt samma förutsättningar som anges ovan. 
 
Exploatören kan begära anstånd skriftligen hos Kommunen om Exploatören 
bedömer att tidplanen inte kan följas. För giltigt anstånd krävs att Kommunen 
lämnat skriftligt medgivande. 

  
3.2 Lokalgata och GC väg 

 
 Exploatören ska inom Planområdet projektera, utföra och bekosta lokalgata 

och GC-väg inom allmän plats enligt ”Principförslag gator och VA, BBK, 
2009”, bilaga 2, samt övriga planhandlingar. 
Lokalgata och GC-väg beläggs med asfalt och ska vara färdigställda med 
bärlager av AG fram till respektive tomtgräns innan tomtförsäljning sker. 
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Vägarna ska vara belagda med slitlager senast när området är fullt utbyggt 
eller senast 15 år efter att genomförandeavtal tecknats.  

Busshållplats ska anläggas vid områdets infart enligt Trafikverkets standard. 
Lokalgata och GC-väg ska överlåtas till gemensamhetsanläggning utan 
ersättning efter godkänd slutbesiktning. 

  
3.3 Belysning  

 
 Exploatören anordnar och bekostar gatubelysning i enlighet med normal kommunal 

standard, i enlighet med bilaga 2. Belysningen överlämnas utan ersättning till 
gemensamhetsanläggning som svarar för drift och underhåll. Belysningsanläggningen 
får byggas ut etappvis i samma takt som vägarna anläggs och varje etapp ska vara i 
drift senast vid första tomtförsäljningen. 

  
3.4 Bergsäkring 

 
 Exploatören ansvarar för och bekostar rensning av stenar och block i 

bergsskärningar som riskerar att falla ner där så krävs, enligt ”Tekniskt PM 
Geoteknik 2008-09-13”, bilaga 3. Bergsskärningarna ska besiktas av bergteknisk 
expertis och godkännas innan tomtförsäljning av respektive tomt får ske. 

  
3.5 VA-anläggningar och dagvattenmagasin 

 
 Ett avtal om inkoppling till det allmänna vatten- och spillvattennätet, ska 

tecknas mellan Kommunen och Exploatören som reglerar 
förbindelsepunktens läge.  
 
Fastighetsägaren/exploatören erlägger till huvudmannen för den allmänna VA-
anläggningen alltid avgifter enligt av Kommunfullmäktige beslutad taxa. Då denna 
taxa beslutas politiskt kan den förändras över tid, både vad gäller avgiftsnivå och 
konstruktion. Anläggningsavgiften ska vid tidpunkten för förbindelsepunktens 
anvisande, omräknas och betalas enligt för samma tidpunkt gällande VA-taxa. 
Även brukningsavgiften börjar debiteras från samma tidpunkt, och debiteras 
fastighetsägaren/exploatören enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa. 
 
Exploatören ska inom Planområdet och fram till anvisad förbindelsepunkt 
projektera, utföra och bekosta komplett ledningssystem med ledningar, brunnar, 
avstängningsventiler mm. för vatten, spillvatten och dagvatten i enlighet med 
bilaga 2, samt övriga planhandlingar.  
 
Industritomterna ska anslutas till det kommunala VA-nätet och dagvatten ska 
ledas till ett utjämningsmagasin/sedimenteringsdamm som anläggs vid 
utfartsvägens anslutning mot allmänna vägen. Exploatören ska projektera, 
utföra och bekosta utjämningsmagasinet/sedimenteringsdammen, enligt 
bilaga 2, samt övriga planhandlingar. Utjämningsmagasinet/ 
sedimenteringsdammen ska anläggas med oljeavskiljare samt tillslutande 
funktion vid utloppet, ha en yta på 4000kvm och dimensioneras för en 
ungefärlig uppehållstid för vattnet på 2-3 dygn. Reningskrav och 
funktionskrav ska specificeras i dialog med kommunens miljöenhet.   
Utjämningsmagasinet/sedimenteringsdammen ska vara färdig innan den första 
tomten säljs eller tas i anspråk.  
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Fram till att dammen anlagts och tagits i bruk är Exploatören skyldig att vidta 
andra åtgärder för utjämning av vattenflöden från markanvisningsområdet så att 
Ängsbäcken inte belastas av större vattenflöden från markanvisningsområdet än i 
dagsläget. Exploatören är även skyldig att anordna tillfällig rening så att grumlat 
vatten eller föroreningar från markanvisningsområdet inte når vattendrag eller på 
annat sätt påverkar omgivningen.  
 
VA-anläggningen ska på ett fackmannamässigt sätt projekteras och hålla en 
standard som minst motsvarar vad som framgår vid tiden gällande tekniska 
handbok som tillhandahålls av kommunen. Kommunen ska även delta i 
projekteringen samt godkänna handlingarna innan byggstart. 
 
Samtliga VA- och dagvattenanläggningar ska sedan överlåtas till 
gemensamhetsanläggning utan ersättning efter godkänd slutbesiktning.  
Exploatören ska initiera och bekosta bildandet av samtliga erforderliga 
gemensamhetsanläggningar avseende VA- och dagvattenanläggningar. 
 
Om verksamhetsområdet för kommunalt VA utökas inom planområdet ska 
VA-anläggningarna inom verksamhetsområde överlåtas till kommunen för drift 
och underhåll utan ersättning.  

  
3.6 El och datakommunikation 

 
 Exploatören ska senast 4 månader innan utbyggnad påbörjas samråda med 

respektive huvudman för el och datakommunikation. Eventuell flytt av ledningar 
bekostas av Exploatören. 

  
3.7 Fornlämningar 

 
 Inom markanvisningsområdet finns inga kända fornlämningar.  
  
3.8 Natur- och kulturmiljöer 

 
 Exploatören ska ta fram och bekosta dokumentation av båtsmanstorpet 

Lövendalstorpet innan anläggningsarbeten påbörjas i torpets närområde. 
Dokumentationen ska ske i samråd med Bohusläns museum och kommunen. 
 
En gammal körväg och stenmur som beskrivs i planbeskrivningen ska bevaras i 
möjligaste mån, i enlighet med detaljplan, bilaga 1, och 
”Miljökonsekvensbeskrivning, HydroGIS AB, 2010”, bilaga 4.  

  
3.9 Bergschakt 

 
 Vid borrning och sprängning ska restriktioner som anges i bilaga 1 och bilaga 4 

följas. 
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3.10 Skogsavverkning 
 

 Skogen ingår inte i markanvisningen, men avverkningsrätten ska upplåtas till 
Ottestala Schakt AB mot en ersättning av 800 000 kronor. Ersättningen grundas 
på värdering av skogsvärderingssakkunnig med avdrag för ökad kostnad och 
ekonomisk risk för Exploatören p.g.a. att avverkning ska ske etappvis.  
 
Avtal om avverkningsrätt ska tecknas som reglerar att 50 % av skogen får 
avverkas tidigast när kommunstyrelsens beslut om genomförandeavtalet vunnit 
laga kraft. Resterande 50 % av skogen får avverkas tidigast när 30 % av 
industriområdet färdigställts. 

  
3.11 Skyddade växter 

 
 Enligt planbeskrivningen ska plantor av Orustbjörnbär och Bergbräken flyttas, 

men då Bergbräken inte längre kan återfinnas i området och då Orustbjörnbär 
inte längre har status som hotad art så är dessa åtgärder inte längre nödvändiga.  
 
Efter att detaljplanen antogs har däremot orkidéarten Knärot som finns i 
området minskat i antal i landet och blivit rödlistad. För att genomföra 
detaljplanen inom området där denna växt förekommer behöver plantor med 
Knärot flyttas. Innan plantorna flyttats får skogsavverkning inte ske inom ett 
skyddsavstånd från plantorna. Kommunen ansvarar för och Exploatören 
bekostar flytt av plantorna. Då orkidéarten Knärot är skyddad enligt 
Artskyddsförordningen och rödlistad förutsätter förflyttningen att dispens 
beviljas av Länsstyrelsen. Ansökan om dispens lämnas in av kommunen. 

  
3.12 Miljökontroller 

 
 Innan utbyggnaden påbörjas ska Exploatören upprätta en objektspecifik 

miljöplan. Ett kontroll- och åtgärdsprogram ska upprättas av Exploatören enligt 
bilaga 1 och bilaga 4 i samråd med tillsynsmyndigheten. Exploatören ska ta 
prover på privata vattentäkter innan sprängningsarbetet startar samt vid 
slutbesiktning, enligt bilaga 1 och bilaga 4. Exploatören ska i övrigt följa 
anvisningar i bilaga 4 samt övriga planhandlingar vad avser åtgärder för 
minskad miljöpåverkan samt kontroller. 

  
4 Besiktning och kontroll m.m. 
  
4.1 Kontroll 

 
 Kommunen har rätt att utöva den kontroll av entreprenaden som Kommunen finner 

lämplig. Exploatören ska kalla Kommunen och samfällighetsförening om sådan 
finns till alla byggmöten som ska hållas regelbundet dock minst 1 gång/månad,  
eller i den omfattning som krävs i samråd med Kommunen. 
Exploatören ska bekosta och anlita en byggledare för entreprenadarbetena i samråd 
med kommunen. Byggledaren ska vara på arbetsplatsen minst 1 gånger i veckan 
eller i den omfattning som krävs i samråd med Kommunen samt närvara och hålla 
i samtliga byggmöten.  
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4.2 Slutbesiktning 
 

 Exploatören ska kalla Kommunen och samfällighetsförening om sådan 
finns till slutbesiktning och utse samt bekosta en oberoende 
besiktningsman i enlighet med AB 04 (allmänna bestämmelser för 
byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) eller ABT06 
beroende på hur anläggningen utförts. 
 
Innan slutbesiktning får ske ska Kommunen under minst två veckor ha haft tillfälle 
att granska relationsritningar, provtryckningsprotokoll samt dokumentation från 
vattenprov och ledningsfilmning avseende besiktningsobjektet. 

  
4.3 Garanti 

 
 Anläggningar som Exploatören överlåter till respektive övertagare ska omfattas av 

garanti enligt AB 04 eller ABT 06. 
Exploatören ska avtala med entreprenören som utför anläggningar på allmän plats 
om att garantiansvar i enlighet med AB 04 eller ABT06 ska övergå till att gälla 
mellan entreprenör och respektive övertagare av utförda anläggningar. 
Exploatören ansvarar för att garantiansvaret överlåts. 

  
5 Säkerhet 

 
 För att säkerställa Exploatörens åtagande att utge vite enligt detta avtal ska 

Exploatören till Kommunen ställa en säkerhet till ett värde av 1 200 000 kr i 
form av en bankgaranti för vilken medgivande finns att utbetalning ska göras. 
Bankgarantin ska inlämnas till Kommunen senast 2 veckor efter att 
kommunstyrelsens godkännande, enligt punkt 6.4. i detta avtal, vunnit laga 
kraft. 
 
Säkerheten ska nedskrivas enligt fördelningen första 5 industritomterna: 30 %, 
ytterligare 10 industritomter: 40 % och resterande industritomter: 30% efter att 
dessa är färdigställda och övriga anläggningar är godkända av oberoende 
besiktningsman och eventuella fel och brister åtgärdade.   

  
6 Tvister och giltighet m.m. 

 
6.1 Tvist 

 
 Tvist enligt detta avtal ska avgöras av allmän domstol om parterna inte enas om 

annat. 
  
6.2 Överlåtelse 

 
 Exploatören äger inte rätt att utan kommunens skriftliga medgivande överlåta 

detta avtal. Om Exploatören överlåter sin fastighet eller del av fastighet inom 
Planområdet innan han fullgjort sina åtaganden enligt detta avtal, är överlåtaren 
skyldig att i överlåtelsen meddela köparen om innehållet i detta avtal. 
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6.3 Tillägg och ändringar 
 

 Tillägg och ändringar till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av 
Exploatören och kommunstyrelsen för att vara gällande. 

  
6.4 Giltighet 

 
 Detta avtal är giltigt endast under förutsättning: 

 
att Orusts kommunstyrelse godkänner detta avtal senast 31 december 2022, genom 
beslut som vinner laga kraft. 
Om ovan angiven förutsättning inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet 
utan ersättningsskyldighet för någondera parten. 

 
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.  
 
 
 
ORUST KOMMUN    För Exploatören 
För kommunstyrelsen    RBK & Ottestala Holding AB
   
 
___________________________________ ________________________________ 
Ort och datum    Ort och datum 
 
 
___________________________________ ________________________________ 
Catharina Bråkenhielm    Pål Prøitz 
Kommunstyrelsens ordförande  Styrelseledamot, Ordförande
  
 
 
___________________________________ ________________________________ 
Carina Johansson   Nicklas Lagerberg 
Sektorschef samhällsutveckling  Styrelseledamot  
 
      
  

Bilagor: 
Bilaga 1: Detaljplan för del av Röra-Hogen 2:1, Hogens industriområde 
Bilaga 2: Principförslag gator och VA, BBK, 2009 
Bilaga 3: Tekniskt PM Geoteknik 2009-08-13 
Bilaga 4: Miljökonsekvensbeskrivning, HydroGIS AB, 2010 
Bilaga 5: Etappindelning 
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AVVERKNINGSRÄTT 
 
 
 
§   1   Parter och nyttjanderättsställe  
 
Jordägare: Orust kommun 212000-1314 
 (nedan kallad kommunen)  
 473 80 Henån 
   
Nyttjanderättshavare: Ottestala Schakt AB 556477-5913 
 (nedan kallad nyttjanderättshavaren)  
 Häröd 304 
 473 96 Henån 
     
Nyttjanderättsställe: Del av fastigheten Röra-Hogen 2:1 som ingår i markanvisning, 
 dvs. kvartersmark industri samt slänter enligt detaljplanekartan. 
 

  
 

§   2   Bakgrund  
 
Genomförandeavtal har tecknats mellan Orust kommun och RBK & Ottestala Holding AB, daterat 
2022-08-18, som reglerar genomförande av markanvisning för del av Röra-Hogen 2:1. Enligt 
genomförandeavtalet ska avverkningsrätten till skogen upplåtas till Ottetala Schakt AB. 
 
§   3   Upplåtelse  
 
Nyttjanderättshavaren har rätt att på nyttjanderättstället avverka och utforsla virke från skogen på 
det sätt och med de metoder som köparen finner lämpligast och som medges av tillämplig 
lagstiftning. Avverkning ska ske enligt följande: 50 % av skogsarealen får avverkas tidigast den dag 
då detta avtal undertecknats. Resterande 50 % av skogsarealen får avverkas tidigast när 30 % av 
industriområdet färdigställts, enligt genomförandeavtal tecknat med exploatören RBK & Ottestala 
Holding AB, daterat 2022-08-18.  
 
Nyttjanderättshavaren har rätt att nyttja erforderliga vägar samt upplagsplatser på överenskommen 
plats på säljarens fastighet.  
 
§   3   Ersättning 
 
Nyttjanderättshavaren ska betala en ersättning för avverkningsrätten om 800 000 (åttahundra tusen) 
kronor. Ersättningen ska erläggas i sin helhet den dag detta avtal undertecknas. 
 
§   4   Upplåtelsetid och uppsägning 
 
Upplåtelsen gäller från den dag då detta avtal undertecknats och 15 år framåt.  
 
Om köpeavtal avseende markanvisningsområdet går åter enligt återgångsvillkor ska detta avtal om 
avverkningsrätt upphöra att gälla. Ersättning ska i sådant fall återbetalas med ett belopp som 
motsvarar 80 % av värdet av avverkningsrätten för den resterande skogen 



 2022-08-22  KS/2018:1276  
 
 

 2

§   5   Vissa nyttjanderättshavaren åvilande förpliktelser 
 
Nyttjanderättshavaren är skyldig att tillse att kvarvarande skog, åker, betesmark, diken etc. utanför 
nyttjanderättsstället inte i onödan skadas eller förstörs till följd av bristande omsorg vid vald 
drivningsmetod och vid drivningens genomförande. Nyttjanderättshavaren ska vara fri från ansvar 
om drivningen genomförts med normal aktsamhet. Upplagsplats ska städas och eventuella 
körskador ska återställas av nyttjanderättshavaren. Slitage på vägar ska åtgärdas. 
 
Nyttjanderättshavaren är skyldig att skaffa de tillstånd som erfordras för verksamheten på 
nyttjanderättsområdet. Nyttjanderättshavaren ska följa alla de föreskrifter som meddelas av 
myndighet eller som följer av lag. 
 
Nyttjanderättshavaren ansvarar för att miljöfarlig verksamhet inte bedrivs på nyttjanderättsområdet. 
Nyttjanderättshavare svarar för de kostnader, som kan föranledas av de åtgärder, som kan påfordras 
enligt gällande hälso- och miljöskyddslagstiftning. 
 
§   6   Tvister 
 
Tvister i anledning av detta nyttjanderättsförhållande ska avgöras av allmän domstol. 
 
§   7   Hänvisning till jordabalken 
 
I övrigt gäller vad i 7 kap. jordabalken eller i annan lag stadgas om nyttjanderätter.  
 
 
 
 
Detta avtal har upprättats och utväxlats i två exemplar. 
 
 
Upplåtare    Nyttjanderättshavare 
ORUST KOMMUN    För Ottestala Schakt AB  
Enligt delegation     
   
 
___________________________________ ________________________________ 
Ort och datum    Ort och datum 
 
 
___________________________________ ________________________________ 
Catharina Bråkenhielm    Nicklas Lagerberg 
Kommunstyrelsens ordförande  Styrelseledamot  
 
 
___________________________________  
Carina Johansson 
Sektorschef samhällsutveckling    

   
   
    



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-06-14 
 

 
§126 KS/2018:1276 
Information om tilldelning av markanvisning för del av Röra-Hogen 2:1 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Mark- och exploateringsingenjör informerar om tilldelning av markanvisning för del av Röra-
Hogen 2:1. 

 Ett anbud har kommit. 
 Avtalsskrivning har påbörjats. 
 Eventuellt behöver en orkidéart flyttas. 
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Principförslag för gator och va-anläggningar 
inom detaljplan för Hogens industripark, Hogen 2:1 
Orust kommun 
                      
 
Allmänt 
Planområdet Hogen 2:1 är beläget ca 2,5 km väster om Henån med angöring från allmän  
väg 752. Hogenområdet som i planen redovisar områden för industriändamål har planerats 
under en lång tid av år och kräver nu en uppdatering av tidigare utredningar för gator och 
trafikanslutningar samt va-anläggningarna. 
Exploateringen skall ske inom ett skogsklätt bergsparti där avsikten är att planspränga en större 
yta till nivåer så att bergöverskott erhålls. 
NCC har tecknat avtal med kommunen om exploateringen av planområdet. 
Området är tänkt att byggas ut i fyra etapper i intervallet två år.  
Området omfattar totalt ca 12 ha. 
 
Principförslaget har upprättats utifrån digital grundkarta över det markområde som avses att 
exploateras och relationsritningar över närliggande befintliga vatten- och avloppsledningar samt 
planillustration upprättad av BO-HUS-PLAN AB. 
 
 
Markbeskaffenhet 
Planområdets industrimark utgörs ett skogsbeklätt bergsområde samt mindre mellanliggande 
partier med mjuka massor. Vägen upp till området kommer att anläggas över åker- och 
betesmark.   
Industrimarken är belägen mellan nivåerna + 60 och +80 m. 
 

 

HOGENS INDUSTRIPARK 

HENÅN                                                                       ELLÖS 

                    VÄG 752 
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Trafik 
Omfattningen av vägutbyggnaden redovisas på bifogade ritningar M1:01-M1:03 
Tillfartsvägen till planområdet kommer att ansluta väg 752 och skall ha bredden 7 m. 
Industrigatorna inne i området skall utföras med bredden 7 m. GC-vägen längs tillfartsgatan skall 
ha bredden 2,5 m. Väg 752 byggs om vid anslutningen till planområdet så att ett 
vänstersvängfält erhålls. Korsningen utformas i detalj enligt VGU. Principerna för korsningen har 
upprättats och diskussioner har förts med Vägverket där man är positiva till utformningsförslaget. 
GC-vägen från området kommer att ansluta befintliga GC vägen vid Lundens industriområde 
och förläggas parallellt längs väg 752. En övergång, passage, ordnas via refugen öster om 
infartsvägen till planområdet. En framtida förlängning av GC-vägen från uppfarten till 
Hogenområdet och vidare  nordväst mot infarten till bl.a. Bön och Dalby, som idag är en frekvent 
promenadslinga för Henånborna, kommer att säkra den oskyddade trafiken längs denna del av 
väg 752  
Gatornas utformning kommer ej att överskrida maximala lutningsförhållanden, ca 10 %. 
Vändplatser och korsningsradier utformas för rundkörning av EU- fordon, 25,25 m.  
Överbyggnaden för vägarna utförs på en terrass av berg eller sprängstensfyllning som en  
GBÖ-överbyggnad.  
Gång och cykelvägarna förses med slitlager av asfalt. 
Belysning utförs med ett stolpavstånd om ca 35 m. 
 
 
 

 
 
Vatten- och avloppsanläggningar 
Vatten- och avloppsledningar för planområdet föreslås utbyggas i den omfattning och med de 
dimensioner som redovisas på bifogad ritning M1:04.  
Ledningsförläggningen föreslås ske till frostfritt djup och i så stor utsträckning som möjligt 
förläggas i gator och GC-vägar. Anslutning sker dels till befintlig vattenledning omedelbart öster 
om väg 752 och dels via en ny avloppspumpstation och vidare mot Lundens industriområde. 
Huvudvattenledningen skall omläggas så att den hamnar utanför den nya korsningen så att 
underhåll kan ske utan att behöva göra intrång på det nya vägområdet. 
En damm för dagvattenhantering skall anläggas i korsningen vid väg 752 och tillfartsvägen. 
 
 
 

Väg 752 mot Henån 

Väg 752 mot Ellös 
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Ledningsstandard 
Va-ledningarna föreslås byggas ut med den standard som är bruklig inom Orust kommun. 
Vattenledningar utförs av PE (huvudledningar av PE 100, servisledningar av PE 80), 
spillvattenledningar av plast (huvudledningar av PP, servisledningar av PP) och 
dagvattenledningar av plast eller betong (huvudledningar <250 mm av PP, huvudledningar >250 
mm av PP eller betong, servisledningar av PP). 
I övrigt enligt  ”Anvisningar vid projektering och underhåll av va-anläggningar inom Orust 
kommun” som skall följas. 
 
Vattenbehov och vattentillgång  
Vattenbehovet för industriytor utan särskilt vattenkrävande verksamhet kan beräknas enligt  
VAV P 83 till ca 0,4 l/sxha som ett medelflöde. Maximal timförbrukning kan uppgå till  
ca 0,8 l/sxha. 
En beräkning för de 12 ha som angivits i detaljplanehandlingarna som effektiv industriyta fullt 
utbyggd kan förbrukningen uppgå till ca 5 l/s som en medelförbrukning under dygnet.  
Vid maxtimförbrukning kan förbrukningen uppgå till ca 10 l/s.   
Vattentillgången från befintliga vattenledningar belägna längs väg 752 kommer ej att kunna 
leverera vatten med erforderligt tryck enligt framräknade volymer upp till planområdet. 
 
Vattentryck 
Med en tryckstegringsstationen belägen på nivån ca +40 m kan trycket höjas till att motsvara  
ca +100 m inom industriområdet vilket förmodas vara tillräckligt för att förse de högst belägna 
tappställen med erforderligt vattentryck.  
 
 
Vatten för brandsläckning 
Släckvattenförbrukning för industriområdet kan baseras på områdestyp enligt VAV P83.  
P83 anger för områdestyp B2 ”Normal brandbelastning, d.v.s. brandsäkra byggnader utan större 
upplag av brännbart material” ett behov om 20l/s för släckvatten direkt från brandposten. 
Lägsta trycknivå i vattenledningsnätet för brandpost bör ej understiga 15 mvp över markplanet.  
 
Spillvatten 
Medeldygnsavrinningen inom industriområdet antas motsvara medeldygnsförbrukningen för 
vatten och beräknas som tidigare nämnts uppgå till ca 5 l/s. 
 
Spillvattenavloppet från området avleds med självfall mot en avloppspumpstation vid AP1 öster 
om väg 752 för vidarepumpning upp till slutet på den befintliga GC vägen vid Lundens 
industriområde. Spillvattenavloppet transporteras därefter genom Henåns samhälle via den nya 
överföringsledningen till det utbyggda Ellös reningsverk.  
Principer för va-anläggningen redovisas på bifogade ritning M1:01-M1:02.  
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Avloppspumpstationen  

Avloppspumpstationen skall utföras enligt den standard som Orust kommun anger. 
Väganslutningen till pumpstationen skall utföras från nuvarande befintliga vägen fram till 
fastigheterna 2:12, 2:29 m.fl. Verksamheten inom fastigheten 2:26 kommer att expandera över 
nuvarande 2:14 och väganslutas från Malias väg in i området.  
Avsättningar längs spillvattenlednings självfallsdel skall utföras så att framtida 
bebyggelseområde enligt ÖP norr om bäcken och öster om väg 752 kan anslutas. Vidare skall 
fastigheterna 2:29 och 2:12 samt blivande verksamheter inom 2:14 kunna anslutas.  
Va-ledningarna från industriområdet kan förläggas i den föreslagna GC vägen längs infarten till 
området. Ledningarna kommer där att vara något mindre belastade från den tunga trafiken samt  
med större åtkomlighet och orsaka minst störningar vid ev. underhållsarbeten. Det är av stor vikt 
att förläggningen av plaströr i bergbankar med stor mäktighet utförs korrekt enligt fabrikantens 
anvisningar för att undvika nedböjningsskador eller sprickbildning. Vid detaljprojekteringen bör 
man noga se upp med beskrivningen av förläggningsmetoder. 
 

 
Tryckstegringsstationen 
Tryckstegringsstationen skall utföras enligt den standard som Orust kommun anger. 
Tryckstegringsstationen utförs och dimensioneras så att den framräknade volymen inkl. 
brandvatten till erforderligt tryck kan levereras till planområdet.  
Inkopplingen sker till befintlig vattenledning Ø 280 mm mellan Kårehogen och Henån. 
Högreservoaren i Henån, Nävrekärrsområdet, är belägen på nivån +70 m - +74,65 m. Lägsta 
vattennivå i reservoaren kan sättas till ca +73 m. Härmed erhålls ett tryck vid inkopplingspunkten 
för planområdet till ca 3,5 kg när endast reservoaren i Henån anger trycknivån. Marknivån vid 
inkopplingspunkten är ca +35 m och nivån för den föreslagna tryckstegringsstationen är  
ca + 40 m. Kvarvarande lägsta ingångstryck vid reservoaren uppgår till ca 3 kg. Om 
momentanförbrukningen och brandvatten enligt ovan skall kunna levereras till planområdet skall 
trycknivån höjas med ca 6 kg. Tryckstegringsstationen föreslås utföras med tre pumpar. En s.k. 
pumpautomat. Två mindre pumpar för den dagliga leveransen och en s.k. brandvattenpump för 
släckvatten. Brandvattenpumpen kan skötas separat av räddningstjänsten men även kopplas till 
styrsystemet så att vid hastiga tryckfall ex. vid uttag i en brandpost så startar även den tredje 
pumpen. 
 

 

Västra delen av Lundens industriområde. 

Infarten Malias väg. 

Anslutningspunkt för Spillvattenavlopp 
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Dagvatten 
Dagvattnet från industriområdet kommer att ledas via dagvattenledningar ner längs infartsvägen 
till en dammanläggning vid korsningen vid väg 752. Dammen skall utföras så att utjämning, 
fördröjning, och rening erhålls i den innehållna volymen. Viktigt är att dammens funktion som 
reningsanläggning är i bruk när schaktningsarbeten inom industriytan påbörjas. Föroreningar 
från bergschakten kommer till en del att stanna i blivande bergterrassen men merparten av 
dagvattenföroreningarna  kommer att lakas ur och transporteras med dagvattnet i huvudsak via 
vägdiken ner mot dammen. Intag från infartsvägens diken till dammen är därför viktigt att 
anlägga i ett tidigt skede. För att bl.a. minska dimensionen på dagvattenledningen ner till 
dammanläggningen så föreslås att även det anläggs ett fördröjningsmagasin inom  
industriområdet.  
Den hydrauliska beräkningen anger att ca 1300 l/s är dimensionerande vid ett s.k. 10 års regn. 
Om denna volym skulle transporteras ner till dammen direkt i dagvattenledningar kommer 
dimensionen att uppgå till ca Ø 600 mm eller mer. 
Om en fördröjning anläggs i lågpunkten av industrimarken där förslagsvis halva 
avrinningsvolymen kunde bromsas upp kan dimensionen på dagvattenledningen ner till dammen 
minskas till ca Ø 400 mm. Ett fördröjningsmagasin med denna kapacitet kan anläggas med en 
bruttovolym av ca 1200 m3 och utgörs av sprängstensfyllning. Hålrumshalten som skapas 
kommer troligen att utgöra ca 30 %. Kvarvarande effektiva hållvolymen skulle då uppgå till  
ca 3-400 m3. Fördelen med ett magasin inom området är även att en reningseffekt uppnås för 
de större och tyngre partiklarna. Magasinet kan med fördel göras långsmalt och med flera inlopp 
så att reningseffekten blir så stor som möjligt. Ett magasin via en sprängstensutfyllnad kommer 
inte att kunna kontrolleras eller restaureras då magasinet troligen kommer att placeras under 
hårdgjorda ytor, vägar och industrimark. Effekten kommer att avklinga men under en lång tid. 
Magasinet kommer ändå att göra störst nytta under det att området färdigställs vilket innebär att 
dammanläggningen längre ner ej kommer att belastas i högre grad och därmed med större 
sannolikhet uppfylla de reningskrav som ställs. Det bör även utredas vidare om de större 
utfyllnader som kommer att ske för att nivåbalansera den färdiga industriytan kan användas som 
magasin för delar av området för att ytterligare minska den hydrauliska belastningen nedströms.  
Utsläpp av dagvatten bör ej ske till övriga delar av den omgivande naturmarken. 
Industrietableringen med olika verksamheter där risk för olja och andra föroreningar kan ske 
skall först passera olje- eller fettavskiljare förlagda och dimensionerade i omfattning efter resp. 
verksamhet.  
Dammen har beräknats så att det s.k. 10 års regnet kan innehållas. Diskussioner pågår och 
förslag till en uppgradering av kommunernas ansvarsnivå när det gäller omhändertagande av 
dagvatten har framförts. Ytterligare ca 30 % större dagvattenvolymer har diskuterats som en ny 
praxis för det kommunala ansvaret inom verksamhetsområdet. Här har ej beräknats den större 
volymen.   
Ytan uppgår till ca 1500 m2 och den permanenta volymen bör ej understiga ca 800 m3. 
Bräddvolymen kan uppgå till ca 1300 m3. Dammen skall utformas så att en första djupare del 
kommer att innehålla de tyngre partiklarna. Härefter sker en översilning till den större volymen 
där ytterligare sedimentering sker i lugnare vatten. Dammen regleras med ett utlopp som 
beräknas efter mottagarvolymen. Vid mycket stora flöden avbördas dammen via ett utskov, en 
bräddanordning mot den östra bäcken invid GC vägen. Dagvatten från dammen kommer att 
anslutas till Ängebäcken och Ängebäckens tillflöden. Markområdet söder och öster om dammen 
bör avsättas till ev. framtida utbyggnad av dammanläggningen.           
Föroreningarna i dagvattnet från industriområdet har beräknats och koncentration, belastning 
samt den renande effekten som uppnås i dammen redovisas i bilagda tabeller. En reduktion av 
suspenderad substans, ss, är av stor betydelse då många föroreningsämnen är bundna till 
partiklar. Slammet skall kunna omhändertas i den första delen av dammen som bottenrensas vid 
tidpunkt som anges beroende av den slutliga utformningen av dammvolymen.   
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Oljeavskiljare 
Enligt rekommendationer i den av HydroGis och Lars-Harry Jenneborg framtagna 
miljökonsekvensutredningen skall en oljeavskiljare anläggas före dammanläggningen. 
En oljeavskiljare med ovan framräknade hydrauliska kapacitet kan placeras uppströms dammen 
som en lamelloljeavskiljare i betong. Storleken varierar något men utvändig diameter kan uppgå 
till ca 3 m och bygghöjden till ca 4 m. Våtvolym ca 12-15 m3. Oljeavskiljaren kan utförs med 
sand och slamavskiljning för bästa reningseffekt. Här bör i senare beräkningar göras en 
utvärdering av bästa totala effekten med hänsyn till magasin uppe i området och dess totala 
volym samt den föreslagna dammanläggningen som ev. behöver kompletteras med en 
oljeavskiljare. 
 
Reningseffekter  
Föroreningarna i dagvatten är till ca 90 % bundna till partiklar. En filtrering och sedimentering är 
därför effektivt när man renar dagvatten. Reningstekniken för stora flöden ”normalt” dagvatten 
består ofta av tre delar. En sedimenteringsdamm, en s.k. översilningsyta och en våtmark. Vid 
starkt förorenade och för övrigt miljöfarliga dagvattenmängder krävs andra och kompletterande 
reningsmetoder. Dagvattenföroreningar från Hogens industriområde bör kunna renas i 
erforderlig omfattning i den föreslagna dammanläggningen.Det är viktigt att 
reningsanläggningarna har funktion vid den tidpunk då entreprenadarbetet påbörjas inom 
industriytan så att ev. föroreningar från ex. bergschakten som kan transporteras ner med 
dagvattenflödet kan omhändertas. 
Dammanläggningen har dimensionerats så att ca 50-80% av Tungmetaller, 60-70% av Fosfor 
kan renas. Se vidare bifogade beräkningstabeller.  
De hydrauliska beräkningar som utgör grunden för dimensionerande flöden från området till 
dammen utgår från VAV P 90. Utgångsvärden i övrigt enligt SMHI. Beräknade reningsgraden, 
koncentration och belastning hämtas genom dataprogrammet ”StormTac”.       

 

 

Bifogas:  

Ritningar             M01  Översiktsplan 
   M1:01  VA- och gatuplan 
   M1:02   VA- och gatuplan 
   M1:03   VA- och gatuplan 
   M1:04   VA-plan 
 
Tabeller:  A1  Koncentration 
   A2  Belastning 
   A3  Reningseffekter 
   A4  Riktvärden enligt Naturvårdsverket 2008 
    

BBK Teknik & Miljökonsulter 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncentration från den sammanlagda ytan som avbördas genom den föreslagna dammen 

 

 

 

 

                             Tabell A1  Koncentration 

                    BBK 2009-01-22 

                           Hogens industriområde 

Results 

                   

    

Flow       Concentration                       

Area Land use 
  

p A  Q P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 

 
Urban+rural     

 

m/year ha m3/yr mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

A1 Total 

  
0.44 0.636 19 67457 0.23 1.67 0.0225 0.036 0.202 0.0011 0.0101 0.01 0.0001 80 1.78 0.0008 0.00 

      

only stormwater: 0.28205 1.83 0.028138 0.04413 0.2437 0.001327 0.0126201 0.01463 9.6558E-05 100.38 2.231 0.0009673 0.00013145 

% urban 

  

68 

                 

kg/ha/yr 

                   
Mm3/ha/yr Stormwater flow verification: 3550 

            

g/ha/yr 

l/s/ha Baseflow verification: 

 

0.023 

             
                                          

                     

             Mass flux                       

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 

kg/yr kg/yr kg/yr kg/yr kg/yr kg/yr kg/yr kg/yr kg/yr kg/yr kg/yr kg/yr kg/yr 

15.8 112.4 1.5 2.4 13.6 0.08 0.68 0.83 0.01 ##### 119.7 0.1 0.0 

15.1 97.9 1.5 2.4 13.0 0.1 0.7 0.8 0.0 5369.3 119.3 0.1 0.0 

kg/ha/yr kg/ha/yr kg/ha/yr kg/ha/yr kg/ha/yr kg/ha/yr kg/ha/yr kg/ha/yr kg/ha/yr kg/ha/yr kg/ha/yr kg/ha/yr kg/ha/yr 

0.8 5.9 0.080 0.13 0.72 0.004 0.036 0.044 0.0003 285 6.3 0.003 0.000 

833.7 5915.07 80 128 716.8 3.951 36.0 43.5 0.3 3E+05 6302 2.747444 0.38 

                                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      Tabell A 2              Belastning  

                  BBK  2009-01-22 

                         Hogens industriområde 

 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 

 
kg/year kg/year kg/year kg/year kg/year kg/year kg/year kg/year kg/year kg/year kg/year kg/year kg/year 

Road 1Väg upp till omr. 1.1 11.0 0.1 0.3 0.6 0.0 0.0 0.1 0.0 605.3 4.9 0.0 0.0 

Airports 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Railway area 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Harbour area 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Parkings 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Petrol station 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Detached houses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Terraced houses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Apartments 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

School area 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Leisure houses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Garden plots 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Commercial, less dense 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Commercial, more dense 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Commercial, average 

dense 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Industry, Ind.omr. 14.2 90.2 1.4 2.1 12.9 0.1 0.6 0.8 0.0 4614.6 114.8 0.0 0.0 

Park 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Golf courses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Athletic fields 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Surface water 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Industry, less dense 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Industry, more dense 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Office areas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

              Forests 0.3 6.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 59.6 0.0 0.0 0.0 

Farmland 0.3 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 133.8 0.0 0.0 0.0 

Meadows 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Wetlands 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mixed green areas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Grave yards 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 15.8 112.4 1.5 2.4 13.6 0.1 0.7 0.8 0.0 5413.3 119.7 0.1 0.0 

              

              

              

 

SS = 

Suspenderad 

Substans 

            

              

           

  

  

              

              



 

 

          

          

Bas- och avrinningsflöden 
            

 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 

RE (%) 57.6 24.4 67.8 50.7 60.2 56.8 69.9 50.2 47.8 66.6 61.6 61.6 61.6 

 
23.4 9.9 27.5 20.6 24.4 23.0 28.3 20.3 19.4 27.0 25.0 25.0 25.0 

 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 

 
mg/l mg/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l mg/l mg/l g/l g/l

Before treatment 0.23 1.7 22 36 202 1.11 10.1 12.3 0.09 80 1.78 0.77 0.11 

After treatment 0.10 1.3 7 18 80 0.48 3.1 6.1 0.05 27 0.68 0.30 0.04 

              

 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 

 
kg/year kg/year kg/year kg/year kg/year kg/year kg/year kg/year kg/year kg/year kg/year kg/year kg/year 

Before treatment 15.8 112.4 1.52 2.4 13.6 0.075 0.68 0.83 0.0062 5413 119.7 0.052 0.007 

After treatment 6.7 85.0 0.49 1.2 5.4 0.032 0.21 0.41 0.0032 1807 46.0 0.020 0.003 

               
 

              

                                      Reningsgraden i dammanläggningen varierar mellan ca 50 %  och 70 % 

         

                   Tabell A 3 Reningseffekter  

                                     BBK 2009-01-22 

                        Hogens industriområde 



4. Shore and sea water quality criteria (Swedish EPA, 1999) 
           

                  Table 4.1     Shore and sea water quality criteria, winter data (Swedish EPA, 1999)         
 

            

  

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 

  

As 

  

g/l mg/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l mg/l mg/l g/l g/l

  

ug/l 

Naturvårdsverket, 1999 (lakes): Class 61 1.0 0.5 2 4 0.03 0.5 2.7 0.004 1 0.01 0.06 0.002 

  

0 

Low 1 22.63 0.266 
              Reosanable high 2 27.9 0.35 
              High 3 34.1 0.49 
              Very high 4 40.3 0.756 
              Extremely high 5 

                

  

Low Reosanable high High Very high 

Extremely 

high 

           

  

låg måttligt hög hög 

mycket 

hög extremt hög 

           
                  Table 4.2     Shore and sea water quality criteria, summer data (Swedish EPA, 

1999)         
 

      
  

  

  

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 

  

As 

  

g/l mg/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l mg/l mg/l g/l g/l

  

ug/l 

Naturvårdsverket, 1999 (lakes): Class 61 1.0 0.5 2 4 0.03 0.5 2.7 0.004 1 0.01 0.06 0.002 

  

0 

Low 1 14.88 0.252 
              Reosanable high 2 18.6 0.308 
              High 3 21.7 0.364 
              Very high 4 31 0.448 
              Extremely high 5 

                

  

Low Reosanable high High Very high 

Extremely 

high 

           

  
låg måttligt hög hög 

mycket 

hög extremt hög 

            

 

 

 

 

 

 

Tabell A 4    Förslag till gränsvärden enligt 

Naturvårdsverket  2008.      

                                                              BBK  2009-01-22 

            Hogens industriområde 
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Uppdrag - Syfte 
På uppdrag av Orust kommun har Vectura utfört undersökningar och utredningar för en 
detaljplan rörande en utbyggnad av Hogens industriområde väster om Henåns samhälle. 
Undersökningen syftar till att dels klarlägga stabilitetsförhållandena och dels ge 
översiktliga rekommendationer för grundläggning. 

Underlag 
• Rapport geoteknik upprättad av Vectura redovisad 2009-08-12 med 

uppdragsnr:23080058. 
 

Äldre undersökningar 
• Geoteknik för detaljplan gällande Hogens industripark del av Röra – Hogen 2.1 

mfl . Upprättad av NCC Teknik 1991-10-18, arbetsnummer 91437. 
 

Mark, vegetation och topografi 
Området ligger 1-2 km väster om Henåns centrum. Området begränsas i Öster av 
ängsmark och Orust ridklubb. I norr finns odlad mark och i väster skogs och ängsmark. 
Området är ganska kuperat och markytans nivå varierar mellan ca + 34 och + 75 à +80.  
 
Större delen av området utgörs av bergspartier och skog. Skogen är till stora delar 
mycket grov. Berg i dagen eller berg med tunt jordtäcke dominerar i området, se bild 1.  
 

 

Bild 1. 
Bild från 
Eniro.se 
 
Gul ellips 
markerar 
undersökt 
område. 
 
 

  

Orust ridklubb 
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Geotekniska förhållanden 
 
De geotekniska förhållandena kan i princip delas in i två olika områden, ett med 
fastmark/berg i dagen och ett med lera. Områdesindelningen redovisas i bilaga 1. 
 

Fastmarksområde 
 
Djupet till fast botten varierar enligt undersökningarna med mellan 0 och ca 10 m.  
Jordlagren utgörs i princip av torrskorpelera på berg eller tunt jordtäcke på berg. 
Eventuellt kan friktionsjord finnas under torrskorpan där djupet är stort. Vattenkvoten 
har i regel uppmätts till 20 á 30 % i torrskorpan. 
 

Område med lera 
 
Djupet till fast botten varierar enligt undersökningarna med mellan 0 och ca 25 m.  
Jordlagren utgörs under vegetationsjorden från markytan i princip av: 
 

• Torrskorpelera 
• Lera 
• Friktionsjord 

 
Torrskorpelerans tjocklek varierar mellan är 1-4 m. På ängarna i norra delen av 
området är torrskorpan tunnast. Torrskorpan är siltig och vattenkvoten har i regel 
uppmätts till 20 à 30 %.  
 
Leran har en tjocklek av mellan ca 1 och ca 22 m. Vattenkvoten har uppmätts till 30 – 45. 
Konflytgränsen har uppmätts till 30-50 %. Skjuvhållfastheten har uppmätts till mellan 
15-30 kPa (okorrigerat värde) på ängarna i norr och till 25-30 i de högre belägna 
delarna. Lerans sensitivitet varierar mellan 10-50. 
 
Friktionsjord under leran finns inte i någon större utsträckning utan i regel vilar leran 
direkt på berg. 
 

Geohydrologiska förhållanden 
 
Installation och mätning av grundvattenförhållandena har gjorts i friktionsjorden under  
leran i en punkt (punkt 116). Mätningarna visar att grundvattenytan står ca 1 m ovan 
markytan. Området runt undersökningspunkten är vattensjukt. 
 

Markradon 
 
Inga mätningar har utförts inom ramen för detta uppdrag. 
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Släntstabilitet 
 
Inom området finns slänter med en lutning som är brantare än 1:10 men i dessa slänter 
finns endast tunna jordtäcken på berg eller torrskorpelera på berg vilket gör att 
släntstabiliteten bedöms vara tillfredsställande och byggnation kan ske utan att 
stabiliteten blir otillfredsställande. 
 
Inom områden med lera kan fyllningar av stabilitetsskäl påföras med en tjocklek av max 
4 m med slänt 1:2 utan att stabiliteten blir otillfredsställande. Beräkningar redovisas 
nedan. Se även under rubriken grundläggning. 
 
Risk för blocknedfall inom området som skall bebyggas bedöms inte föreligga. Eftersom 
skogen är tät och det är tunt jordtäcke bör det vid byggnationen och sprängning särskilt 
beaktas att eventuella block mm tas bort. 
 
Den bäck som finns i området bör erosionskyddas. Skyddets omfattning beror till stora 
delar av hur dagvatten planeras att tas hand om. 
 

 
 

Grundläggning 

Fastmarksområde 
 
Grundläggning av byggnader och hus bedöms kunna ske direkt på de ytliga jordlagren 
efter det att vegetationsjorden schaktats bort. Fyllningar kan påföras.  
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Område med lera 
 
Leran inom området har ett OCR som varierar mellan 1.7 och 2, vilket innebär att en viss 
belastningsökning kan påföras utan risk för skadliga sättningar. Vid utvärdering av 
lerans sättningsförhållanden har vi antagit att grundvattenytan kan stå ca 1 m under 
markytan och då kan belastningar på upp till 35 kPa (3.5 ton/m2) påföras. Lerans 
konsolideringsförhållanden redovisas nedan. 
 

Konsolideringsförhållanden, punkt 116
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En grundläggning direkt på mark efter avschaktning av vegetationsjord kan ske under 
förutsättning att: 
 

• Belastningar av fyllningar, grundvattensänkningar och byggnadslaster 
maximeras till 35 kPa (3.5ton/m2) 

• Byggnaderna utformas så att mindre sättningsskillnader kan accepteras 
 
Om kriterierna ovan ej kan uppfyllas bör byggnader grundförstärkas genom 
kompensationsgrundläggning med lätta fyllningar av exempelvis cellplast eller 
grundläggas med pålar nedförda till berg 
 

Infiltration och dränering 
Möjligheterna till ett lokalt omhändertagande av dagvatten bedöms som dåliga eftersom 
leran i regel finns direkt på berget och att friktionsjordsskikten på berget är tunna eller 
saknas helt. 
En viss försiktighet krävs vid dränering av eventuellt vattensjuka områden eftersom en 
grundvattensänkning medför en belastningsökning på leran som i ogynnsamma fall kan 
ge sättningar.  
 

Schaktning 
Schaktning bedöms kunna ske med en släntlutning av 4:1 ner till ett djup av 1-1.5 m. Vid 
riklig nederbörd eller om det är vattensjukt kan flackare släntlutning erfordras. 

Kompletterande undersökningar 
Om grundläggning av byggnader mm sker på gränsen mellan fastmark och lera bör 
förhållandena kontrolleras så att liknande grundläggningsförhållanden erhålles för hela 
byggnaden. 

Begränsningar för detaljplanen 
En bestämmelse som anger att fyllningar inom område med lera, av stabilitetsskäl, 
maximeras till en höjd av 4 m med slänt 1:2 eller flackare, bör föras in i detaljplanen. Vi 
vill dock uppmärksamma att fyllningar av denna storlek kommer att ge sättningar.  
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• Beskrivning av mobil krossanläggning, Baggermans, 1996-04-30 (referens 33).
• Ljudemissionsmätningar på mobilt krossverk, Ingemansson, 1996-05-09 (referens 34).
• Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till utställningshandling för detaljplan samt för ansö-

kan om tillstånd till bergtäkt vid Röra-Hogen 2:1, Orust kommun. GF Konsult AB. 2000-
09-14 (referens 30).

• Kompletterande inventering av Bergsbräken (referens 32).
• Förekomst och GPS-inmätning  av stengärdesgårdar (referens 31).
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1 INLEDNING

Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är framtagen på uppdrag av Orust kommun.
Anledningen är kommunens förslag till detaljplan enligt Plan- och bygglagen (PBL) för del av
fastigheten Röra Hogen 2:1 Orust kommun. Detaljplanen skall medge utbyggnad av småindustri-
anläggningar enligt riktlinjerna i kommunens gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäk-
tigen 2009-11-12 och lagakraftvunnen 2010-04-12 (referens 5).

1.1 BAKGRUND

Enligt övergripande mål i ÖP 2009 skall kommunen ha en långsiktig planberedskap för industri-
utveckling inom varje kommundel. Det tänkta utvecklingsområdet för norra kommundelen är
Hogens industriområde. Regeringens upphävande av detaljplanen sommaren 2005, innebar en
försening av industriutvecklingen med 3-4 år. Efterfrågan på industrimark inom Henånområdet är
för närvarande stor samtidigt som planlagd industrimark saknas.

Kommunen har med anledning av regeringsbeslut minskat områdets storlek samt kortat
genomförandetiden.

Ett samarbetsavtal finns mellan kommunen och NCC Construction Sverige AB, för att kunna
exploatera fastigheten Röra-Hogen 2:l och bereda marken till ett område för småindustri-
verksamheter.

1.2 SYFTE OCH AVGRÄNSNING

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår i planhandlingarna för detaljplanen och är där-
med en del av beslutsunderlaget. Planbeskrivningen innehåller en komplett beskrivning av före-
slagna förändringar inom planområdet, medan miljökonsekvensbeskrivningen innehåller en mer
sammanfattad beskrivning av planens innehåll. I MKB:n läggs tonvikten på beskrivning av den
miljöpåverkan som planen ger upphov till. För att få en så bra förståelse som möjligt för de
planerade förändringarna bör planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning läsas tillsammans.

Miljökonsekvensbeskrivningen skall belysa de direkta och indirekta effekter som planen kan
medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels
på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med
material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa
effekter på människors hälsa och miljön.

För att möjliggöra en bedömning av konsekvenserna för det fall planen inte genomförs, beskrivs
även effekterna av ett nollalternativ, dvs bibehållande av nuvarande situation.

MKBn har avgränsats till att omfatta de frågor som bedömts som mest väsentliga vid prövning av
projektet. Geografiskt har studien i huvudsak begränsats till detaljplaneområdet med angräns-
ande omgivning.

INLEDNING
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OMRÅDESBESKRIVNING

Översiktskarta över Hogen-Henån.

2 OMRÅDESBESKRIVNING

Fastigheten Hogen 2:1, som tidigare inte är planlagd, är belägen ca 2,5 km väster om Henån
inom det så kallade Hogenområdet mellan väg 752 mot Ellös i norr och Röravägen, väg 740 i
öster.

Hogenområdet och dess omgivning karakteriseras av bohuslänska bergsformationen med dals-
änkor i nordostlig orientering där småskaliga jord- och skogsbruk bedrivs.

Planområdet domineras av granskog inneslutet av bergsryggar, som sträcker sig från sydväst
mot nordost, samt tallskog på de torrare höjderna. I nordöstra delen av Hogenområdet finns en
mindre inäga med ängsmark. Skogsområdet genomkorsas av ett flertal ridstigar, vilka används
av Orust ridklubb. Ridhuset är beläget i områdets nordöstra del (se omslagsbilden).
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3 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Kursiv stil anger bestämmelse, regel eller restriktion.

3.1 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

MILJÖBALKEN 2 KAP

• Försiktighetsmått: Alla som planerar vidta en åtgärd skall också utföra de skydds-
åtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för
att förebygga, hindra eller motverka att åtgärden medför skada eller olägenhet för män-
niskors hälsa eller miljön.

Planförslaget kan förväntas medföra miljöpåverkan i form av buller, vibrationer, luftföroreningar
och vattenföroreningar i själva genomförandeskedet. Boverket har angett rekommendationer för
skyddsavstånd till olika typer av verksamheter (referens 3) avsedda för nyplanering av bostäder.
Skyddsavstånden syftar både till att skydda tillkommande bebyggelse och att garantera industrin
utvecklingsmöjligheter. Boverket anger att skyddsavståndet beträffande krossverk/industriom-
råde är 500 m, 200 m för småindustriområde och 50 m för industrikvarter. Hogenområdet bör
efter färdigställandet klassas som småindustriområde där således 200 m gränsen gäller.

Rekommenderat skyddsavstånd för krossverk/industriområde uppfylls inte för 12 befintliga bo-
stadshus. Däremot uppfylls kravet på 200 m beträffande tillkommande småindustriverksamheter
för samtliga närboende utom för de två numera kommunägda husen söder om ridskolan.

Störningar från sprängarbeten och krossverk reduceras dock genom att planområdet avgränsas
av en topografisk barriär i form av en inneslutning i bergsformationer, samt av ett flertal planerade
åtgärder för att minska buller och damning. Verksamheten kommer också att pågå under en
relativt begränsad tid.

• Bästa möjliga teknik och kunskap: Vid yrkesmässig verksamhet skall bästa möj-
liga teknik användas för att undvika skador. Alla som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till
verksamheten eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och
miljön mot skada eller olägenhet.

Kommunen kommer i upphandlingen av entreprenörer ställa höga krav på nödvändig kompe-
tens och sakkunskap samt att bästa möjliga teknik skall användas.

• Val av plats: Platsvalet har stor betydelse för vilka miljöeffekter en åtgärd får. En-
ligt 2 kap 6 § skall för alla åtgärder en sådan plats väljas att ändamålet kan uppnås med
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Både gällande översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen ger här vägledning för hur mark-
och vattenområden skall användas. Enligt PBL 3:1 skall byggnader placeras och utformas på ett

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.
Platsvalet grundar sig på tidigare utredda alternativa lokaliseringar (referens 6). Lokaliseringen
påverkar inga riksintressen, betydande skogsbruksnäringar eller ekologiskt särskilt känsliga om-
råden. Den mark som avses tas i anspråk hyser heller inga särskilt utpekade höga naturvärden
eller naturobjekt, förutom två växtplatser med bergsbräken och några bestånd med orustbjörnbär
(se kapitel 5.1).

• Hushållnings- och kretsloppsprincipen: Alla som bedriver verksamhet eller vidtar
en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återan-
vändning och återvinning.

Anlitade entreprenörer skall hushålla med råvaror samt utnyttja möjligheterna till återanvändning
och återvinning. Energi- och resurssnåla lösningar skall eftersträvas vid planering av byggnader
och övriga anläggningar.

• Produktval eller substitutionsprincipen: Alla som bedriver verksamhet eller vid-
tar en åtgärd skall ersätta materiel eller produkter som kan antas medföra risker för
människors hälsa eller miljön med likvärdig materiel eller produkter som kan antas med-
föra mindre sådana risker.

Endast beprövade medel ska användas vid sprängning. Mängden ska minimeras. Vid alternativa
möjliga byggnadsmaterial och olika sorters impregneringsprodukter skall sådana material och
produkter väljas som minimerar riskerna för människors hälsa och miljön. I övrigt kommer denna
hänsynsregel att tillämpas på alla åtgärder där så är möjligt.

• Rimlighetsavvägning: Kraven på hänsyn enligt 7§ gäller i den utsträckning det inte
kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgär-
der.

Kostnaden för att uppfylla de allmänna hänsynskraven bedöms ej vara oskälig.

• Ansvar för skadad miljö: Enligt 8 § alla som bedriver eller har bedrivit eller vidta-
git en åtgärd som medför skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller
olägenheten har upphört.

Uppkommer skador på miljön kommer detta att behandlas som ett skadeståndsärende.

• Slutavvägning: En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den
medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt för-
sämrade eller att miljön försämras avsevärt.

Vid en vägning av markens nuvarande användning och slitage mot behovet av industrimark i
insynsskyddad närhet till Henåns tätort, bör något behov av att tillämpa stoppregeln knappast
föreligga.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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3.2 BESTÄMMELSER OCH RESTRIKTIONER

Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden

Mark- och vattenområden skall enligt 3 kap 1 § i miljöbalken användas för det eller de
ändamål områdena är mest lämpade för med hänsyn till deras beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov. Företräde skall ges den användning som medför en från allmän syn-
punkt god hushållning.

Planförslaget bedöms utgöra en lämplig användning av planområdet med hänsyn till områdets
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Det bedöms även utgöra en från allmän syn-
punkt god hushållning, jämför med om annan mark inom kommunen skulle tas i anspråk för
industribyggnation. För Orust i egenskap av kustkommun är markanvändningen som regel gene-
rellt mer känslig jämför med andra kommuner belägna i inlandet.

Mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt pga områdenas natur-
eller kulturvärde eller med hänsyn till friluftslivet skall enligt 3 kap 6 § i miljöbalken så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Planområdet har viss betydelse från allmän synpunkt pga dess värde för friluftslivet. Denna bety-
delse måste dock vägas mot dess lämplighet för anläggningar för industriell produktion (se nedan).

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell pro-
duktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller
avfallshantering skall enligt 3 kap 8 § i miljöbalken så långt möjligt skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.

Planområdet, har efter många utredningar, bedömts vara särskilt lämpligt för anläggningar med
industriell produktion och bör således skyddas mot åtgärder, som kan påtagligt försvåra tillkom-
sten av sådana anläggningar.

Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i
landet

Hela kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Norge till Lysekil är av
riksintresse enligt 4 kap 1 och 2 §§ miljöbalken med hänsyn till dess natur- och kultur-
värden. I detta område ska turismens och friluftslivets, och då främst det rörliga frilufts-
livets, intressen särskilt beaktas vid bedömning av tillåtligheten av exploateringsföretag
eller andra ingrepp i miljön.

Bestämmelserna i miljöbalkens 4 kap utgör inget hinder för utveckling av det lokala näringslivet
och befintliga tätorter.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

3.3 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL

Planförslaget bedöms beröra följande miljömål:

• Begränsad klimatpåverkan. Planförslaget med just småskalig industri bedöms inte öka
utsläppet av växthusgaser i någon betydande omfattning.

• Frisk luft. Luften i Orust kommun ligger för närvarande klart under miljökvalitetsnormerna
(MKN) för föroreningshalter. Planförslaget bedöms inte medföra överskridande av normerna
för något av de inkluderade ämnena.

• Bara naturlig försurning. Miljömålet anger att de försurande effekterna av nedfall
och markanvändning skall underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Planförslaget be-
döms inte leda till någon betydande ökning av försurningen. Se även ”Frisk luft” ovan.

• Giftfri miljö. Miljömålet anger att miljön skall vara fri från ämnen och metaller som
skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska
mångfalden. Marken i planområdet är inte i behov av sanering. Dagvattenavrinningen från plan-
området ska renas i reningsdamm. Tillkommande industrier prövas i vederbörlig ordning.

• Skyddande ozonskikt.  Ett antal delmål om utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har fast-
ställts. Planförslaget bedöms inte medföra några betydande utsläpp av sådana ämnen. Industrier
med t ex elsvetsning ökar istället ozonhalten.

• Ingen övergödning. Fem delmål har fastställts gällande åtgärdsprogram, fosfor och
olika typer av kväveföreningar. Planförslaget leder till vissa utsläpp av bl a kväveföreningar.
Förslag finns att reducera dessa utsläpp genom anläggning av sedimentationsdamm för rening/
polering av dagvatten.

• Levande sjöar och vattendrag. Sex delmål har fastställts gällande natur- och kultur-
värden, hotade arter samt vattenförsörjning. Avvattning av bergsområdet sker genom ett mindre
vattendrag av typen mindre skogsbäck. Bäckens vattenupptagningsområde är i stort sett be-
gränsat till det område som avses exploateras. Områdets storlek medför att vattendraget saknar
högre limnologiskt värde.

• Grundvatten av god kvalitet. Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricks-
vattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Plan-
förslaget beaktar grundvattenaspekterna både genom att reducera förorenande utsläpp till vatten
och att dämpa grundvattenvariationerna nedströms planområdet genom anläggande av
sedimentationsdamm. Planförslaget bedöms inte heller påverka några dricksvattentäkter exem-
pelvis den kommunala vattentäkten i Rödsvattnet belägen söder om planområdet.

• Hav i balans samt levande kust och skärgård. Åtta delmål har fastställts varav endast
åtgärdsprogram för god ytvattenstatus är tillämpligt på aktuellt planförslag. Planförslaget beaktar
denna aspekt genom att reducera mängden förorenande ämnen till vatten och därmed också till
havet som slutlig recipient.
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• Levande skogar. Fyra delmål har fastställts gällande skydd av skogsmark, biologisk
mångfald och kulturmiljöer. Ianspråktagande av ett skogsområde sker. Planområdet i övrigt be-
döms inte innehålla några högre natur- eller kulturvärden, undantaget orustbjörnbär. Planförslaget
bedöms ta godtagbar hänsyn till denna art med begränsad utbredning.

• God bebyggd miljö. Tio delmål har fastställts, varav de som innehåller olägenheter för
boendemiljön berör aktuellt planförslag. Planförslaget bör kunna vara förenligt med dessa delmål
genom att reducera damning, buller och föroreningar av luft, mark och vatten.

• Ett rikt växt- och djurliv. Exploateringsområdet i sig hyser förhållandevis få arter på
grund av dess karaktär som barrskog. Rikt växt- och djurliv hänförs hellre till de randområden
med lövbryn och ängsmarker och som är belägna utanför det planerade industriområdet.

3.4 MILJÖKVALITETSNORMER (MKN)

Myndigheter och kommuner skall vid planering och planläggning iaktta miljökvalitetsnormer en-
ligt 5 kap miljöbalken. Miljökvalitetsnormerna (MKN) anger de förorenings- eller störnings-
nivåer som människor eller naturen kan utsättas för utan olägenheter av betydelse, och som inte
får överskridas (eller underskridas) efter en viss angiven tidpunkt.

3.4.1 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR UTOMHUSLUFT

Efter att miljöbalken trädde i kraft 1999 har miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap fastställts
för luft avseende svaveldioxid (SO

2
), kvävedioxid (NO

2
), bly (Pb), partiklar (PM

10
), bensen,

kolmonoxid (CO) och ozon (SFS 2001:527). Varje kommun ska kontrollera att normerna upp-
fylls genom antingen mätning, beräkning eller annan objektiv bedömning. MKN innehåller två
utvärderingströsklar: en övre utvärderingströskel (ÖUT) som indikerar om en kommun behöver
övervaka luftkvaliteten genom att mäta, medan om halterna ligger mellan ÖUT och en nedre
utvärderingströskel (NUT) det räcker med en kombination av mätningar och modellberäkningar.
Om halterna ligger under NUT så räcker det med modellberäkningar. NUT-värden motsvarar
riktvärden som också kallas miljökvalitetsmål.

Med hänsyn till den relativt låga trafikbelastningen, den glesa bebyggelsen och den stora luft-
omväxlingen bedöms inte miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskridas inom något av Orust
samhällen. Någon risk för att de planerade åtgärderna inom detaljplanen skall medföra ett sådant
överskridande bedöms inte föreligga

Luftföroreningshalter i ”närheten” av planområdet har mätts i Skärhamn på Tjörn 1997 och i
Stenungsunds centrum 1996 (referens 28) Förhållandena på Tjörn antas vara närmast jämför-
bara med de vid planområdet, medan svaveldioxidmätningar bara har skett i Stenungsund och
därför hämtas därifrån. Nuvarande halter bedöms dock vara lägre än de uppmätta, därför att
halterna har minskat under senare år. Uppmätta värden samt motsvarande miljökvalitetsnormer
för kvävedioxid och svaveldioxid redovisas i tabellen på nästa sida.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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Tabellen  visar - även om mätningar inte har skett med avseende på alla normtal - att gällande
miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och svaveldioxid underskrids med avsevärd marginal.

Luftföroreningshalter av NO
2
, lättflyktiga kolväten (VOC) och PM

10
 har mätts i Västra Göta-

lands kommuner av IVL 2002 och 2004 (referens 4). Mätningarna har inte påvisat några halter
överskridande MKN och halter överskridande ÖUT utom endast för någon större tätort som
exempelvis Trollhättan.

Halterna av bly i utomhusluft ligger generellt klart under normen i hela Sverige. Det är en följd av
att bly numera har avlägsnats i bensinen.

Ovanstående mätningar ger ingen anledning till att anta att planområdets luftföroreningshalter
överskrider ens NUT-värdena.

Olika åtgärder kommer dock att vidtas för att reducera damning från verksamheten. Den sam-
manfattande bedömningen är att damning inte kommer att påverka angränsande fastigheter. Den
damning som genereras kommer enbar att påverka närområdet kring pågående borrning och
krossning och kan då ses som en tänkbar olägenhet för de som arbetar med brytningen. Med de
dammreducerande åtgärder, som här beskrivs kommer erfarenhetsmässigt damning inte heller i
detta avseende innebära några problem.

Miljökvalitetsnormerna avseende luft bedöms således klaras med god marginal såväl inom kom-
munen som inom planområdet.

3.4.2 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR OMGIVNINGSBULLER

EU:s direktiv om bedömning och hantering av omgivningsbuller syftar till att samordna buller-
arbetet i EU genom gemensamma bullermått, gemensamma kartläggnings- och bedömnings-
metoder, information till allmänheten och fastställda handlingsplaner. Direktivet ska också vara
en grund för åtgärder för att minska buller från större källor, i synnerhet väg- och järnvägsfordon
och infrastruktur, flygplan och helikoptrar samt större industriell verksamhet.
Enligt förordningen finns en skyldighet att genom kartläggning av buller och upprättande av åt-
gärdsprogram, sträva efter att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors
hälsa. Detta är en miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken – en s k målsättningsnorm.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

MEDELVÄRDESTID MÄTVÄRDE µg/m3 MILJÖKVALITETSNORM* µg/m3

N02 S02 N02 SO2

1tim <40 <20 90 200
1 dygn - - 60 100
1 vinterhalvår - - - 50
1år 16 5 40 50

*Gäller orter med fler än 200 invånare och där avståndet mellan husen vanligtvis inte överstiger 200m.
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Risken för bullerstörningar från området är störst under genomförandeskedet när borrning, spräng-
ning och krossning av berg kommer ske. Genom de skyddsåtgärder och restriktioner som vidta-
ges enligt detaljplanen  kommer genomförandet inte att medföra att gällande gränsvärden för
buller överskrids.

3.4.3 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTENRESURSER

Vattenmyndigheten kartlägger och beskriver tillståndet för alla vattenförekomster i Sverige. För
ytvatten anges dels ekologisk status, dels kemisk status. Detta arbete ligger sedan till grund för
beslut om vilka miljökvalitetsnormer som skall fastställas för respektive område och vid vilken
tidpunkt de senast skall var uppfyllda. Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav som gäller
för varje vattenförekomst. Nedan citeras relevanta parametrar från databasen VISS angående
Kalvöfjord, som är recipient för vattenavrinningen från Hogens industriområde. Hur vatten-
förekomsten berörs av Hogens planerade industriområde kommenteras med kursiv stil.

Planområdet i sig berör inga vattenområden som omfattas av MKN. Avrinning av dagvatten sker
i slutändan till Kalvöfjorden som omfattas. Spillvatten från området pumpas till Ellös avloppsrenings-
verk för omhändertagande.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Vattenförekomsten Kalvöfjord enligt Vattenmyndighetens databas VISS

Vattenförekomst - Kalvöfjord EU_CD SE581540-114000
Ekologisk status
Nuvarande status Måttlig ekologisk status
Kvalitetskrav God ekologisk status 2021
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Den ekologiska statusen i ytvattenförekomsten har klassificerats till måttlig, otillfredsställande
eller dålig och Vattenmyndigheten har bedömt att det finns skäl att fastställa miljökvalitetsnormen
till god ekologisk status med tidsfrist till 2021 (4 kap 9 § vattenförvaltningsförordningen och 3
kap 1 § andra stycket NFS 2008:1 ). Det är ekonomiskt orimligt och/eller tekniskt omöjligt att
vidta de åtgärder som skulle behövas för att uppnå god ekologisk status 2015. Om alla möjliga
och rimliga åtgärder vidtas kan god ekologisk status förväntas uppnås 2021.

Undantag Övergödning
Tidsfrist 2021
Skäl Article4(4) - Natural conditions

Övergödning av vattenmiljön har fler effekter och det kommer att kräva flera åtgärdsinsatser
under en längre tid innan vattenförekomsten uppnår god ekologisk status. Det är därför tekniskt
omöjligt att åtgärdernas effekt uppnås till 2015. Övergödningsproblemen kan förstärkas av de
fysiska förändringarna av vattenmiljön. För att de biologiska kvalitetsparametrar som påverkas
av övergödning ska uppnå god status behövs stegvis kombinerade åtgärder. Arbetet med plane-
ring, genomförande av åtgärder och att åtgärdens effekt uppnås kommer att ta tid, och därför har
vattenförekomsten fått tidsfrist 2021. Gemensamma internationella minskningar av näringsämnes-
tillförseln har stor betydelse för att minska påverkan på de svenska kustvattnen.

Kommentar:  Databasens redovisning  av övergödningsproblematiken  saknar en sam-
manvägning av de nya rön som tyder på att närsaltöverskott är en effekt av ekologisk
obalans genom främst överfiske. Uppsatta mål kommer därför aldrig att uppnås om inte
de naturliga fiskpopulationerna utmed Bohuskusten  först återskapas.

Dagvattnet från de hårdgjorda ytorna inom Hogens industriområde rinner först  ut i ett
utjämningsmagasin med en yta av ca 4.000 m2, som skall anordnas i området norra del.
Därifrån rinner vattnet vidare till ytterligare två befintliga utjämningsbassänger som an-
lagts i samband med kulvertering av Ängebäcken inom ca 1,5 km innan den rinner ut i
Dalekvias bäckravin vid Henån. Här har bäcken restaurerats efter tryckbanksutläggning
och har numera mycket god ekologisk status, samt är i denna del öringförande. Änge-
bäcken mynnar i havet (Kalvöfjord) i Henåns norra del. Norr om Äng vid Henån finns
omfattande ålgräsbestånd.

Kemisk status (exklusive kvicksilver)
Nuvarande status God kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav God kemisk ytvattenstatus 2015

Miljökvalitetsnormer för kemisk ytvattenstatus ska fastställas till god kemisk ytvattenstatus. (NFS
2008:1 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om klassificering och miljökvalitetsnor-
mer avseende ytvatten 3 kap. 4§).

Kommentar:  Uppsatt mål för kvalitetskravet bedöms inte riskeras med de verksamheter
som planeras inom Hogenområdet.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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Skyddade områden

EUID Område Kvalitetskrav
SESH47 Kalvöfjord Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och

musselvattenförordningen.
Ekologisk status
Värde -
Klassificering Måttlig

Provtagning av biologiska parametrar saknas för vattenförekomsten. Vattenförekomsten kan
antas vara starkt påverkad av såväl punktkällor som diffusa utsläpp från land. Det är sannolikt att
de dåliga syrgasförhållandena i Havstensfjorden och Koljöfjorden även avspeglas till viss del i
Kalvöfjord varför den ekologiska statusen bedöms vara ”måttlig”.

Kommentar:  Någon negativ förändring av syreförhållandena bedöms ej uppkomma ge-
nom de verksamheter som planeras inom Hogenområdet.

Henåns avloppsreningsverk har  nyligen byggts om till pumpstation för att överföra av-
loppsvatten till Ellös ARV, varvid Kalvöfjorden numera avlastas betydligt från utsläpp av
näringsämnen.

Kemisk status
Värde -
Klassificering Uppnår ej god

I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet, det vill säga den tillåtna halten,
för kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (ug/kg). I Sverige idag överstiger kvicksil-
ver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten.
Under lång tid har utsläpp av kvicksilver skett i både Sverige och utomlands. Den främsta anled-
ningen till att kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella luftnedfall. Trots Sveriges
insatser för att minska utsläppen av kvicksilver kan vi inte förvänta oss några förändringar inom
en snar framtid. Det går oftast bra att äta fisk som kommer från ett vatten där kvicksilverhalten
överskrider EG:s gränsvärde på 20 mikrogram per kilogram. Livsmedelsverket har tagit fram
kostrekommendationer som gäller för fisk. Det finns riktade råd till gravida och ammande kvin-
nor. Fisk som livsmedel har ett allmänt EU-gemensamt gränsvärde (förordning 1886/2006) på
0,5 milligram per kilogram (mg/kg). Vissa fiskarter, såsom gädda, ål och hälleflundra, har ett
högre gränsvärde på 1,0 milligram per kilogram (mg/kg).

Provtagning av miljögifter saknas för vattenförekomsten. Den kemiska statusen bedöms som
God status.

Kommentar:  Klassificeringen är i VISS-databasen motsägande. Några utsläpp av kvick-
silverföreningar skall inte ske från Hogenområdet.

Kemisk status (exklusive kvicksilver)
Värde -
Klassificering God

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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Den hittills utförda kartläggningen har inte kunnat påvisa att statusen i vattenförekomsten är för-
sämrad till följd av påverkan från miljögifter. För ytterligare information beträffande bedöm-
ningen av miljögifter - se miljöproblem och risk. Observera att bedömningen är en expertbe-
dömning och behöver utredas i nästa förvaltningscykel.

Kommentar:  Någon försämring av den kemiska statusen kommer ej att ske från de verk-
samheter som planeras inom Hogenområdet.

Övergödning
Värde -
Klassificering Ja

Enligt den svenska rapporteringen till OSPAR 2007 finns det övergödningsproblem med för-
höjda halter av näringsämnen både i Skagerraks och också Kattegats kustnära vatten.

Kommentar: I anläggningsfasen (beräknat till 8 år) sker genom bergssprängningar
ett tillfälligt ökat utsläpp till vatten med totalt ca 80 kg kväveföreningar från sprängme-
del. Om övriga näringsämnen skulle finnas till hands skulle denna kvävemängd kunna ge
upphov till ca 19 ton algbiomassa - förutsatt att ingen hänsyn tas till denitrifikation och
omsättning/bortförande genom näringskedjans olika led. I ekosystemets slutled så mot-
svarar denna algmassa en produktion av ca 20 kg större fisk under hela perioden dvs 8 år.
Jämfört med närsaltutflödet från Henåns vattenförekomst bedöms ökningen från Hogen
vara marginell och effekten på Kalvöfjorden omärkbar.

Även vid markarbeten med skogfällning och grävning schaktning av humusrika jord-
massor får dagvattnet ett temporärt tillskott av näringsrikt och brunfärgat vatten.

I driftsfasen uppkommer normalt inga förorenande eller gödande ämnen som via dag-
vattnet för ut i vattenförekomsten. Oförutsedda olyckstillbud som olje-, bensin- eller glykol-
spill från bilar på parkeringsytor eller om exempelvis en livsmedelsanknuten industri  hän-
delsevis skulle tappa någon last eller liknande så kan föroreningarna eller övergödande
substanser komma ut i dagvattensystemet. Här fyller dock den första utjämningsbassängen
en viktig funktion som medger att vidare spridning kan förhindras. Ett kontrollsystem
med provtagningar kommer att upprättas i anslutning till bassängen.

Den ökade uppehållstiden för dagvattnet i samtliga magasin tillsammans med tiden då
vattnet rinner genom bäckens övriga delar medför att en hel del av kvävet hinner att
omsättas och även försvinna innan vattnet når ut i Kalvöfjorden.

Det i sammanhanget ringa tillskott av näringsämnen till havet från Hogenområdets dag-
vatten under såväl anläggningsfas som driftsfas bedöms inte påverka vattenförekomsten
Kalvöfjorden på så sätt att miljökvalitetsnormerna överskrids.

Se även kommentar om ”Ekologisk status”.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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Miljögifter
Värde -
Klassificering Ja

I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet, det vill säga den tillåtna halten,
för kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (ug/kg). I Sverige idag överstiger kvicksil-
ver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten.
Under lång tid har utsläpp av kvicksilver skett i både Sverige och utomlands. Den främsta anled-
ningen till att kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella luftnedfall. Trots Sveriges
insatser för att minska utsläppen av kvicksilver kan vi inte förvänta oss några förändringar inom
en snar framtid. Det går oftast bra att äta fisk som kommer från ett vatten där kvicksilverhalten
överskrider EG:s gränsvärde på 20 mikrogram per kilogram. Livsmedelsverket har tagit fram
kostrekommendationer som gäller för fisk. Det finns riktade råd till gravida och ammande kvin-
nor. Fisk som livsmedel har ett allmänt EU-gemensamt gränsvärde (förordning 1886/2006) på
0,5 milligram per kilogram (mg/kg). Vissa fiskarter, såsom gädda, ål och hälleflundra, har ett
högre gränsvärde på 1,0 milligram per kilogram (mg/kg).

Kommentar:  Några utsläpp av kvicksilverföreningar  kommer ej att ske från de verk-
samheter som planeras inom Hogenområdet.

Miljögifter (exklusive kvicksilver)
Värde -
Klassificering Nej

Inom denna vattenförekomst avrinningsområde finns inga idag kartlagda källor med sådant ut-
släpp att de bedöms påverka vattenförekomsten negativt avseende miljögifter. Observera att
bedömningen är en expertbedömning och behöver utredas i nästa förvaltningscykel.

Kommentar:  Några utsläpp av miljögifter  kommer ej att ske från de verksamheter som
planeras inom Hogenområdet.

Främmande arter
Värde -
Klassificering Ja

Det finns ett stort antal främmande arter som är helt eller delvis etablerade utmed den svenska
västkusten. En del av dessa är sk invasiva vilket betyder att de kan tränga undan etablerade
inhemska arter. Underlaget är dock för osäkert för att kunna dra några slutsatser om påverkan
på ekologisk status. Detta måste utredas ytterligare.
I referenslistan till denna klassning finns en lista med exempel på några av de viktigaste främ-
mande arterna som är eller kan komma att utgöra ett hot mot de ”naturliga” ekosystemen.

Kommentar:  Några främmande arter kommer ej att tillföras vattensystemet  från de
verksamheter som planeras inom Hogenområdet. De främmande arter som för närva-
rande finns i Kalvöfjorden är Sargassum muticum, Gracilaria vermiculophylla, Crassostrea
japonica och Mnemiopsis leydyi.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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Risk att Ekologisk status/potential inte uppnås 2015
Värde -
Klassificering Risk

Vattenförekomsten uppnår inte god ekologisk status. Det finns ett antal miljöproblem som kan
vara orsaken till detta (se vidare under rubriken ”miljöproblem”). Det är osäkert om åtgärder för
att komma tillrätta med dessa problem hinner få önskvärd effekt till år 2015. I vissa fall behöver
även kunskapsunderlaget förbättras för att rätt åtgärder ska kunna vidtas.

Kommentar:  Se tidigare kommentar om Ekologisk status. Någon fördröjning lär knap-
past uppkomma av planerade aktiviteter inom Hogenområdet.

Risk att Kemisk status inte uppnås 2015
Värde -
Klassificering Risk

I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet, det vill säga den tillåtna halten,
för kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (ug/kg). I Sverige idag överstiger kvicksil-
ver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Under lång tid har
utsläpp av kvicksilver skett i både Sverige och utomlands. Den främsta anledningen till att
kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att
minska utsläppen av kvicksilver kan vi inte förvänta oss några förändringar inom en snar framtid.
Det går oftast bra att äta fisk som kommer från ett vatten där kvicksilverhalten överskrider EG:s
gränsvärde på 20 mikrogram per kilogram. Livsmedelsverket har tagit fram kostrekommendationer
som gäller för fisk. Det finns riktade råd till gravida och ammande kvinnor. Fisk som livsmedel
har ett allmänt EU-gemensamt gränsvärde (förordning 1886/2006) på 0,5 milligram per kilo-
gram (mg/kg). Vissa fiskarter, såsom gädda, ål och hälleflundra, har ett högre gränsvärde på 1,0
milligram per kilogram (mg/kg). Provtagning av miljögifter saknas i vattenförekomsten. Det finns
i dagsläget inga identifierade påverkansfaktorer som skulle kunna utgöra ett hot mot den ke-
miska statusen i vattenförekomsten.

Kommentar:  Någon ökad risk föreligger ej genom de verksamheter som planeras inom
Hogenområdet.

Risk att Kemisk status (exklusive kvicksilver) inte nås till 2015
Värde -
Klassificering Ingen risk
Inom denna vattenförekomst avrinningsområde finns inga idag kartlagda källor med sådant ut-
släpp att de bedöms påverka vattenförekomsten negativt avseende miljögifter. Observera att
bedömningen är en expertbedömning och behöver utredas i nästa förvaltningscykel.

Kommentar:  Någon risk föreligger ej genom de verksamheter som planeras inom
Hogenområdet.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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3.4.4 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR FISK- OCH MUSSELVATTEN

Normerna för fiskvatten ska skydda fiskpopulationer mot utsläpp av sådana föroreningar i vat-
ten som kan leda till att vissa arter minskar i antal eller dör ut. Normerna för musselvatten avser
att skydda vissa populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten från olika utsläpp av
förorenade ämnen. I princip all havsmiljö runt Orust, förutom Ellösfjorden, berörs av miljö-
kvalitetsnormer för musselvatten (se karta nedan).

Genom föreslagen rening av dagvattnet från området, bedöms ingen sådan negativ påverkan
uppkomma  på de vattenområden som omfattas av miljökvalitetsnormen att dessa överskrids.
Spillvatten från området pumpas till Ellös reningsverk med utsläpp av det renade vattnet i
Ellösefjorden.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Fisk och musselvatten kring Orust. Hogenområdet är markeat med röd ram.
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Utdrag  från ÖP 2009 sidan 143.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

3.5 GÄLLANDE PLANER

Planområdet omfattas av Orust kommuns översiktsplan antagen av kommunfullmäktige 2009-
11-12 och lagakraftvunnen 2010-04-12. Översiktsplanen anger angående näringslivet i kom-
munen ”Förutsättningar att lokalt på Orust skapa en sådan bredd i utbudet av arbetsplatser som
en storstadsregion kan erbjuda finns givetvis inte. Kommunen ligger dock inte på större avstånd
från Göteborgsregionen, Stenungsund och Trestads arbetsmarknader än att pendling kan vara
ett rimligt alternativ. Kommunen har dock som ambition att förbättra självförsörjningsgraden
inom Orust när det gäller arbetsplatser. Ett viktigt led i denna ambition är att så snart som möjligt
få fram en långsiktig markberedskap när det gäller industrimark. Kommunen vill satsa på åtmins-
tone ett större industri- och verksamhetsområde inom varje kommundel”.

• För norra kommundelen  - Hogenområdet i Henån (ca 20 ha)
• För södra kommundelen  - Varekil norr (ca 10ha) och Varekil centrum (ca 2 ha)
• För västra kommundelen  - Slätthult (ca 10 ha) samt område vid Månsemyr (ca 5 ha).

Planförslaget är i enlighet med gällande översiktsplan.
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4 BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET

Planerat industriområde avses etableras på fastigheten Röra-Hogen 2:1. Området är beläget
väster om Henån mellan Ellösvägen (väg 752) och Röravägen (väg 740).

Kommunen har genomfört en utredning av 13 olika alternativa lokaliseringar för etablering av
industriområde (alternativa lokaliseringar A-M nedan och på kartan sidan 23). Valet av möjliga
lägen för ett nytt industriområde utgick från grundkriterierna att kustzonen skall undvikas och att
industriområdet skall ligga inom 3 km från Henåns samhälle.

Alternativen bedömdes med avseende på störningsrisker för omgivningen, utbyggnadsekonomi,
trafik, intressekonflikter, landskapsbild och miljöeffekter samt lägets attraktivitet med avseende
på företagens lokalisering.

Den valda lokaliseringens (Alternativ A) nulägesbeskrivning och befarade miljökonsekvenser
redovisas i kapitel 5. Motiven till varför de övriga alternativen ej framstår som mer eller mindre
realistiska redovisas däremot nedan i respektive beskrivning. Se figur på sidan 21.

4.1 LOKALISERING ENLIGT ALTERNATIV A

Hogen: Kommunens bedömning att Hogen lämpar sig bäst för exploatering av ett industri-
område bygger på en sammanvägning av följande för- och nackdelar med området:

• Relativt små störningar för omgivande bebyggelse samt närhet till befintligt industriområde.
• Möjligheter till framtida komplettering och utbyggnad om behov uppstår.

Faktorerna bidrar till att Hogen får en god utbyggnadsekonomi. För att kunna använda marken
vid Högen måste sprängningsarbeten utföras. Brytningsområdet omfattar ca 12 ha och beräknas
ge totalt ca 400.000 m3 uttagbara bergsmassor. Cirka 30% av massorna kommer att kunna
användas inom området och resten kan försäljas.

4.2 ÖVRIGA STUDERADE LOKALISERINGAR

Lokalisering B

Björfjäll: Jordbruksområde beläget norr om väg 752. En etablering här skulle kräva inlösen
av 10-12 fastigheter och bedöms därför som ekonomiskt orealistiskt.

Lokalisering C

Bön: Området ligger i anslutning till Lundens industriområde väster om Henån och hyser stora
kvaliteter ur landskapsbildsynpunkt. En exploatering skulle innebära ett stort ingrepp i landska-

PLANFÖRSLAGET
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pet. Vidare är platsen reserverad för bostäder i kommunens översiktsplan. Ett 10-tal fastigheter
skulle behöva lösas in, vilket gör att förslaget bedöms som ekonomiskt orealistiskt.

Lokalisering D

Hogens ängar: Alternativet avser etablering på åkermarken vid Hogen istället för inom bergs-
och skogsområdet. Området innebär ett attraktivt läge för företagen. Jämfört med huvud-
alternativet kommer bebyggelsen att ligga närmare industriområdet. Inlösen av 5-6 fastigheter
samt vissa geotekniska problem innebär dyrare industrimark. Vidare sker stora ingrepp i en
värdefull landskapsbild samt förflyttning av ridskolan. Eventuellt kommer en mindre del av detta
område att i framtiden tas i anspråk för mer serviceinriktade verksamheter.

Lokalisering E

Baggetorp: Platsen ligger väster om Henån, söder om väg 752 och karakteriseras av höga
bergsmassiv. Fördelarna med området är det attraktiva läget för företagen med närheten till
befintligt industriområde i Lunden samt kortare sträckor för både vägbyggnad och ledningar för
vatten och avlopp. Sprängning blir nödvändigt, varvid stenmaterialet kan krossas och säljas i
likhet med huvudalternativet. Det starkaste skälet emot alternativet är närheten till tätbebyggelsen
i Henån. Störningsriskerna i anläggningsfasen samt små möjligheter till effektiv avskärmning vid
borrning, sprängning och krossverksamheter talar mot alternativet. Vidare innebär närheten till
Hällevi  - ett i översiktsplanen utpekat rekreationsområde - en påtaglig intressekonflikt.

Lokalisering F

Granbua: Platsen är belägen söder om Henån, väster om väg 160 och utgörs till större delen
av jordbruksmark. Förslaget innebär inlösen av 10-12 fastigheter samt att det kommer i konflikt
med kommunens grönområdesplanering. En exploatering bedöms dessutom som ekonomiskt
orealistisk.

Lokalisering G

Museröd: Området ligger söder om Granbua och utgörs av ett obebyggt bergsområde. Spräng-
ning och krossning samt inlösen av 2-3 fastigheter blir nödvändigt. För övrigt bedöms en etable-
ring i området orsaka begränsade störningar på omkringliggande bebyggelse. Argumentet mot
denna placering är främst områdets höga naturvärden och dess direkta anslutning till rekreation-
sområdet Hällevi.

PLANFÖRSLAGET
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Alternativa lokaliseringar av industrimark kring Henåns tätort.

Lokalisering H

Häröd, Utegård: Jordbruksområde i direkt anslutning till väg 160 beläget ca 3 km söder om
Henån. Området hyser stora landskapsvärden. Inlösen av 8-10 fastigheter skulle krävas. För-
slaget bedöms som ekonomiskt orealistiskt samt olämpligt med avseende på landskapsbilden.

PLANFÖRSLAGET
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Lokalisering I

Kalseröd: Skogs- och bergsparti öster om väg 160, ca 3 km söder om Henån. En exploate-
ring innebär inga påtagliga störningar i landskap och bebyggelse. En lång avloppsledning måste
anläggas. Området kommer att innebära betydlig större kostnader än huvudalternativet.

Lokalisering J

Ölseröd: Området utgörs av ett bergsparti öster om väg 160, söder om Torpvägen. Spräng-
ning och krossverksamhet samt inlösen av 4-5 fastigheter skulle krävas. Närheten till omkringlig-
gande bostadsbebyggelse samt sämre avskärmningsmöjligheter för bl a buller och borrning gör
att området bedömts som mindre lämpligt för planerade aktiviteter.

Lokalisering K

Björvattnet: Området utgörs av det halvt igenvuxna Björvattnet samt angränsande bergs-
partier. Området hyser värdefull natur. En exploatering innebär sprängning och krossning, att
sjön fylls igen helt, samt inlösen av 3-4 fastigheter. En utbyggnad skulle stå i konflikt med plane-
rad bostadsbebyggelse väster om området.

Lokalisering L

Dalaberg: Området utgörs av ett skogs- och bergsparti i direkt anslutning till Torpvägen. Inlö-
sen av ett tiotal fastigheter skulle krävas. Förslaget bedöms som ekonomiskt orealistiskt.

Lokalisering M

Timmerhult: Området ligger norr om Dalaberg i direkt anslutning till Torpvägen och utgörs
av skogs- och bergspartier. Inlösen av 5-6 fastigheter skulle krävas. En exploatering skulle stå i
konflikt med planerad bostadsbebyggelse väster om området.

4.3 NOLLALTERNATIVET

Ett nollalternativ innebär en analys av vad som inträffar eller inte inträffar i det aktuella området,
om den föreslagna åtgärden inte genomförs. I det här fallet innebär det att området bibehåller sin
nuvarande karaktär då utbyggnad av industriområdet inte sker samt att kommunens akuta behov
av industrimark kvarstår.

PLANFÖRSLAGET
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5 MILJÖ - NULÄGE OCH KONSEKVENSER

I följande avsnitt beskrivs nuläge och miljökonsekvenser för Alternativ A - dvs Hogenområdet.

5.1 NATURMILJÖ

ALLMÄNT

Planområdet vid Hogen utgörs av ett ca 11 ha skogbevuxet och kuperat bergsområde mellan ca
40 och 100 m ö h. Höjdpartierna karakteriseras av ljung- och renlavklädda hällmarker med
företrädesvis tall. I sluttningar och sänkor dominerar gran med inslag av tall. Området omges av
lövbryn med främst ek. I norr övergår bergsområdet i mer ängsmarkskaraktär med inslag av
större ekar.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Geologin i området domineras av berg i eller nära i dagen. Berggrunden består av grå, fin- till
medelkorniga gnejsomvandlade ytbergarter (sedimentbergarter) tillhörande det s k Stora Le -
Marstrandsformationen. Här och var förekommer gångar och ådror av pegmatit.

Området kategoriserades i kommunens översiktliga radonutredning (referens 23) som ”Normal-
radonmark med risk för förhöjda radongashalter i bergborrade grundvattenbrunnar”.

Dalsänkorna i själva planområdet ligger på en höjd av ca +65 m. Sänkorna undersöktes
geotekniskt översiktligt med 25 trycksonderingar av Bohusgeo AB år 1991 (referens 27). Jor-
den befanns bestå av lerig torrskorpesilt till siltig torrskorpelera. Under torrskorpan finns en grå
siltig lera som vilar på friktionsmaterial på berg. Lerans mäktighet kan ställvis uppgå till 20 m.

Planområdet utgörs till stora delar av fastmark med relativt stor andel berg i dagen (se kartskiss
nästa sida). Området utgör en del av ett höjdparti som i norr, väster och öster gränsar mot flak
åkermark. I söder avgränsas planområdet till största delen av ett fastmarks- och bergparti med
en ca 20 m hög, brant slänt. Det kan inte uteslutas, att lera kan förekomma lokalt i slänterna mot
den omgivande åkermarken och att stabiliteten i dessa slänter kan vara dåligt. Om så är fallet,
bedöms emellertid den dåliga släntstabiliteten inte beröra de delar som avses bebyggas utan
endast de delar som avsatts som naturmark (referens 27).

I den södra delen och i de centrala delarna finns terrängpartier med lera. Den ungefärliga gränsen
för områdena med lera har markerats på kartskissen på nästa sida. Inom ett parti i den södra
delen finns branta och höga slänter. Om lera förekommer inom detta parti, kan släntstabiliteten
under nuvarande förhållanden vara dålig. Släntstabiliteten kommer att förbättras genom att om-
rådet fylls ut. Belastningen av utfyllnaden kan emellertid komma att medföra sättningar, som gör
att denna del av området blir svår att exploatera.

NATURMILJÖ
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Hydrogeologiska förhållanden

NATURMILJÖ
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Tillfartsvägen i sydöst kommer till en del att ligga med en relativt hög bank (se kartskiss sid 26).
Om jordlagren utgörs av lera, kan lätta fyllnadsmassor helt eller delvis behöva användas eller
tryckbankar erfordras för att släntstabiliteten inte skall bli otillfredsställande.

Inom de delar av planområdet, där lera förekommer, är det viktigt att markytan ej fylls upp så
mycket att en ytlig grundläggning av byggnaderna försvåras. Leran konsolideringsförhållanden
och nivåsättning för vägarna inom planområdet är därför av mycket stor betydelse.

HYDROGEOLOGI

Hydrogeologin i området undersöktes översiktligt av NCC Teknik 1991 (referens 22). Under-
sökningen omfattade bl a kartering av berggrunden inom planområdet med avseende på bergart
och sprickor. Nedanstående hydrogeologiska bedömning grundar sig på denna undersökning
samt diverse annat befintligt material.

Planområdet innehåller i princip inga vattendelare. Ytvattnet avrinner från hällmarksområdena
utefter topografin ned mot lågpunkterna och därefter mot Ängebäckens dalgång. Via Änge-
bäcken rinner det vidare mot nordost för att nå havet i Ängs kile norr om Henåns centrum.
Grundvattenströmningen i bergssprickor bedömdes enligt NCC ske mot nordost samt vara rela-
tivt måttlig. Grundvattennivåer och strömningar i området har dock inte undersökts. Enligt
”Grundvattenöversikt över Orust kommun” är vattentillgången i berggrunden relativt begränsad
(referens 4). Planområdet innehåller inga brunnar. I närområdet finns en bergborrad brunn vid
den angränsande fastigheten Hogens gård i nordost, samt bl a åt söder flera fastigheter med
enskild vattenförsörjning. Sprickdalssjön Rödsvattnet är belägen söder om planområdet och
utgör huvuddelen av kommunens vattentäkt. Sjöns vattenyta är belägen på +23 m. Planområdet
berör ej skyddsområdet runt sjön.

För ytterligare information om hydrogeologin i området hänvisas till den geohydrologiska utred-
ningen (referens 22).

FLORA OCH FAUNA

Området kan indelas i tre huvudtyper med avseende på vegetation enligt kartan på sidan 29:
1) hällmarkstallskog med ljung och renlavar samt ofta knotiga tallar på höjdpartierna 2) tallskog
med inslag av gran i sluttningarna 3) planterad äldre granskog på tidigare åkermark i lågpartierna.

Bergsområdets hällmarkspartier är till stor del kala, men ofta beväxta med mattor av lavar, främst
renlavar Cladina spp, islandslav Cetraria islandica, tuschlav Lasallia pustulata och kust-
navellav Umbilicaria spodochroa. En del partier bär även välutvecklade, gamla tallskogar med
relativt stort inslag av enbuskar, samt sporadiska inslag av ek, rönn, björk och gran i form av
mindre träd och buskar. Fältskiktet är typiskt för hällmarkstallskog med arter som ljung Calluna
vulgaris, kruståtel Deschampsia flexuosa, lingon Vaccinium vitis-idaea och kråkbär Empetrum
nigrum. I fuktiga svackor finns även klockljung Erica tetralix.

NATURMILJÖ



29

Nedåt på sluttningarna mot dalsänkorna ökar inslaget av lite äldre gran, ek och björk. Fältskiktet
kompletteras med örter som blåbär Vaccinium myrtillus, skogsstjärna Trientalis europaea,
örnbräken Pteridium aquilinum, träjon Dryopteris filix-mas och vildkaprifol Lonicera
periclymenum. Här finns även enstaka exemplar av orkidén knärot Goodyera repens, vilken är
en signalart för äldre, mossrika barrskogar med välutbildat råhumustäcke (referens 10).

Längst ner i sänkorna dominerar planterad granskog, men bitvis även en tät blandskog av björk,
ek, gran och enbuskar. Markfloran är till stor del obefintlig på grund av det täta grenverket.
Dominerande arter är triviala former som mossor och levermossor, t ex sidenmossa Plagothecium
sp och våningsmossa Hylocomium splendens, framför allt längs de skogsdiken som avvattnar
området.

Genom området passerar en äldre väg (se bilder på nästa sida) bevuxen med mossor och omgi-
ven äldre gran och ett marktäcke av bl a harsyra Oxalis acetosella, hultbräken Phaegopteris
connectilis och skogsviol Viola riviniana.

I områdets centrala del finns en sänka med relativt fuktig mark delvis täckt av en något äldre
gallrad granskog och delvis av en tät och snårig blandskog av yngre gran, björk och ek. I sänkans

NATURMILJÖ

Hogens vegetations- och marktyper. 1=hällmark, 2= tallskog, 3= granskog.
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Spår från gammal körväg i barrskogen.

Hogens centrala del med granskog.
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fuktigare delar växer tjocka mattor av vitmossa Sphagnum spp., men också arter som veketåg
Juncus effusus, mannagräs Glyceria fluitans, skogsfräken Equisetum sylvaticum och hund-
starr Carex nigra. I torrare delar växer bl a ängskovall Melampyrum pratense, blodrot Potent-
illa erecta och harsyra.

Bergsområdets nordöstra del gränsar till en större gård med omgivande gammal betes- och
åkermark. Gården utnyttjas för närvarande som ridskola och de omgivande öppna markerna
främst som hästbete, men i vissa delar även som vall. I brynmiljöerna mot ridskolan finns mindre
rester av gamla betesmarker, bl a kantzonerna mellan åker och skog, en mindre, huvudsakligen
ekbevuxen höjd samt en liten igenväxande betesmark. Här uppträder arter som blåklocka
Campanula rotundifolia, åkervädd Knautia arvensis, ekbräken Gymnocarpium dryopteris,
käringtand Lotus corniculatus, vårbrodd Anthoxanthum odoratum, rödven Agrostis cap-
illaris och luddtåtel Holcus lanatus.

Högre naturvärden i bergsområdet ligger framförallt i dess hällmarkstallskog och delar av den
äldre grandominerade skogen. Även resterna av gamla betesmarker omgivna av en del lövträd i
områdets nordöstra hörn har vissa naturvärden. I övrigt är naturmiljöerna mestadels triviala.

Naturskyddsföreningen har inventerat området. Bland annat noterades de ovanligare arterna
kambräken Blechnum spicant (bilden nedan), orustbjörnbär Rubus infestus, diverse ängsflora
och orkidéer som fläckigt nyckelblomster Dactylorhiza maculata och knärot Goodyera rep-
ens. Även 138 mossarter samt en sk ”vikingafura” noterades. Av dessa är dock endast
orustbjörnbär upptaget på Artdatabankens ”rödlista”. Arten är placerad i kategorin NT dvs
”missgynnad”, vilket utgör den minst hotade kategorin och innebär att den inte är direkt hotad
utan endast löper risk att bli det. Övriga arter är mer eller mindre triviala.

NATURMILJÖ
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Med anledning av orustbjörnbärets förekomst i området inventerade HydroGIS AB år 2003
den totala björnbärsförekomsten i området. Totalt påvisades 12 björnbärsbestånd (Bilaga 1 och
2). Samtliga var belägna i den nordöstra delen av området. Biolog Tore Mattson gjorde bedöm-
ningen att bestånden utgjordes av en blandning utav av minst två olika björnbärsarter: Orustbjörnbär
Rubus infestus och sötbjörnbär R. plicatus. Cirka 7-8 av dessa bestånd ligger inom plan-
området.

Ängebäcken är i dess nedre del ekologiskt känslig som havsöringförande vattendrag. Bäcken
har ett definitivt vandringshinder ca 400 m uppströms mynningen i havet, men hyser nedströms
detta hinder havsöring (referens 11, 16 och 17).

Beträffande faunan i området så har spår från olika smådjur påträffats samt hare, rådjur och älg.
Barrskogsmiljön hyser en relativt sparsam fågelfauna medan randområdena med dess lövbryn
hyser en mer mångformig fågelfauna med främst tättingar.

Området markerat som ”Etapp 4” i plankartan på sidan 21 utgörs av en del av en långsträckt
bergshöjd med talldominerad skog (se bilden nedan). Höjden är svårtillgänglig p g a branta
bergssidor utom vid en planare sluttning i västra gränsen till ”Etapp 4”. I sluttningens nedre delar
och mot söder dominerar tätt sly av främst björk, sälg, rönn och brakved. De låglänta delarna
har ett markskikt av blåbär, odon, pors och blåtåtel Molinia coerulea. På höjden karakteriseras
det magra markskiktet av renlavar Cladonia spp. och vanlig ljung. Även lingon och blåbär
förekommer.

NATURMILJÖ

Bergshöjden med lavklädda hällar och tall vid ”Etapp 4”.
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Översikt av naturtyper inom Hogenområdet.
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Alldeles norr om ”Etapp 4”-området ligger en gammal gruva (övre bilden ) med omkringspridda
kvartsitblock och sten (nedre bilden ). Gruvan bildar en ravinliknande håla med lodräta väggar
och dess botten är vattenfylld.

Bilder från den gamla gruvan norr om område för ”Etapp 4”.
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Förekomst av bergbräken

I oktober 2009 upptäcktes ormbunken bergbräken (Oreopteris limbosperma) på två närlig-
gande lokaler inom Hogenområdet (referens 32). Detta var det första fyndet av arten på Orust.
Bergbräken har i Sverige tidigare varit känd från Hallandsåsen och angränsande höglänta delar
av södra Halland. Under de senaste 30 åren har den dock expanderat norrut utmed västsluttningen
av Sydsvenska höglandet. I Bohuslän upptäcktes den första gången i Hjärtum 2002. Sedan dess
har den hittats på ytterligare ett tiotal lokaler i södra Bohuslän och på ett antal lokaler i Ström-
stads kommun. Bergbräken är inte nationellt rödlistad, men på grund av de få förekomsterna i
våra trakter är den givetvis regionalt och lokalt skyddsvärd. Det är angeläget att försöka flytta de
kända bestånden i Hogenområdet innan dessa växtplatser förstörs av exploatering.

Växtplats

Bergbräken är suboceanisk, vilket innebär att den kräver växtplatser med hög luftfuktighet och
små temperaturvariationer. Den växer företrädesvis i skuggiga, mossiga barrskogar på fuktigt
underlag, gärna vid källflöden eller utmed blöta körvägar. Den är frostkänslig och bladen vissnar
ner efter höstens första frostnatt.

Utseende

Bergbräken är flerårig och växer i tuvor. Från den underjordiska jordstammen utvecklas på
sommaren gulgröna bladskivor, som är uppdelade i sidoställda bladflikar. Dessa blir successivt
mindre mot basen av bladet. Dessa bladflikar är i sin tur uppdelade i sekundära flikar. På håll
liknar bergbräken de vanliga ormbunkarna träjon och majbräken, men tre bra karaktärer kan
användas för att identifiera arten:

1. De sekundära sidoflikarna är helbräddade, dvs. kanten är slät och jämn.
2. Sporgömmesamlingarna (de små runda fläckarna på undersidan av bladflikarna) ligger
    mycket nära bladflikarnas kant.
3. Gnuggar man ett blad mellan fingrarna luktar det citron.

Bergbräken samt bladflik från bergbräken. Lägg
märke till att sporgömmesamlingarna ligger ute i
kanten på de helbräddade, sekundära bladflikarna.
Foto Olle Molander.
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Förekomster inom Hogens planerade industriområde

De två bergbräkenlokalerna i Hogenområdet ligger ganska nära varandra cirka 400 m sydväst
om mangårdsbyggnaden på Hogen. Växtplatsen ligger i en sänka med tät granskog. De två
lokalerna är markerade med röda ringar på plankartan sidan 37.

Lokal 1 (den övre röda ringen på plankartan sidan 37) är i kanten av en stig/ridväg. Här hittades
en planta (fig nedan). Koordinater: 646287/125481.

Lokal 2 (den nedre röda ringen på plankartan sidan 37) är utmed en gammal körväg som löper
på sydsidan av bäcken, parallellt med denna. Här påträffades flera plantor. Koordinater:  646282/
125486.

Stengärdesgårdar

Stenmurar i jordbrukslandskap är biotopskyddade och definieras på följande sätt: ”uppbyggnader
av sammanpassade på varandra lagda stenar, som har en tydlig långsträckt utformning i naturen”.
Vid Hogenområdet finns flera stenmurar med mer eller mindre tydlig utformning eller kontinuitet.

Förekomstlokal nr 1. Bergbräken växer vid diket till vänster i bild. Foto: Tore Mattsson.
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Förekommande stenmurar har inmätts med GPS 2010-05-31. Koordinater och waypoints re-
dovisas i Bilaga 3:1-5 (referens 31). De mest tydliga murformationerna har markerats med röd
grov linje på kartan ovan. Ingen av murarna är av sådan storlek och utformning, som finns i t ex
de Småländska landskapen, dvs naturvärdet av Hogenområdets murar bedöms som förhållan-
devis lågt.

KONSEKVENSER

Omvandling av naturområden till industriområden innebär alltid relativt stora ingrepp i befintliga
naturmiljöer. Planförslaget innebär att befintlig vegetation inom planområdets verksamhetsytor
försvinner helt, inkluderande delar av hällmarkstallskogen samt skog med dominans av gran. De
sk vikingafurorna är dock belägna utanför planområdet och påverkas således ej direkt.
Den vegetation, som kan betecknas som mindre vanlig och som kommer att försvinna helt är
främst bestånden med kambräken Blechnum spicant (fig på sidan 31), vilken förekommer inne
i granskogen i kanten av det lilla vattendrag som avvattnar området.

I den sk randzonen, som skall dölja industriområdet från omgivningen, kommer befintlig vegeta-
tion att vara kvar, men vissa skador på marktäcke och buskage kan inte helt uteslutas under
anläggningsskedet.

NATURMILJÖ

Förekomster av stengärdesgårdar i Hogenområdet. De mest tydliga murformationerna har markerats
med röd grov linje.
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Planerade sprängningar kommer att sänka planområdets markyta ner till 65 m ö h, dvs lokalt
med 5-10 m. Borttagningen av befintlig växtlighet och jordlager samt sprängningarna kommer
även att sänka grundvattennivåerna, vilket kommer att påverka såväl avrinningen som den ytliga
grundvattenströmningen. Förändringen förväntas leda, dels till höjda grundvattennivåer i låg-
punkter, dels till större variationer i nivåerna över året. Detta bedöms inte medföra några större
konsekvenser för högre belägna hällmarksdominerade randzoner, men öka risken för att Änge-
bäcken tillförs mer partiklar och föroreningar som följer med nederbörden. Påverkan kan
minimeras med anläggande av utjämningsmagasin. Grundvattenpåverkan på större djup bedöms
som ringa.

Ängebäcken samt ett par anslutande diken ingår i ett sk markavvattningsföretag från 1938. Syf-
tet med markavvattningsföretaget är att skapa en gemensam organisation för avvattning av det
område som ingår i avvattningsföretaget. Utbyggnaden av industriområdet bedöms inte få någon
påverkan på markavattningsföretaget. Momentanflödet till bäcken kommer inte att öka genom
den buffrande effekt som utjämningsmagasinet ger.

Planerad infart till planområdet från norr kommer även att gå över gamla betesmarker.

Planens påverkan på den kommunala vattentäkten Rödsvattnet har inte undersökts, men några
märkbara effekter torde knappast uppkomma.

PLANERADE ÅTGÄRDER

• Flyttning av Orustbjörnbär:

Orustbjörnbär har visat sig vara lätta att återplantera med gott resultat (se HydroGIS AB 2003).
De bestånd som berörs av exploateringen (se Bilaga 1 och 2) ska grävas upp med rotsystem,
transporteras med frontlastare till mark som inte ska exploateras och där återplanteras. Lämp-
liga platser för återplantering finns norr om planområdet (se Bilaga 1 och 2), t ex längs den väg
som följer bergskrönet. Platsens (och markens) lämplighet för björnbär styrks av att den redan
hyser spridda björnbärs snår. Björnbären bör planteras i god jordmån intill stenmurar i ett relativt
soligt, öppet läge och i mark som har relativt konstant måttlig fuktighet.

• Flyttning av bergbräken:

Såvitt känt har tidigare inget försök gjorts att flytta bergbräken till en ny växtplats. Med tanke på
att arten måste betraktas som lokalt skyddsvärd, är det ändå värt att göra ett försök med att
flytta plantorna till en ny växtplats inom Hogenområdet.
Två sådana platser har lokaliserats, där beskuggningen och markfuktigheten förefaller vara till-
räcklig för att plantorna ska kunna trivas. Dessa ligger i den nordvästra sluttningen av
Hogenområdet. Vid lokaliseringen har hänsyn tagits till att dessa lokaler förmodligen kommer att
förbli opåverkade både vad gäller beskuggning och markfuktighet när den centrala delen av
Hogenområdet exploateras. Dessa alternativa växtplatser har markerats med blåa ringar i plan-
kartan (fig sidan 37).

NATURMILJÖ
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Flyttning kan bara genomföras under tiden juni-september, när bergbräkenplantorna har utveck-
lade blad och kan identifieras. Vid flyttningen bör man med grävskopa ta upp en rejäl jordklump
under varje planta, så att man säkert får med alla underjordiska delar av plantan. Hela jordklumpen
med planta sätts sedan ner på samma djup i en därtill iordningställd grop på den nya växtplatsen.

Alternativ 1: I det fuktigaste partiet av sluttningen söder om västra kanten av inägan (den vänstra
blå ringen på plankartan sidan 37). Cirka 10 m norr om stengärdsgården som löper tvärs med
sluttningen. Koordinater: 646311/125462.

Alternativ 2: I den sänka som löper i sluttningen ca 150 m nordost om alternativ 1. I det fuktiga
partiet intill stengärdsgården (den högra blå ringen i plankartan sidan 37).

• I avsikt att skydda bäcken och naturmiljöer nedströms denna, ska en sedimentations-
damm med oljeavskiljare anläggas. Dammen ger suspenderade partiklar tid att sedimentera och
åstadkommer även en viss kvävereduktion. Den biologiska reningen kan även påverkas genom
att dammen förses med olika typer av växtlighet. Dammen ökar dessutom områdets vatten-
magasinerande effekt och minskar därmed risken för översvämning i bäcken vid temporärt hög
nederbörd. Dammen avses kvarstå även efter industriområdets iordningställande för att på sikt
utvecklas till en våtmark för rening av dagvatten från hela industriområdet. För utförligare be-
skrivning av dammen se kapitel 5.8

• Ett kontroll- och åtgärdsprogram för grundvattennivåer och vattenkvalitet i utvalda brun-
nar samt för vattenkvaliteten i Ängebäcken ska upprättas. Se vidare i kapitel 7.

NATURMILJÖ

Cochenill-lav på hällmark.
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5.2 KULTURMILJÖ

Planområdet utgörs nästan uteslutande av oexploaterad naturmark och f d odlingsmark. Ett stort
antal stenmurar som genomkorsar lägre områden vittnar om tidigare beteshävd. Höjdpartierna
har utnyttjats som utmarksbeten medan fuktigare sänkor har utgjorts av helt öppen ängsmark.

Två fornlämningar är sedan tidigare dokumenterade i planområdets närhet. En arkeologisk ut-
redning år 1991 upptäckte ytterligare en fornlämning samt fyra kulturhistoriska objekt i eller i
närheten av planområdet (referens 2). Objekten som refererar till kartan på nästa sida kan be-
skrivas enligt följande:

• Raä 35: Rest av röse. Diameter 6 m, höjd 0,3 m.

• Raä 36: Röse. Diameter 11 m, höjd l m.
• Raä 227: Nyupptäckt fornlämning. Stenåldersboplats.

• Nr 1: Äldre körväg. Spår av en äldre väg, ca 3 m bred. Användes in på 1950-talet. Längs
väglämningen finns också en stenmur.

• Nr 2: Båtsmanstorp. Äldre åkerlycka med rester av tre grunder, två husgrunder och en
jordkällargrund. Resterna härrör enligt markägaren från ett båtsmanstorp som uppfördes
under 1800-talets första hälft och revs i början av 1900-talet.

• Nr 3: Odlingsspår. Odlingsspår i form av spår av åkerhak. Marken har enligt markägaren
varit uppodlad fram till 1917.

• Nr 4: Kvartsbrott. Enligt markägaren har kvarts brutits här fram till 1920-talet.

Även gruvan som nämnts i föregående avsnitt kan utgöra en fornlämning (se sidan 34 och 42).

KONSEKVENSER

De tre fornlämningarna Raä 35, 36 och 227 ligger utanför planområdet och påverkas således
inte direkt av planförslaget. Förutom själva fornlämningarna skyddas enligt kulturminneslagen (2
kap 2 § Kulturminneslagen) även ett område runt omkring dem.

Av de övriga kulturhistoriska lämningarna är varken den äldre körvägen eller kvartsbrottet be-
lägna inom planområdet och kommer således att kunna bevaras. Området där ruinen efter
båtsmanstorpet och odlingsspåren finns kommer dock att tas i anspråk, vilket innebär att dessa
lämningar kommer att förstöras.

PLANERADE ÅTGÄRDER

• Den gamla körvägen och dess stenmur ska bevaras i största möjliga mån.
• Borttagningen av båtsmanstorpet och odlingsspåren ska ske i samråd med Bohusläns

museum/hembygdsföreningen för eventuell dokumentation.

KULTURMILJÖ
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Fornlämningar och kulturhistoriska objekt inom Hogenområdet.

KULTURMILJÖ
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5.3 LANDSKAPSBILD

Planområdet är en del av ett skogbevuxet bergsområde som sträcker sig från sydväst mot nord-
ost omgivet av uppodlade sprickdalar. På andra sidan dalarna reser sig nya skogklädda bergs-
områden. I nordost avgränsas området av det småskaliga odlingslandskap som breder ut sig i
den mer öppna sprickdalen. I kanterna av den lätt kuperade kordbruksmarken finns spridd
bebyggelse.

Vägen från Henån delar sig nordost om planområdet. Från Ellösvägen i norr, från Röravägen i
öster samt från bebyggelsen i dalen upplever man planområdet som ett skogbevuxet höjdparti,
som tillsammans med omkringliggande höjdområden avgränsar dalgångarnas odlingslandskap.

KONSEKVENSER

Planen innebär att endast den mellersta sydostliga delen av området exploateras. Planområdet
kommer att ligga nedsänkt i berget och inramas av ridåer med skogsklädda berg mot både
väster, norr och i viss mån även nordost på grund av de topografiska förhållandena (se skissen
ovan). Mot öster avskärmas industriområdet endast av skog.

In- och utfart kommer att ske i nordost via en planerad lokalgata längs den östra plangränsen ut
till Ellösvägen.

Exploateringen kommer på grund av ridåeffekten att medföra en förhållandevis liten förändring
av landskapsbilden under såväl anläggningsfasen som driftsfasen.

PLANERADE ÅTGÄRDER

• En tillräckligt tät vegetationskorridor ska sparas som insynsskydd, särskilt i de nordöstra
delarna.

Förslag till hur topografi och vegetationsridåer kan bilda insynsskydd från omgivningarna. Modifierad
från referens 1.

LANDSKAPSBILD
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5.4 FRILUFTSLIV

Planområdets lättillgänglighet med förhållandevis närliggande bostadshus bör betyda att området
till viss del utnyttjas av närboende för rekreation. Inga uppgifter på kommunen tyder dock på att
området används av allmänheten i någon större omfattning för detta syfte. Den huvudsakliga
nuvarande användningen av skogsområdet är för den ridverksamhet som bedrivs på fastigheten
nordost om planområdet.

KONSEKVENSER

Planförslaget innebär att en del av bergsområdet kommer att omvandlas till verksamhetsområde
för småskalig industri. Rekreationsmöjligheterna i denna del kommer således att utebli helt. Pla-
nerna på industrietablering har varit kända för ridskolan redan när den etablerade sig i området
och finns även omnämnda i ridskolans överenskommelse med kommunen. Övriga delar av bergs-
området kommer ridskolan även i fortsättningen att kunna utnyttja.

Det bör påpekas att andra större områden runt Henån finns angivna i översiktsplanen för närre-
kreation.

PLANERADE ÅTGÄRDER

• Områdets visuella rekreationsvärde från närliggande platser ska bevaras i största möjliga
mån genom olika åtgärder såsom skyddszoner och kvarlämnade skogsbryn.

• Största möjliga hänsyn ska tas till ridskolan och dess verksamhet. En dialog ska upprätt
hållas under anläggningstiden.

• De aktiviteter som ridskolan bedriver inom planområdet bör utan större olägenheter
kunna förläggas till annan plats inom fastigheten Hogen 2:1.

• Ridskolan uppmanas även att informera exploatörerna om sin verksamhet, särskilt beträf
fande eventuella planerade större evenemang, så att olägenheter kan begränsas eller und
vikas vid dessa tillfällen.

5.5 NATURRESURSER

Planförslaget utnyttjar bortsprängt berg som krossgrus. I övrigt ianspråktar planen inte några
naturresurser.

FRILUFTSLIV
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5.6 BOENDEMILJÖ

Inom ett avstånd av 200 meter från det planerade industriområdet finns idag inga bostadshus och
inom ett avstånd av 500 meter från området finns 13 bostadshus. Två av dessa ligger inom ett
avstånd mellan 260 och 300 meter från området och övriga 11 hus ligger på ett avstånd mellan
300 och 500 meter. Läget av dessa bostadshus i förhållande till arbetsområdet framgår av kartan
ovan.

Den föreslagna exploateringen kommer att påverka omgivningen på olika sätt under
genomförandetiden och när området väl är utbyggt. Viss risk för störningar för närboende i

Påverkansområdet i anläggningsskedet (500 m gräns) med berörda fastigheter markerade med ringar.
Två röda ringar visar läge för två hus som numera köpts in och ägs av kommunen.

Gräns fö
r planområde

BOENDEMILJÖ
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området bedöms enbart föreligga under anläggningsskedet när borrning, sprängning och kross-
ning av berg pågår. De störningar som kan uppkomma i detta skede är främst buller, spridning av
damm samt vibrationer.

Vissa hus kan under kortare tid (max 4-6 månader) bli exponerade för buller som närmar sig
gränsvärdet för mer extremt industri buller 50 dB(A). Under övrig tid kommer exponeringen att
klart understiga detta gränsvärde.

När utbyggnaden är klar och industrierna etablerade kommer på grund av områdets topografi
och vegetationsridåer, verksamheterna i sig inte medföra någon märkbar påverkan på närlig-
gande bostadsmiljö. Trafiken, som genereras av de etablerade verksamheterna, kan givetvis
påverka bostäder utmed de vägar som matar området (väg 752 mot Ellös, väg 740 mot Röra
samt vägen genom Henåns centrum).

KONSEKVENSER

Sprängningsarbeten ger upphov till vibrationer och stötvågor. Rekommenderade/tillåtna nivåer
är reglerade av svensk standard SIS 1991. Standarden ska följas. Sprängningsarbeten och han-
tering av bergmaterial ger även upphov till damm. Omfattningen av stendammets spridning varie-
rar med väder, vindstyrka och vindriktning. Den är som störst vid torrt och blåsigt väder. Damningen
är också till stor del diffus, så närmiljön kan inte utan miljöskyddsåtgärder undgå att bli nedsmut-
sad. Dammalstrande moment är borrning, krossning, bandtransport, hantering i materialupplag,
lastning och transporter (referens 3 och 28).

Områdets kuperade karaktär och planområdets förhållandevis stora avstånd till befintliga bostä-
der gör att varken vibrationsstörningar eller luftstötvågor förväntas bli betydande. Planförslagets
åtgärder och hänsynstagande beträffande det luftburna bullret (se kapitel 5.7) kommer också att
reducera stötvågor och vibrationer.

I rapporten ”Bättre plats för arbete”, utgiven av Boverket i samarbete med naturvårdsverket,
Räddningsverket och Socialstyrelsen, redovisas bl a rekommenderade skyddsavstånd för olika
typer av verksamheter. De skyddsavstånd som anges är tillämpliga vid nyplanering och är värden
som erfarenhetsmässigt ger problemfria förhållanden. De verksamheter som härvid skall ”skyd-
das” är framförallt bostäder men värdena är givetvis tillämpliga för andra känsligare verksamhe-
ter som t.ex. vårdlokaler, förskolor, skolor mm.

Det är givetvis inte skyddszonens storlek i sig som är det väsentliga. Utgångspunkten för bedöm-
ningarna är dels de störningar och risker som aktuell verksamhet genererar och dels den störnings-
nivå och risk som kan accepteras för omgivande bostäder mm. De i rapporten rekommenderade
skyddsavstånden är sådana att de erfarenhetsmässigt ger problemfria förhållanden i ett normal-
fall. Om topografi och/eller vegetation ger betydande avskärmningseffekter eller om särskilda
åtgärder vidtas för att minska t.ex. buller vid källan kan givetvis något mindre skyddszoner bli
aktuella.

När det gäller Hogen så varierar behovet av skyddszon i projektets olika faser. Under utbyggnads-
tiden betraktas området ur störningssynpunkt som en bergtäkt. Rekommenderat skyddsavstånd

BOENDEMILJÖ
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för en bergtäkt är 500 meter. När området är fullt utbyggt är det ett småindustriområde, som i
normalfallet bör ha ett skyddsavstånd på 200 meter.

Med hänsyn till att topografin och befintlig vegetation ger en god avskärmning mellan verksam-
hets/brytningsområdet bedöms utbyggnaden av området inte medföra någon risk för störningar
för bostadsbebyggelse som ligger på större avstånd än 500 meter från området.

PLANERADE ÅTGÄRDER

• Borrutrustning ska förses med dammsugare. Krossverket ska förses med dammkapsel
och stoftavskiljare i form av ett filter. Sprängstenen ska vid behov vattnas före krossning
för att minska dammbildningen. Erfarenheter visar att det begränsar dammbildningen till ett
område ca 100 meter omkring stenkrossen. Även marken inom området skall vid behov
vattnas. Infartsvägen till planområdet kommer i ett tidigt skede att förses med en belägg
ning, som inte är dammbildande.

• Damningen kan ytterligare begränsas genom inbyggnad av vissa dammande verksamheter
och övertäckning eller vindskydd för materialupplag och transportband. Materialhögarna
kan också bevattnas.

• Överskottsupplag med stenmjöl bör successivt utnyttjas som fyllningsmaterial inom plan-
området och täckas över.

5.7  KOMMUNIKATIONER

Trafikmängderna på de vägar som ligger närmast planområdet uppgår enligt senast gjorda trafik-
räkningar till:

• Väg 752 norr om täkten: l .720 fordon per årsmedeldygn, varav 70 tunga fordon.

• Väg 740 sydöst om täkten: l .740 fordon per årsmedeldygn, varav 40 tunga fordon.

• Väg 752 direkt väster om Henån: 3.800 fordon per årsmedeldygn, varav 130 tunga fordon.

• Väg 752, mitt i Henåns tätort: 5.620 fordon per årsmedeldygn, varav 260 tunga fordon
(i en punkt på väg 752 närmast väg 160 uppgår trafikmängden till ca 6.720 fordon).

Sommartid (juni-augusti) är trafikmängderna omkring 50% högre än värdena ovan.

KONSEKVENSER

Planförslaget kan förväntas förändra trafikflödena både under genomförandetiden och när indu-
striområdet är utbyggt. De största förändringarna under genomförandetiden beror på att Orust

KOMMUNIKATIONER
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kommun kan tillgodogöra sig en stor del av behovet av krossgrus från planområdet istället för att
ta detta från andra kommuner. Det kan förväntas leda till att:

• Transporterna på vägarna 752 och 740 mellan Henån och planområdet (ca 2,5 km) ökar
något.

• Transporterna av krossgrus från andra kommuner minskar något. Uppskattad vägsträcka
är 15 km eller längre.

• Övriga trafikmängder på Orust förblir i stort sett oförändrade, dvs på vägnätet öster om
väg 160, inom den västra kommundelen samt i huvudsak inom den södra kommundelen.

Sammantaget medför planen under själva genomförandet en väsentlig minskning av det totala
antalet tunga transporter inom kommunen för att tillgodose behovet av krossgrus. Om t ex medel-
transportsträckan inom kommunen antas vara 10-15 km, så blir minskningen 50-60%.

De lokala trafikökningarna blir störst på väg 752 mellan korsningen med väg 740 och anslut-
ningen till planområdet samt på väg 740 söder om korsningen med väg 752. I det förstnämnda
fallet beräknas 10-20 tunga fordon tillkomma per dygn (jämfört med 70 i nuläget). I det andra
fallet beräknas 5-10 tunga fordon tillkomma per dygn (jämfört med 40 i nuläget). I båda fallen
beräknas alltså den tunga trafiken öka med omkring 20% och den totala trafiken däremot bara
med omkring l%.

Inne i Henån beräknas antalet passerande tunga fordon öka med 1-4 per dag, vilket skall jäm-
föra med 260 i nuläget. Ökningen blir således 0,5-1,5%. De tunga transporterna genom tätorten
bortfaller när den av kommunen planerade utbyggnaden av väg 752 som förbifart söder om
Henån är klar.

Transporterna av krossat material avses gå via en lokalgata från planområdet ut till Ellösvägen
(väg 752). Sträckan är nära 600 m lång. Längs transportvägen ligger ridskolan på ett avstånd om
60 m samt ett bostadshus på ett avstånd på ca 40 m. Bostadshuset ägs av kommunen. Inga
övriga bostadshus finns i närheten.

När området är fullt utbyggt uppskattas området generera en trafikmängd om 800-1.000 fordon
per dygn inklusive transporter till och från området. Trafiken fördelas i tre riktningar. Genom
Henåns centrum bedöms härvid trafiken öka med ca 300 fordon per dygn.

Ianspråktagande av området för industriverksamhet kan förväntas leda till större egensysselsättning
i kommunen. Utpendlingen från kommunen är betydande enligt uppgifter från 1997. Av de totalt
ca 6.000 yrkesutövare som bor i kommunen pendlar ca 2.900, dvs nära hälften, till arbetsplatser
utanför kommunen. Utpendlingen har ökat kraftigt sedan år1985 från 2.300 till 2.900, trots att
antalet yrkesutövare minskat något. Denna utpendling bör omfördelas i relation till planområdets
belägenhet varvid yrkesutövarnas reslängd till och från arbetet sammantaget minskas något.

KOMMUNIKATIONER
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BULLER

5.8 BULLER

Enligt gällande gränsvärde får utomhusnivån (ekvivalentnivå) för kontinuerligt buller från industri-
ell eller liknande verksamhet ej överstiga 50 dBA vid bostadshus. När det gäller mer tillfälligt
byggbuller är gränsvärdet satt till 60 dBA. Värdena avser helgfri måndag-fredag 07.00-18.00.
När det gäller utbyggnaden av Hogenområdet har kommunen ställt kravet att det är värdet för
permanent verksamhet (50 dBA) som skall gälla.

Planområdet och dess omgivningar är i nuläget ringa påverkat av buller från allmänna vägar och
verksamheter inom förekommande jordbruk.

De aktiviteter som kommer att generera buller när området färdigställs är:

• Borrning
• Sprängning
• Krossning
• Lastning
• Transporter

Framförallt är det buller från borrning och krossanläggningen som kan bli så omfattande att det
finns risk för överskridande av gränsvärdena.  Sprängning ger upphov till luftstötvåg med mycket
kort varaktighet. Bullerstörning från sprängning bidrar inte till att höja den ekvivalenta ljudnivån.

KONSEKVENSER

För att närmare belysa vilka bullernivåer som kan bli aktuella och vilka bullerdämpande åtgärder
som bör vidtas har en bullerutredning tagits fram (K M Akustikbyrån 1991). I studien har utretts
vilka bullernivåer som kringliggande bostadsfastigheter kan förväntas bli exponerade för från
borrning och krossanläggning inom verksamhetsområdet. I studien har ljudnivån beräknats för
totalt 10 näraliggande fastigheter.

I studien har beräknats bullernivåer från borrning och krossanläggning dels var för sig och dels
vid samtidig borrning och krossning i området. Bergborren har antagits vara placerad i den för
varje mottagare mest ogynnsamma läge inom respektive delområde. I de flesta fall har detta
inneburit höjdpartier nära närmaste områdesgräns. Vidare har antagits ett inledande brytskede
med borrmaskinen uppställd oskärmad på kal bergyta. Krossanläggningen har antagits vara

TIDPUNKT NYETABLERAD INDUSTRI BEFINTLIG INDUSTRI
Dag kl 07-17 50 dB(A) 55 dB(A)
Kväll kl 17-22 45 dB(A) 50 dB(A)
Sön- och helgdag kl 07-18,
natt kl 22-07 40 dB(A) 45 dB(A)

Från Naturvårdsverket 1978: ”Externt industribuller - allmänna råd” gällande utomhusriktvärde
(frifältsvärde) vid permanentbostäder.
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uppställd centralt i området utan särskild bullervall eller annan avskärmande åtgärd. Beräkning-
arna bedöms ha en noggrannhet om plus/minus 2 dBA. Beräkningsförutsättningarna är mer ingå-
ende beskrivna i utredning.

Sprängning: I samband med sprängning uppkommer vibrationer i marken. Vibrationernas stor-
lek är beroende av hur man genomför sprängningarna. En rimlig vibrationsnivå kommer att fast-
ställas av miljö- och byggnadsnämnden.

Sprängning beräknas ske 2-3 gånger/månad under de perioder som brytning pågår. Vid varje
sprängningstillfälle uppkommer en tryckvåg med så kort varaktighet att den inte bidrar till att höja
den ekvivalenta ljudnivån.

Borrning: Under de åtta år, som genomförandet beräknas ta, kommer borrning att ske i genom-
snitt med ca tre månader per år. Arbetet kommer att ske vardagar mellan kl 07.00 och 16.00.
Man kommer att använda hydrauliska borrar. Borrmaskin och kompressor kommer, där borr-
ning sker i exponerade lägen,  att vara ljuddämpade för att erhålla så låg ljudnivå som möjligt.
Den största risken för att gränsvärdet enligt tabellen nedan skulle kunna överstigas, föreligger
under de perioder när borrning förekommer på de högsta bergspartierna där dämpningen från
topografi och vegetation är som mest begränsad.

Ser man till de olika bullerkällorna var för sig så ger studien resultat att sju fastigheter kan bli
exponerade för buller över gränsvärdet från enbart borrning och tre fastigheter när det gäller
krossanläggningen. Ser man till den sammanvägda effekten av att borrning på höjderna och
krossning pågår samtidigt hamnar åtta fastigheter i intervallet 50-58 dBA.

Krossning: Stenkrossar tillsammans med bergborrmaskiner dominerar erfarenhetsmässigt buller-
källorna vid sådana här arbeten. Inom området kommer en mobil krossanläggning att användas
och som vid krossning inom de olika utbyggnadsetapperna kommer att placeras på varierande
platser. Generellt gäller att krossverket skall placeras i lågpunkter för att från topografi och
vegetation uppnå så bra ljuddämpning som möjligt. När krossning skall ske inom etapp 3 i den
norra delen av området, skall en bullervall anordnas för att avskärma ljudet mot bebyggelsen i
nordost, som annars kan bli exponerade för störande buller från det mobila krossverket.

Krossanläggningen påverkar framförallt fastigheter nordost om verksamhetsområdet där topografin
inte ger någon avskärmande effekt. I övrigt ger berget en god avskärmning. När det gäller borr-
ning är det framförallt aktiviteter på höjderna i områdets norra del som är problematisk ur buller-
synpunkt.

För att klara gränsvärdet även vid här redovisade mest ogynnsamma läge med borrning på
höjderna och samtidigt pågående krossning föreslår utredningen att bullreducerande åtgärder
vidtages i form av att en ca fyra meter hög bullervall anordnas nära krossanläggningen mellan
denna och bebyggelsen åt nordost och att borrmaskinerna avskärmas på lämpligt sätt.

Bullervallen bedöms sänka bullernivån från krossanläggningen med 8-10 dBA vid de expone-
rade fastigheterna. Nivåerna här kommer då att klart understiga gränsvärdet. För att klara gräns-
värdet vid borrning på de högsta höjderna krävs att ljudnivån nära borrplatsen kan sänkas till
max 90 dBA (en bergborrmaskin ger normalt ca 96-98 dBA på 7 meters avstånd).  Idag finns
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maskiner där borret ligger helt inkapslat i en ljudisolerad mantel så att ljudnivån begränsas till 85
-87 dBA. Avsikten är att utnyttja denna typ av borrmaskin på de högsta höjderna. I takt med
fortlöpande nedbrytning av berget kommer dock bergborrmaskinen att ganska snabbt att bli
avskärmad av bildad bergskant och behovet av ljuddämpad maskin kommer därmed också att
begränsas.

Efter det att bullerutredningen genomfördes har planområdets utformning ändrats i vissa avseen-
den. Omfattningen har minskat från 18 till 12 ha. Det innebär att avståndet från verksamhetsom-
rådet till den näraliggande bebyggelsen västerut har ökats med drygt 50 meter. Samtidigt har
skett en utvidgning av området åt sydöst. Detta kan påverka fastigheten Dandalen 1:9 något.
Avståndet från det nya området till denna fastighet blir jämförbart med avståndet till verksam-
hetsområdets nordöstra delar. De bullervärden som borrning inom detta område beräknas resul-
tera i kan därför antas bli jämförbara med de värden som kommer att uppnås när borrning sker
inom det nya området. Bullerutredningen bedöms därför också vara relevant även för den ut-
formning som planen nu har fått.

Sammanfattningsvis visar bullerutredningen att ett genomförande av planen för Hogen kan ske
utan att gällande gränsvärden för kontinuerligt industribuller (50 dBA) överskrides under förut-
sättning att de här redovisade bullerreducerande åtgärder vidtages och vilket också kommunen
kräver. Det bör också understrykas att bullerutredningen utgår från ”värsta fall” när krossning
sker samtidigt som borrning pågår i de mest exponerade lägena på bergshöjderna. Detta kom-
mer bara att förekomma under begränsade perioder. Under huvuddelen av den tid arbetena
pågår kommer bullernivån vid kringliggande bebyggelse att vara betydligt lägre på grund av den
avskärmning som topografin erbjuder. I bullerutredningen har inte beaktats att hela området
omges av skog som också kommer att få en bullerreducerande effekt.

Under genomförandetiden (c:a åtta år) kommer brytning och krossning av sten att pågå i genom-
snitt under c:a tre månader/år. Arbetet kommer att ske enbart vardagar mellan kl 07.00 och
18.00.

I Regeringens beslut angående den tidigare planen anges att ”med den långa tid som
iordningställandet kommer att ta, kommer omgivningen att få sådana störningar att en
skyddszon erfordras”. Detta tyder på att Regeringen uppfattat det som att det är riktvärdet för
bullerstörningar från mer tillfälliga åtgärder, dvs 60 dBA som kan bli aktuellt för omgivningen och
detta under lång tid. Som framgår av ovanstående har dock kommunen ställt som krav att den
ekvivalenta bullernivån vid intilliggande bostadsfastigheter under genomförandetiden ej får över-
stiga gränsvärdet för kontinuerligt industribuller (50 dBA). Bullernivåer i närheten av gränsvärdet
bedöms endast förekomma vid inledande skede när borrning sker på kal bergsyta på de högre
höjderna. Detta blir endast aktuellt under relativt korta perioder.

Det är kommunens uppfattning att ingen bostadsfastighet kommer att exponeras för något oac-
ceptabelt buller sett mot bakgrunden av de gränsvärden som har fastställts av de statliga myndig-
heterna. Störningarna kommer under merparten av utbyggnadstiden att ligga klart under dessa
gränsvärden. Ingen verksamhet kommer att bedrivas under helger eller kvällstid.

I området kommer att användas en mobil krossanläggning som vid krossning inom de olika
utbyggnadsetapperna kommer att placeras på varierande platser. Generellt gäller att krossverket
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skall placeras i lågpunkter för att uppnå så bra ljuddämpning som möjligt från topografin och
vegetationen. När krossning skall ske i anslutning till etapperna 2, 3 och 4 skall bullervall anord-
nas för att avskärma ljudet mot bebyggelsen i nordost.

Lastning/transporter: Vid urlastning av sten efter sprängning och vid lastning för leverans av
krossmaterial uppstår också visst buller. Ljudnivåerna från denna del av verksamheten bedöms
dock vara betydligt lägre än ovan beskrivna delar av verksamheten och bedöms inte medföra
buller för omgivningen i nivå med gränsvärdena.

Miljö- och byggnadsnämnden kommer kontinuerligt att bevaka att erforderliga bullerdämpande
åtgärder vidtas under brytningsperioderna och att uppsatta riktvärden för bullerexponering ej
överskrids.

Under utbyggnadsfasen av projektet finns risk för att omgivande bebyggelse kan störas av
buller från borrning och krossning i området. I det följande görs en genomgång av hur de 13
berörda fastigheterna kan bli påverkade i olika faser av projektet och vilka åtgärder som kan bli
nödvändiga för att begränsa störningarna så att uppsatta riktvärden ej överskrids. Någon annan
störningsrisk än buller bedöms ej föreligga. Det har generellt förutsatts att krossanläggningen
placeras lågt och avskärmas med bullervall åt nordost.

Etapp 1: Inom 500 m från detta arbetsområde finns sju bostadshus:

• Lerskall 1:22 470 meter
• Lerskall 1:25 470 meter
• Lerskall 1:6 (Bronsetorpet) 260 meter
• Lerskall 3:3 440 meter
• Dandalen 1:3 420 meter
• Dandalen 1:4 320 meter
• Dandalen 1:9 260 meter

Bronsetorpet inom fastigheten Lerskall 1:6 är det hus som ligger närmast arbetsområdet. Huset
är dock relativt väl avskärmat från arbetsområdet genom en mellanliggande bergsrygg och skog,
vilket torde ge en betydande bullerdämpning. Bullerdämpad borrvagn bör dock användas på de
högsta höjderna. När man sprängt ner sig en del i berget torde den topografiska avskärmningen
vara tillräcklig för att klara uppsatta riktvärden med ”normala” borrvagnar.

De övriga berörda fastigheterna inom Lerskall ligger på betydligt längre avstånd från arbetsom-
rådet än Bronsetorpet och har i stort sett samma avskärmningsförutsättningar av topografin och
vegetationen. Eftersom arbetena skall utföras så att gällande riktvärden för buller ej skall över-
skridas vid Bronsetorpet kommer därför de övriga fastigheterna att exponeras för buller som
ligger klart under dessa riktvärden.

Fastigheterna Dandalen 1:3, 1:4 och 1:9 ligger mellan 260 och 420 meter från arbetsområdets
norra del. Inom denna del kommer dock inga eller mycket begränsade borrnings och sprängning-
sarbeten att ske. Arbetena här kommer huvudsakligen att omfatta viss utfyllnad och vägbyggnad.
Dessa arbetsmoment kommer inte, på de aktuella avstånden, att generera bullernivåer som över-
stiger gällande riktvärden.
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Ridklubben kan komma att exponeras av vissa störningar från anläggningsarbetena när väg och
va skall dras förbi ridhuset samt av transporter till och från området. Störningarna bedöms dock
bli begränsade och, när det gäller anläggningsarbetena, relativt kortvariga. En bra kommunika-
tion mellan entreprenör och ridklubb torde kunna begränsa olägenheterna för klubben.

Etapp 2:  Inom 500 meter från denna utbyggnadsetapp ligger fyra bostadshus:

• Lerskall 1:6 (Bronsetorpet) 330 meter
• Lerskall 3:2 480 meter
• Lerskall 3:3 390 meter
• Kocketorp 1:5 410 meter

Fastigheten Lerskall 1:6 (Bronsetorpet) ligger på något längre avstånd från arbetsområdet inom
denna etapp jämfört med etapp 1. De topografiska förutsättningarna och vegetationen ger i
princip samma avskärmningseffekt som vid utbyggnaden inom Etapp 2. Även här bör ljuddämpad
borrvagn användas på de högsta höjderna. När man sprängt ner sig en del i berget torde den
topografiska avskärmningen vara tillräcklig för att klara uppsatta riktvärden med ”normala” borr-
vagnar.

Övriga fastigheter som berörs enligt ovan är minst lika väl avskärmade genom topografin och
vegetationen som Bronsetorpet. Detta innebär att klarar man riktvärdena vid Bronsetorpet så
klarar man dem med god marginal även vid de andra fastigheterna.

Etapp 3: Den norra delen av denna etapp är den ur störningssynpunkt mest känsliga delen av
hela projektet. De högsta delarna längst i norr har en något sämre avskärmning mot omgivningen
genom topografi och vegetation än övriga utbyggnadsetapper. Antalet bostäder inom 500 meter
från denna utbyggnadsetapp är också fler än vid övriga delområden - totalt 10:

• Dandalen 1:3 470 meter
• Dandalen 1:4 370 meter
• Dandalen 1:9 350 meter
• Utgård 2:16 400 meter
• Utgård 2:25 480 meter
• Utgård 2:36 470 meter
• Kocketorp 1:3 380 meter
• Kocketorp 1:5 380 meter
• Lerskall 3:2 450 meter
• Lerskall 3:3 380 meter

Etapp 4: Inom 500 meter från denna utbyggnadsetapp finns endast två bostadshus:

• Utgård 1:4 420 meter
• Utgård 1:9 320 meter
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Vibrationer

I samband med sprängning uppkommer det vibrationer i marken. Vibrationernas storlek är be-
roende på hur man genomför sprängningarna. En rimlig vibrationsnivå kommer att fastställas av
miljö- och byggnadsnämnden.

PLANERADE ÅTGÄRDER

Borrning: Ljuddämpad borrvagn (se fig ovan) skall användas på de högre höjderna. När man
sprängt ner sig en del i berget torde även här den topografiska avskärmningen vara tillräcklig för
att bullerkravet skall klaras med en ”normal” borrvagn.

Vid senare utbyggnadsetapper är det också nödvändigt att arbetena sker med hänsyn till de
industriföretag som sannolikt finns inom de tidigare utbyggda områdena.

Borrmaskin med anordning som ger 10 dB(A) lägre buller.
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Sprängning: Vid sprängning är det viktigt att ridklubben informeras, dels så att sprängningstill-
fällena kan anpassas till verksamheterna, dels så att klubben kan anpassa sin aktivitet. Utbygg-
nadsetapp är också den känsligaste med hänsyn till ridskolan. Framförallt kan sprängningarna
oroa hästarna. Det är därför nödvändigt att man har en god kommunikation mellan entreprenör
och ridskola.

Krossning: Generellt gäller att krossverket skall placeras i lågpunkter för att uppnå så bra
ljuddämpning som möjligt från topografin och vegetationen. När krossning skall ske inom Etapp
3 i den norra delen av området skall en bullervall anordnas för att avskärma ljudet mot bebyggel-
sen i nordost som annars kan bli exponerad för buller från det mobila krossverket.

• Bullervallar bör anläggas i lägen där den naturliga topografin inte skyddar, på ett avstånd
av ca 25 m från stenkrossen och med vallkrönet ca l m ovan överkant stenkross.

Lastning: Ljudnivåerna från denna del av verksamheten bedöms vara betydligt lägre än ovan
beskrivna delar av verksamheten.

Sammanfattningsvis kommer miljö- och byggnadsnämnden att bevaka att erforderliga buller-
dämpande åtgärder vidtas under brytningsperioderna och att uppsatta gränsvärden för buller-
exponering ej överskrids. Risk finns att man under de begränsade perioder som man borrar på
de högst belägna områdena, uppnår bullernivåer som närmar sig gränsvärdena. För att minska
detta finns nu särskild utrustning som ger 10dB(A) lägre buller jämför med konventionella maski-
ner (se fig fg sida).

För utförligare information om beräkningar, resultat samt möjliga åtgärder hänvisas till genom-
förda bullerutredningar (referens 6 och 12).

5.9 FÖRORENING AV LUFT, MARK OCH VATTEN

Föroreningar av miljön redovisas även i kapitel 3.4 om miljökvalitetsnormer.

Damning kan uppstå vid borrning, lastning och transport och vid krossning. Viss damning kan
även ske från upplag.

Planförslaget kommer temporärt att ersätta kommunens försörjning av krossgrus. Det minskar
transporterna av krossgrus till kommunen från andra kommuner, medan det ökar dem från plan-
området. Omfördelningen förväntas medföra ett minskat framtida trafikarbete totalt och därmed
minskade luftföroreningar globalt (se kapitel 5.7) och ett ökat trafikarbete lokalt. Det senare
förväntas öka antalet transporter genom Henån något och därmed öka luftföroreningshalterna
lokalt längs väg 752. Ökningen förväntas dock bli försumbar i jämförelse med framtida halt-
minskningar genom att fordonsparken blir allt renare.

Förorening av vatten inkluderar både spillvatten och dagvatten. Spillvatten från området pumpas
via Henån till Ellös avloppsreningsverk. Avrinning av dagvatten sker i slutändan till Kalvöfjorden
södra del.

FÖRORENINGAR



57

Beträffande vatten gäller generellt att omvandling av ett naturområde till industrimark resulterar i
fler hårdgjorda ytor, vilket ger upphov till snabbare avrinning av dagvatten och därmed en viss
störning av den lokala vattenbalansen. Minskningen av växtlighet och jordlager kan även för-
ändra vattenkvaliteten genom att minska fastläggningen av luftburna föroreningar och buffringen
av nederbördsvattnet något.

Under sprängningsarbetena kan mark, yt- och grundvatten förorenas av t ex oljor, sprängmedels-
rester, stenmjöl mm. Sprängämnen består i huvudsak av ammoniumnitrat och dieselolja.
Kväveföreningarna från sprängämnet riskerar att läcka ut till vattnet främst vid hantering och
spill. Vid sprängning frigörs kväve, stoft och damm, som sprids med luft och vatten. En liten del
av de nitrösa gaser, som frigörs till luft, löses i vattnet.

Krossat berg kommer att läggas upp inom området. Vid regn genomsköljs detta material och
renspolas från partiklar, varvid eventuella föroreningar som t ex kväve följer med vattnet. Om
berget dessutom innehåller mycket svavel eller pyrit, kan också det urlakas av vattnet och på-
verka vattenkvaliteten genom att sänka pH. Karteringar som gjorts vid Hogen har dock inte
påvisat några bergarter med innehåll av svavelhaltiga föreningar. Vatten från ett sprängområde är
normalt neutralt eller något basiskt.

Föroreningar av dagvattnet kan medföra att Ängebäcken drabbas av grumligt vatten och där-
med minskat ljusgenomsläpp och större sedimentation, oljeföroreningar, pH-förändringar eller
övergödning av kväveföreningar.

Nuvarande vattenkvalitet i Ängebäcken är okänd. Kvävehalten i olika vattendrag varierar van-
ligtvis kraftigt beroende på omgivningen. I jordbruksmiljö är halter på mellan l-4 mg/l vanliga.

PLANERADE ÅTGÄRDER

Den typ av mobila krossverk som kommer att utnyttjas är dammkapslade och försedda med
filter. Stenen vattnas dessutom så att den är fuktig vid krossningen. Erfarenhetsmässigt sprider sig
det damm som trots allt uppstår kring krossen högst c:a 100 meter. Det kommer alltså inte att
påverka omgivningen annat än inom den av kommunen ägda skyddszonen. Borrmaskinerna är
försedda med dammsugare som samlar upp dammet i en behållare. För att undvika att fordon
river upp damm kommer marken inom området att saltas med kalciumklorid, vilket smälter i
kvällsdaggen och bildar en fukthållande hinna. Infartsvägen beläggs i ett tidigt skede. Avgörande
för hur mycket det kommer att damma från transporter och upplag är hur stora fraktioner man
krossar. Inom Hogenområdet kommer man att producera relativt grovt material som skall an-
vändas till förstärknings samt bär- och slitlager (0-150 respektive 0-50). Några problem med
damning från transporter och upplag bedöms inte föreligga.

Planförslaget inkluderar anläggning av en damm/våtmark inom områdets nordöstra del för rening
av dagvattnet och ytavrinningen. Reningskrav och funktionskrav ska specificeras i dialog med
tillsynsmyndigheten. En sådan damm bör kunna klara av de olika former av föroreningar som
beskrivits ovan och kunna fungera såväl under sprängningsarbetena som vid färdigställt industri-
område.
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Följande princip är ett exempel på ett system som i stor utsträckning kan avskilja olja, partiklar
och kväve, varav den inbördes ordningen kan skifta något. De olika aspekterna kan vid detalj-
projekteringen optimeras ytterligare.

1. En sedimenteringsdamm/våtmark anläggs i anslutning till det nedsprängda området så att
den tar emot föroreningsbelastningen från området. Före dammen placeras en oljeavskiljare
som reducerar oljehalten. Dammen dimensioneras för en ungefärlig uppehållstid för vattnet
på 2-3 dygn. Dammen bör utformas så att den smälter in som en naturlig del i landskapet
och på så sätt skapa vissa förbättrade flora-och faunavärden.

2. Befintlig våtmark nedströms i anslutning till odlingsområdena och Lundens industriområde
fungerar som både extra kvävefälla och sedimentationsdamm, vilket bidrar betydligt till
rening innan dagvattnet kommer ut i recipienten.

Det är i princip endast under anläggningsfasen (beräknat till 8 år) som ett tillfälligt ökat utsläpp till
vatten med totalt ca 80 kg kväveföreningar sker från sprängmedel.

Dammar och våtmarker är naturliga reningsanläggningar där föroreningar och partiklar tillåts
sedimentera och reduceras i olika naturliga processer så att vattenkvaliteten förbättras. De kan
även fungera som vattenmagasin och flödesutjämnare. Möjlighet till pH-justerande åtgärder finns
även. En tillslutande funktion vid utloppet är också särskilt värdefull i händelse av olycka med
kemikalieutsläpp.

En sådan dammanläggning bör kunna reducera upp emot ca 20% kväve. Kvävereduktionen är
initialt liten innan slam och bakterier har etablerats. Maximal funktion uppnås tidigast efter några
år.

Med denna åtgärd bör belastningen av olja, kväve och partiklar på Ängebäcken kunna hållas på
en måttlig nivå. Det kontrollprogram som planeras (se kapitel 7) innebär dessutom att vatten-
kvaliteten följs upp kontinuerligt och åtgärdens effektivitet därmed fastställs.

FÖRSLAG TILL YTTERLIGARE ÅTGÄRDER:

• Medvetet val av sprängmedel och försiktig hantering av produkten minskar läckage och
spill.

• Förvaring av sprängmedel ska ske på ett sådant sätt att risk för läckage och spridning till
omgivningen inte föreligger.

• Oljefat och kemikaliekärl bör placeras på tät platta eller vallas in för att minska risken för
spridning av föroreningar.

• Krav bör ställas på att tvätt, service och reparation av arbetsfordon sker på särskilt anvis-
ade platser.

• Drivmedelshantering bör regleras genom anvisningar och översyn.
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• Miljöanpassade oljor och hydrauloljor (t ex vegetabiliska) bör användas i största möjliga
utsträckning.

• Vid avvikande och höga nivåer av främst kväve och pH i damm/våtmark ska tillsynsmyn-
dighet omedelbart kontaktas.

• Handlingsberedskap vid eventuell olycka med kemikalier etc bör beskrivas i t ex en miljö-
plan. Räddningstjänsten bör informeras om avstängningsmöjligheter.

• Miljöplan bör upprättas. Den bör innehålla ett processchema för de företeelser som skall
behandlas, tidpunkter och ansvarsnivå.

Sammanfattning - föroreningar

Planförslagets förorening av luft förväntas bli ringa. Föroreningen av omgivande mark- och vatten-
miljö begränsas och kontrolleras av följande åtgärder/händelser:

• Reningsåtgärder:
- oljeavskiljare
- damm/sedimentationsställe
- våtmark nedströms
- möjlighet till pH-justering

• Undersökningar:
- bergartsgeologisk kontroll för att säkerställa att berget inte innehåller svavelhaltiga fören-
 ingar

• Sprängningsteknik:
- typ av sprängmedel
- försiktig hantering av kvävehaltiga sprängmedel, reducering av spill

• Kontrollprogram:
- grundvattennivåer i observationsrör och brunnar
- vattenkemi i brunnar och Ängebäcken

• Objektspecifik miljöplan upprättas.

5.10 SÄKERHETSFRÅGOR

I svensk lagstiftning finns inga angivna skyddsavstånd mellan riskkälla (t ex transportled för farligt
gods) och skyddsobjekt (t ex bostadshus). Detta beror bland annat på att förutsättningarna
skiljer sig åt avseende t ex topografi, naturliga skyddsridåer, typ av skyddsobjekt, riskkälla etc.
Detta innebär att en bedömning måste göras från fall till fall.

Enligt Boverkets allmänna råd (referens 3) anges bland annat följande avseende skyddsavstånd:
Angivna riktvärden för skyddsavstånd skall göra det möjligt att planera så man kan bo och vistas
intill en farlig eller störande verksamhet samtidigt som verksamheten skall kunna fungera även på
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sikt på de aktuella platserna med hänsyn tagen till de speciella förhållandena som råder i form av
terräng, vegetation osv. Riktvärden avser i första hand nya planeringssituationer men även änd-
ringar av befintliga planer i närheten av befintliga arbetsområden. Skyddsavstånd räknas normalt
från en planerad ny bostadsbebyggelse till närmaste riskfyllda eller störande verksamhet. Vidare
anges att beskrivningar av verksamheten, dess risker och riktvärden för skyddsavstånd hänför
sig till ett normalfall. De skyddsavstånd som anges är tillämpliga vid nyplanering och är värden
som erfarenhetsmässigt ger problemfria förhållanden. En lokal anpassning måste alltid ske, sär-
skilt vid kompletteringsbyggande. De angivna riktvärdena är härvid att betrakta som utgångs-
punkter för bestämning av skyddsavstånd.

I plan och bygglagen 3 kap 3§ sägs att bebyggelse ska lokaliseras till lämplig mark bland annat
med hänsyn till möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar.

Boverket anger riktvärden för skyddsavstånd för olika typer av verksamheter. För krossverk/
bergtäkt anges ett rekommenderat skyddsavstånd till närmaste bebyggelse på 500 m, medan det
för industriområden av typen småindustri (J1), såsom det i aktuellt planförslag, anges 200 m.
Rekommendationerna är tillämpliga vid nyetablering och utgör värden som erfarenhetsmässigt
ger problemfria förhållanden. Anpassning till lokala omständigheter måste dock alltid ske.

Planområdet inkluderar 13 privatägda bostäder belägna inom 500 meters avstånd utanför plan-
gränsen Två bostadshus ligger på ett avstånd mellan 260 och 300 m från planområdet och övriga
11 hus ligger på ett avstånd mellan 300 och 500 m.

De relativt stora avstånden till befintliga bostadshus tillsammans med de i detaljplanen inklude-
rade skyddsåtgärderna, bedöms hålla olägenheterna och riskerna från bergtäkt/stenkrossningen
på en godtagbar nivå för dessa.

Någon annan betydande störningsrisk än buller bedöms ej föreligga.

Efter färdigställandet kommer området i nordväst att begränsas av bergsskärningar som varierar
i höjd från 0 m till ca 12 m. För att begränsa risken för olycksfall skall skärningarna göras
trappstegsformade och delvis fyllas upp med jordmassor.

Utanför det område som föreslås som kvartersmark avsätts en zon på mellan 100 och 200 m
som skyddsområde. Inom detta område föreslås inga förändringar. I planen skall införas be-
stämmelser om att befintlig vegetation skall bevaras. Detta område skall fungera som en skydds-
zon mellan industriområdet och kringliggande privata fastigheter.
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5.11 NOLLALTERNATIVET

Nollalternativet innebär att området ej exploateras för industriverksamhet. Naturmarken i områ-
det bibehålls och inga förändringar sker jämfört med dagens förhållanden. Miljökonsekvenserna
som beskrivits ovan undviks därmed. Alternativet innebär dock att kommunen får svårt att tillgo-
dose de behov av industrimark som föreligger inom kommunen. Lämpliga alternativa områden i
Henåns närhet saknas. För att få till stånd ett industriområde kan således ett sämre alternativ i
Henåns närhet bli aktuellt för exploatering.

NOLLALTERNATIVET
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BYGGTID

6 BYGGTID

Genomförandetiden beräknas till 8 år. Iordningställandet av området föreslås ske i fyra etapper.
Varje etapp bedöms ta ca 2 år att färdigställa. Under genomförandetiden kommer stenbrytning och
krossning att pågå under ca 3 månader per år. Borrning i utsatta höjdlägen kommer endast att vara
aktuellt i kortare perioder. Sprängning beräknas förekomma 4-5 gånger per månad under de
perioder som brytning pågår.

7 UPPFÖLJNING OCH KONTROLL

Orust kommun skall i god tid innan detaljplanens genomförande upprätta ett kontrollprogram för
att säkerställa vattennivåer och vattenkvalitet i brunnar, samt vattenkvaliteten i Ängebäcken.
Kontrollprogrammet ska upprättas i samråd med tillsynsmyndigheten, vilken sedan ombesörjer
miljötillsynen av verksamheten.

Kontrollprogrammet skall även påbörjas i god tid innan detaljplanens genomförande och pågå
så länge det finns anledning till det. Mätfrekvensen bör vara störst i inledningsfasen, för att så
småningom kunna glesas ut när en stabilare bild av situationen erhållits. Detta bör kunna ske i
samförstånd med tillsynsmyndigheten.

Nivåer: Kontrollprogram för nivåer av grundvatten bör omfatta mätning i grundvattenrör
samt i valda brunnar.

Vattenkemi: Kontrollprogrammet skall övervaka att vattenkvaliteten i Ängebäcken och i
intilliggande brunnar ej försämras.

Följande ämnen och mätparametrar bör ingå (”Nivå 3”): grumlighet, lukt, färg, COD, pH, alkali-
nitet, konduktivitet, hårdhet, Mg, Mn, Fe, Cu, F, Cl, NH

4
-N, NH

3
-N, NO

2
-N, PO

4
-P och

SO
4
.

Även flödet i damm/våtmark bör mätas. Mängden suspenderat material ger en indikation på hur
väl sedimenteringen fungerar. Fungerande sedimentation är av största vikt därför att flera förore-
nande ämnen, t ex metaller, är bundna till partiklar. Uppmätta halter innan etablering skall jämfö-
ras med de halter som framkommer under sprängningsarbetena och efter iordningställandet.
Beträffande brunnarna är det viktigt att erhålla referensvärden på vattenkemin för eventuella
framtida jämförelser och diskussioner.

Förutom kontrollprogrammet ska även de ursprängda bergarterna övervakas kontinuerligt för
att säkerställa att de inte innehåller svavelhaltiga föroreningar.
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8 SAMRÅD

Samråd skall ske enligt  5 kap 20 § i Plan- och bygglagen. När program utarbetas och när
förslag till detaljplan upprättas, skall kommunen samråda med Länsstyrelsen, Lantmäteri-
myndigheten och kommuner, som berörs av programmet eller förslaget. Sakägare och de
bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs  av programmet eller förslaget samt de
myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt, som har ett väsentligt intresse av program-
met eller förslaget, skall beredas tillfälle till samråd.

Syftet med samråd är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Länsstyrelsen har i tidigare prövning av planförslaget enligt miljöbalkens bestämmelser gjort be-
dömningen att projektet kan komma att innebär en betydande miljöpåverkan. Även kommunen
har också gjort bedömningen, trots att området nu har minskats, att det kan finnas risk för att
planens genomförande kan innebära en betydande miljöpåverkan.

SAMRÅD
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9 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING

Orust kommun planerar att omvandla ett naturområde vid Hogen till område för småindustrier
för att tillgodose efterfrågan på industrimark i närheten av Henån. Föreslagen detaljplan innebär
att del av fastigheten Röra-Hogen 2:1 exploateras. Följande är en sammanfattning av planens
konsekvenser för miljön.

Planområdet utgörs av ett i nuläget ett oexploaterat skogsområde beläget ca 2,5 km väster om
Henån vid delningen av väg 752 och väg 740. Naturmiljön i planområdet och dess omgivningar
består mestadels av hällmarker med tallskog och dalsänkor med företrädelsevis planterad gran-
skog. Planområdet innehåller inga särskilt skyddsvärda biotoper annat än de rödlistade arterna
orustbjörnbär och bergbräken.

Planförslaget medför att den befintliga vegetationen inom anläggningsområdet försvinner helt.
Detta bedöms inte medföra skada på några högre naturvärden, eftersom naturmiljöerna i områ-
det mestadels är triviala. Genomförda försök har visat att bestånden med orustbjörnbär kan
flyttas och återplanteras förslagsvis till lokaler utanför planområdet. Även bergbräken föreslås
flyttas.

För kulturmiljön innebär exploateringen att resterna av ett båtsmanstorp och gamla odlingsspår
försvinner.

Exploateringen förväntas inte förändra landskapsbilden nämnvärt då området till stor del blir
skyddat från insyn av höga, skogsklädda bergspartier. Boverkets rekommenderade skyddsav-
stånd för krossverk på 500 m uppfylls ej, då 12 stycken bostadshus ligger inom 500 m från
planområdet. Två hus är belägna närmare än 200 m (gräns för småindustriområde) ägs av kom-
munen. Övriga boende inom skyddsområdet förväntas utsättas för vibrationer, luftstötvågor, dam-
ning, buller och föroreningar. Olägenheterna förväntas dock reduceras av den gynnsamma
topografin och av skyddsåtgärder vid bergsborrning, sprängning och krossning så att de inte
bedöms överstiga godtagbara nivåer. Som färdigställt småindustriområde rekommenderar
Boverket nämnda skyddsavstånd på 200 m.

Planområdet används i nuläget i viss mån av närboende för rekreation och av Orust ridklubb för
sin verksamhet. Planförslaget påverkar givetvis dessa nyttjanden negativt men med en utvecklad
dialog mellan exploatörer och ridskola bör störningarna kunna begränsas.

Hogenområdet avvattnas huvudsakligen åt nordost via Ängebäcken ut i Ängs kile nordväst om
Henån.

Avsänkningen av marknivåerna kommer att påverka grundvattennivåerna i berg- och jordlager
lokalt inom området. Detta förväntas dock inte medföra någon betydande påverkan på högre
liggande hällmarker. Dagvatten från industriområdet kommer att ledas till en planerad renings-
damm innan det rinner ut i Ängebäcken för så småningom mynna i havet via Ängs kile nordväst
om Henån. Dammen ska ta hand om större delen av de vattenburna föroreningar som uppkom-
mer i området i form av partiklar, kväveföreningar och oljespill, samt skydda Ängebäcken för
vattenståndsvariationer beroende på stora tillfälliga skillnader i nederbördsmängd. Ett åtgärds-

ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING
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och kontrollprogram skall upprättas för att tillse att föroreningsnivåerna av Ängebäcken och
närliggande brunnar hålls på godtagbara nivåer. Området skall även anslutas till kommunalt vat-
ten och avlopp.

Inga vattentäkter bedöms påverkas negativt.

Genomförande av detaljplanen uppfyller större delen av Orust kommuns nuvarande behov av
krosstensmassor, som hittills har levererats från Stenungsund, Tjörn och Uddevalla.

Den tunga trafiken bedöms öka på korta avsnitt av vägarna 740 och 752 med ca 20%, och på
väg 752 inne i Henån med någon procent. Förändringen av kommuninnevånarnas pendlings-
mönster bedöms minskar biltrafiken väsentligt och därmed också buller och luftföroreningar.

Buller från borrning, sprängning, stenkross mm i anläggningsskedet ligger under gällande rikt-
värden för kringliggande privata bostadshus. Buller kan reduceras om bullerdämpande borr-
maskiner används vid arbete på bergskrönen.

Beträffande damning, vibrationer och luftstötar föreslås skyddsåtgärder.

Sammanfattningsvis kan konstateras att utbyggnaden av Hogens industriområde kan genom-
föras utan att förorsaka någon betydande olägenhet för omgivande bostadsbebyggelse vare sig
gällande buller, damning, eller på annat sätt.

Stenungsund 2010-09-20

HydroGIS AB

Lars-Harry Jenneborg
biolog
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Koordinater i RT 90 för
björnbärspopulationer inom
Hogenområdet

Lokal O   N
1 1255039 6463061
2 1255031 6463025
3 1254985 6463005
4 1254955 6462989
5 1254900 6463043
6 1254928 6463055
7 1254973 6463061
8 1254903 6463047
9 1255063 6463097
10 1255098 6463129
11 1255121 6463150
12 1255169 6463256

I norra delen av Hogenområdet finns flera biotoper dit björnbärsbestånd skulle kunna flyttas t ex utmed
stenmurar och diken (se rödmarkerade förslag).

Lämpligt dike i norra Hogen dit fler björnbär skulle kunna
flyttas. Några av granarna bör därvid fällas för att öka
ljusinsläpp och förbättra jordmånen.

BILAGA 1



BILAGA 2

Befintliga björnbärspopulationer (grönmarkerade ytor) samt föreslagna områden dit populationer kan
flyttas (rödmarkerade områden där några populationer redan finns)
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             Stengärdsgårdar i Hogenområdet    2010-05-31

Wp nr Koorddinater RT90 Noggrannhet Anmärkningar

1 1255075   6463073 3 m denna mur lär redan finnas på plankartan

2 1255076   6463080 3

3 1255077   6463088 3 öppning för körväg mellan 3 och 4

4 1255080   6463093 3

5 1255107   6463123 3

6 1255128   6463148 3

7 1255144   6463169 3

8 1255155   6463183 3

9 1255159   6463192 3

..

10—1 1255172   6463239 3 början, Denna mur lär redan finnas på plankartan

10 1255172   6463250 3

11 1255163   6463260 3

12 1255154   6463270 3

13 1255149   6463280 3

14 1255139   6463289 3 T-korsning, korta armar åt sidorna

15 1255140   6463289 3

16 1255140   6463291 3

..

17 1255132   6463280 3 början vid körväg

18 1255119   6463274 3

19 1255104   6463275 4

20 1255104   6463279 3

21 1255095   6463281 3

22 1255086   6463289 3

23 1255078   6463290 3 slut på berg

..

24 1255061   6463297 3 början intill berg

27 1255042   6463298 3

28 1255035   6463303 3

29 1255031   6463303 4

30 1255005   6463303 3

31 1254999   6463302 3 slut mot berg

..

32 1254939   6463306 3 ett par meter lång mur i klyfta

..

33 1254930   6463297 3 i båge mot 34

34 1254926   6463296 3

35 1254925   6463291 3 slut mot berg

..

36 1254881   6463308 3 från berget vid 35 vinkelrätt ut över åkern

37 1254885   6463292 3 från berget vid 35 vinkelrätt ut över åkern

..

40 1254740   6463214 3 början mot berg

41 1254732   6463206 3 ganska rak BILAGA 3:1



42 1254720   6463193 3

43 1254709   6463183 3 slut mot berg

..

44 1254644   6463114 4 början mot berg

45 1254634   6463104 3

46 1254620   6463094 3 slut mot berg

..

47 1254522   6463015 5 början mot berg

48 1254508   6463036 4

49 1254476   6463072 3 fortsätter mot NV

..

50 1254456   6463037 4 fortsätter mot SV och NO

..

51 1254412   6462884 3 början nära berget

52 1254390   6462916 3 gräns mot åker

53 1254382   6462924 3 fortsätter mot NV

..

54 1254353   6462772 3 jordkällarruin

..

55 1254350   6462734 3 början på bergkant

56 1254350   6462730 3 slingrig

57 1254343   6462719 3

58 1254343   6462712 3 korsning

59 1254342   6462710 3

60 1254335   6462703 3 vid hak i åkern

61 1254339   6462694 3 slutar diffust

..

62 1254356   6462715 4 från korsningen vid 58, slingrig

63 1254369   6462713 4 rakare

64 1254389   6462713 3 slingrig

65 1254408   6462715 3

66 1254419   6462712 3

67 1254425   6462713 3

68 1254430   6462715 3

70 1254434   6462712 3

71 1254438   6462715 4

72 1254452   6462715 4

73 1254459   6462707 3

73—1 1254477   6462698 4 böj

73—2 1254487   6462685 3 hörn

74 1254467   6462710 4

75 1254478   6462673 3

76 1254486   6462682 3

77 1254467   6462661 4

78 1254466   6462653 4

79 1254464   6462641 4

80 1254452   6462629 4

80—1 1254445   6462621 4

81 1254434   6462606 3 BILAGA 3:2



81—2 1254427   6462595 3 relativt rak

82 1254420   6462575 4

83 1254408   6462552 3 slut

..

84 1255116   6462929 3 början

85 1255113   6462909 3 diffus vägkantsmur (stöd mot körväg)

86 1255103   6462886 3 diffus vägkantsmur

87 1255099   6462870 4 diffus vägkantsmur

87—1 1255084   6462828 3 diffus vägkantsmur

88 1255073   6462804 4 diffus vägkantsmur

89 1255070   6462785 4 nästan borta några meter

90 1255062   6462780 4 tydligare men vägkantsmur

91 1255045   6462756 3 nu högre mur

92 1255031   6462730 3 slut

..

93 1254958   6462667 4 diffus början med stora block

94 1254950   6462654 4 ovanligt stora block i muren

95 1254943   6462643 4 ovanligt stora block i muren

96 1254932   6462628 4 hög mur med mindre block

97 1254922   6462608 3

98 1254915   6462601 3

99 1254910   6462592 3

100 1254895   6462588 3

101 1254881   6462580 4

102 1254862   6462577 4 rak

103 1254849   6462558 3

104 1254844   6462552 4

105 1254833   6462538 4

106 1254825   6462519 3 hörn

107 1254834   6462512 3

108 1254855   6462504 3

109 1254875   6462503 4 avbrott vid körväg, fortsätter  några meter till

stup, forts, ovanför

..

111 1254483   6462445 4 början mot berg, slingrar mot 112

112 1254471   6462445 3

113 1254466   6462452 3

114 1254452   6462458 3

115 1254447   6462469 4 mindre avbrott vid stup

116 1254438   6462488 3 hög fin mur

1254429   6462497 3

117 1254418   6462511 3

118 1254404   6462538 4 T-korsning

119 1254390   6462531 3 från 118

120 1254376   6462528 3 fortsätter åt VSV

121 1254406   6462548 4 hörn, slut  på mur från 117. Detta är samma som

punkt 82.

..
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160 1254746   6463114 3 hörn

161 1254776   6463094 3 böj mot 162

162 1254779   6463078 4

163 1254786   6463062 4

163—1 1254791   6463041 3

164 1254789   6462991 3 hörn med stig

165 1254764   6462983 4

166 1254734   6462989 3

167 1254707   6462998 3

168 1254689   6462998 3 hörn

169 1254682   6463007 3

170 1254666   6463030 3 böj mot 171

171 1254667   6463037 3 böj

172 1254667   6463042 3 rak mot 173

173 1254683   6463051 3

174 1254706   6463073 3

175 1254747   6463119 3 hörn, samma som punkt 160

..

155 1254772   6462720 4 startpunkt  -  har troligtvis tidigare gått in till

berget

156 1254747   6462709 4 ganska låg, delvis raserad och bevuxen stenmur

157 1254711   6462691 4

158 1254671   6462658 3

159 1254661   6462654 3 slut

..

177 1254936   6463017 3 hörn som avlägsnats för körväg

178 1254946   6463019 3

179 1254960   6463024 3 hög fin mur på berg

180 1254978   6463030 3 lite slingrande

181 1254991   6463031 3 hörn

182 1254997   6463048 3 går uppe på berg, lite kvar av muren till 183

182—1 1255000   6463062 3 avbrott för mindre stup

183 1254996   6463068 3 fortsättning efter stupet

184 1254991   6463076 3 litet avbrott för stig

185 1254982   6463083 3 hörn, hög mur (se skiss Bilaga 1:5)

185—1 1254955   6463073 3 slut vinkelrätt mot källarvägg (se skiss Bilaga

1:5)

187 1254957   6463080 3 hörn, startpunkt

188 1254947   6463072 3 slingrande

189 1254941   6463071 3 husgrund intill muren

190 1254931   6463069 3

191 1254918   6463064 3

192 1254898   6463064 3 hörn

193 1254906   6463052 3 öppning för stig, lite kvar av muren till 194

194 1254922   6463026 3

195 1254932   6463012 3 hörn som avlägsnats för körväg  = punkt 177

..

196 1255108   6462986 3 ändpunkt, kort mur till 197

197 1255101   6463011 3 ändpunkt BILAGA 3:4



Ovan: Inmätta waypoints ( Wp) som redovisas med koordinater i Bilaga 1. Nedan Skiss på rester av husgrund.
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Reservation §10 KSUS 2022-08-16 

Vänsterpartiet vänder sig mot tre punkter i genomförandeavtalet mellan exploatören och 
Orust kommun daterat 2022-08-15.


- Att det i kontraktet måste definieras vad småindustri är.


-  Att priset är för lågt


- Att hela exploateringen ska vara klar inom 10 år.


Rolf Sörvik (V) 


 







   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-02-03 KS/2021:1299 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Linn Bragd 
telefon 0304-33 41 53 
e-post: linn.bragd@orust.se

E-förslag om förbättrad pendelparkering i Vräland 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-21 anse E-förslaget besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag: 
 
”Förbättra pendelparkeringen i Vräland, så att fler vågar använda den som 
pendelparkering. Parkeringen saknar belysning och används som avstjälpningsplats för 
skräp, dessutom är det ofta krossat glas på marken som vittnar om det senaste 
bilinbrottet eller bilstölden. Detta leder till att den som egentligen skulle kunna parkera i 
Vräland undviker att göra detta och istället kör till Varekil där pendelparkeringen är 
överfull. För att göra parkeringen användbar föreslås: - Att någon har ansvar för att den 
hålls städad och i gott skick - Bra belysning som fungerar - Övervakningskamera Detta 
skulle leda till en bättre fördelning av fordon mellan på pendelparkeringen i Varekil och 
Vräland samt till sänkta kostnader för kommuninvånarna och sänkta utsläpp från 
trafiken” 
 
Vid röstningens utgång, 2022-01-28, hade förslaget fått 33 röster. 

Utredning 
Mark- och exploateringsenheten har i sin planering med upprustning av 
pendelparkeringen i Vräland. År 2021 ansökte kommunen om medfinansiering från 
Västtrafik för ett väderskydd för cyklar, vilket beviljades. Det innebär att ett väderskydd 
för cyklar kommer att stå på plats nu i år. Kommunen kommer i år att ansöka om 
medfinansiering för upprustning av själva parkeringsytan. Planen är att förbättra in- och 
utfarten, asfaltera om hela ytan, måla upp parkeringsplatserna, skylta upp ordentligt och 
sätta upp belysningsstolpar.  
 
Kommunen har normalt inte kameraövervakning på parkeringar, utom i väldigt speciella 
fall där särskilda skäl föreligger. För den här parkeringen anser inte kommunen i 
dagsläget att särskilda skäl för kameraövervakning finns. 
 
Bedömning  
Förvaltningen anser att förslaget är besvarat med denna tjänsteskrivelse. 

 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-02-03 KS/2021:1299

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-03 
E-förslag daterat 2021-10-25 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson  Nina Hansson 
Sektorchef Samhällsutveckling  Mark- och exploateringschef  
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 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon E-postadress

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn

 Personnummer

Orustförslaget - e-förslag
Ärendenummer: #2242 | Inskickat av: CHRISTINA SÜDHOFF (signerad) | 2021-10-25 21:44

1. Kontaktinformation

Kontaktuppgifter privatperson

2. Förslag

Orustförslag publiceras bland Aktiva förslag under 90 dagar. Det innebär att alla som vill kan läsa 
det och dela det i sociala medier.  Du kan samla röster under den perioden.

Vi granskar ditt Orustförslag innan det publiceras, det kan ta upp till två veckor. När ditt förslag 
är granskat meddelar vi dig.
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Mitt förslag följer riktlinjerna

Mitt förslag berör något som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.
Jag har kontrollerat att det inte finns ett likartat förslag.
Mitt förslag bryter inte mot svensk lagstiftning och följer riktlinjer för E-förslag.
Jag har inte en plats i fullmäktige.
Jag är över 15 år  (och om jag är under 18 år så behöver jag  målsmans godkännande)

E-förslag riktlinjer

 Aktiva Orustförslag

Avslutade Orustförslag 

Jag har läst igenom riktlinjerna och vet vad som gäller för att mitt förslag ska tas upp för 
behandling

Rubrik

Förbättra pendelparkeringen i Vräland

Beskrivning av förslaget

Förbättra pendelparkeringen i Vräland

Förbättra pendelparkeringen i Vräland, så att fler vågar använda den som pendelparkering. 
Parkeringen saknar belysning och används som avstjälpningsplats för skräp, dessutom är det 
ofta krossat glas på marken som vittnar om det senaste bilinbrottet eller bilstölden. Detta leder 
till att den som egentligen skulle kunna parkera i Vräland undviker att göra detta och istället kör 
till Varekil där pendelparkeringen är överfull.

För att göra parkeringen användbar föreslås:

- Att någon har ansvar för att den hålls städad och i gott skick

- Bra belysning som fungerar

- Övervakningskamera

Detta skulle leda till en bättre fördelning av fordon mellan på pendelparkeringen i Varekil och 
Vräland samt till sänkta kostnader för kommuninvånarna och sänkta utsläpp från trafiken.
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Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: 
Person ID: 

2021-10-25 21:44Datum: 
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 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-08-16 
 

 
§145 KS/2021:1299 
E-förslag om förbättrad pendelparkering i Vräland 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att 
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03 anse E-förslaget besvarat. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag: 
 
”Förbättra pendelparkeringen i Vräland, så att fler vågar använda den som pendelparkering. 
Parkeringen saknar belysning och används som avstjälpningsplats för skräp, dessutom är det ofta 
krossat glas på marken som vittnar om det senaste bilinbrottet eller bilstölden. Detta leder till att 
den som egentligen skulle kunna parkera i Vräland undviker att göra detta och istället kör till 
Varekil där pendelparkeringen är överfull. För att göra parkeringen användbar föreslås: - Att 
någon har ansvar för att den hålls städad och i gott skick - Bra belysning som fungerar - 
Övervakningskamera Detta skulle leda till en bättre fördelning av fordon mellan på 
pendelparkeringen i Varekil och Vräland samt till sänkta kostnader för kommuninvånarna och 
sänkta utsläpp från trafiken” 
 
Vid röstningens utgång, 2022-01-28, hade förslaget fått 33 röster. 

Mark- och exploateringsenheten har i sin planering med upprustning av pendelparkeringen i 
Vräland. År 2021 ansökte kommunen om medfinansiering från Västtrafik för ett väderskydd för 
cyklar, vilket beviljades. Det innebär att ett väderskydd för cyklar kommer att stå på plats nu i år. 
Kommunen kommer i år att ansöka om medfinansiering för upprustning av själva parkeringsytan. 
Planen är att förbättra in- och utfarten, asfaltera om hela ytan, måla upp parkeringsplatserna, 
skylta upp ordentligt och sätta upp belysningsstolpar.  

Kommunen har normalt inte kameraövervakning på parkeringar, utom i väldigt speciella fall där 
särskilda skäl föreligger. För den här parkeringen anser inte kommunen i dagsläget att särskilda 
skäl för kameraövervakning finns. 

Utskottet beslutade 2022-04-12 § 79 att återremittera ärendet för vidare utredning beträffande 
ägo-förhållande, skötsel med mera. 

Utskottet för samhällsutveckling informerades om ägo-förhållanden och skötsel för 
pendelparkeringarna i Orust kommun 2022-06-14 § 125. 

Förslag till beslut under sammanträdet  

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till 
tjänsteskrivelse daterad 2022-02-03 anse E-förslaget besvarat. 

Beslutsgång 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till 
beslut. 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-08-16 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-03 
E-förslag daterat 2021-10-25 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Administrativa enheten 
 

 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-17 
 

 
§106 KS/2020:708 
Information inför BP. 3 Svanesunds förskola 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Projektledare samt fastighetschef ger uppdaterad information inför beslutspunkt 3. Svanesunds 
förskola kommer att byggas som en konceptförskola. 
Det finns dock osäkerheter kring vilken konceptförskola man kommer att välja. Kostnaderna har 
ökat sedan de inledande diskussionerna fördes med leverantörerna. Interna diskussioner förs 
också om det är lämpligare att avvakta med projekteringen tills kostnadsprognostiseringen är 
stabilare. Ärendet kommer att tas upp för beslut på kommunstyrelsens kommande sammanträde. 

 

 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-08-18 /KS/2020:708/ 
 
 

 
/Kommunförvaltningen/ 
Tobias Eklund 
telefon 0304-33 42 97 
e-post: tobias.eklund@orust.se

BP 3. Genomförande av ny förskola i Svanesund 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 

1. Utifrån genomförd projektering och framtagen preliminär projektplan påbörja 
genomförande av projekt nybyggnad Svanesunds förskola. 
 

2. Finansiering sker inom flerårsplanens investeringsbudget (KF 2022-03-10 § 33). 

Sammanfattning av ärendet 
I arbetet med detaljplan för Svanesund Centrum norra ingår ny förskola och 100 nya 
bostäder. Den nya förskolan syftar till att ersätta Sesterviksvägens förskola samt möta 
efterfrågan på fler förskoleplatser.  
 
Utskottet för lärande beslutade 2021-02-01 § 4 att utifrån genomförd behovsanalys ge 
sektorchef i uppdrag att av sektor samhällsutveckling, fastighetsenheten, beställa en 
förstudie avseende verksamhetslokaler för en ny förskola i Svanesund. 
 
Förstudien resulterade i ett förslag att gå vidare med en av SKR:s upphandlade 
konceptförskolor. En konceptförskola är ett färdigt koncept med nybyggnation utifrån 
redan framtagna ritningar och upphandling, vilket också förkortar projekteringstiden. 
Under förstudien utreddes även måltidsalternativen.   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-16 § 45 att utifrån genomförd 
förstudie påbörja projektering av ny förskola i Svanesund. Finansiering av 
projekteringen på 300 000 kronor sker inom årets investeringsbudget (KF 2021-03-11 § 
25 samt KF 2022-03-10 § 33). Arbetsutskottet beslutade också att den nya förskolan 
byggs enligt grundkonceptet med ett mottagningskök, vilket innebär samma princip som 
för övriga förskolor samt att det är den mest kostnadseffektivaste lösningen enligt 
förvaltningens utredning. 
 
En enklare projektering har genomförts under våren 2022. Det handlade framförallt om 
samordning med detaljplanearbetet samt utredningar avseende geoteknik, dagvatten och 
markhöjder m.m. 
Detaljplanearbetet har dragit ut på tiden vilket medför att färdigställandet av förskolan 
påverkas. Detaljplanen beräknas ha beslutats och vunnit laga kraft under november 
2022. 
 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-08-18 /KS/2020:708/

Under våren informerades kommunen om att den aktuella leverantören till konceptet 
Flexator, valt att avveckla sin verksamhet i Sverige på grund av olönsamhet. 
Huvudägaren Adapteo tog med sig konceptet utomlands men aviserade att de ändå har 
för avsikt att fullfölja avtal och projektet som planerat om kommunen väljer att teckna 
avtal. Efter fortsatta diskussioner med Adapteo har de meddelat stora prisökningar, över 
20 %. Det nya priset tyder på att Adapteo inte längre är den mest konkurrenskraftiga 
aktören i upphandlingen och kommunen står därför inför valet att istället avropa 
konceptet från en annan leverantör. En annan leverantör medför troligtvis en ny mindre 
projektering. Trots leverantörsproblemet kvarstår bedömningen att byggstarten sker 
2023 och den nya förskolan färdigställs för inflyttning under sommaren 2024. 
 
I beslutad budget och flerårsplan för 2022-2024 finns Svanesunds nya förskola med som 
ett större prioriterat investeringsprojekt med investeringsmedel fördelade på åren 2022-
2024. Oavsett val av leverantör kommer priset på den nya förskolan utifrån rådande 
världsmarknad och inflation med all sannolikhet att bli högre än vad som är kalkylerat i 
investeringsbudgeten. Projektet är högt prioriterat och eventuellt mer investeringsmedel 
får kommuniceras när avtal tecknats och arbetas in i kommande budgetprocess för 
2024.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-18 
Projektplan, daterad 2022-08-18 
 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Fastighetsenheten 
Sektor lärande 
 
 
ORUST KOMMUN 
/Kommunförvaltningen/ 
 
 
Tobias Eklund 
Projektledare



 
 Bilaga 3a 2022-08-18

  1

”PRELIMINÄR” PROJEKTPLAN 
 
Projektnamn 
Nybyggnation av Svanesunds förskola 
 
Diarienummer 
KS/2020:708 
 
Projektnummer 
1203 
 
Projektets start- och slutdatum 
Projektstart: våren 2023 
Projektavslut: juni 2024 
Investeringen tas i bruk: augusti 2024 
 
Godkännande 
Beställning av Förstudie (BP1) 2021-02-01  Utskottet för 
lärande 
Projekteringsbeslut (BP 2)  2022-03-16 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 
Bakgrund/sammanfattning 
I arbetet med detaljplan för Svanesund Centrum norra ingår ny förskola och 100 
bostäder. Den nya förskolan kan ersätta Sesterviksvägens förskola samt möta 
efterfrågan med fler platser.  

Utskottet för lärande beslutade 2021-02-01 § 4 att utifrån genomförd 
behovsanalys ge sektorchef i uppdrag att av sektor samhällsutveckling, 
fastighetsenheten, beställa en förstudie avseende verksamhetslokaler för en ny 
förskola i Svanesund. 
 
Förstudien bygger på en konceptförskola. Ett färdigt koncept innebär en 
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nybyggnation utifrån redan framtagna ritningar och upphandling, vilket också 
förkortar projekteringstiden. 

Kommunstyrelses arbetsutskott beslutade 2022-03-16 § 45 att utifrån 
genomförd förstudie påbörja projektering av en by förskola i Svanesund. 

 
Syfte (förväntad nytta)    
Att samla förskolans verksamhet i ändamålsenliga lokaler. 
 
Mål (förväntat resultat)    
Att samla förskolans verksamhet i ändamålsenliga lokaler, uppfylla kraven på 
arbetsmiljö och övriga lagar avseende lokal för förskoleverksamhet. 
 
 
Avgränsningar 
Följande ingår inte i projektet:  

 
 Inventarier 

 
 
 
Projektorganisation 
Styrgrupp:  Kommunstyrelsens arbetsutskott – KSAU 
 
Projektledare:    Tobias Eklund, fastighetsenheten  
 
Byggledare, extern: MEXL Projektledning 
 
Projektgrupp:  Tillsätts efter upphandling av entreprenör 
 
 
 
 
 
Delmål och löpande uppföljning 
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Leverans Datum 
Resultat som skall 
uppnås/rapportering/uppföljning 

Avrop Dec 2022 Beställning av totalentreprenör  

Rivning och 
sanering 

/KSAU 
Statusrapport 

Färdig 
grundläggning 

/KSAU 
Statusrapport 

Vädersäkrat hus 
(Tätt hus) 

/KSAU 
Statusrapport 

Invändiga 
installationer  

/KSAU 
Statusrapport 

Slutbesiktning /KSAU Statusrapport 

Slutrapport /KS Uppföljning av projektet 

 
 
Aktivitets-och kommunikationsplan   
Projektet kommer att redovisas och kommuniceras via projektportalen Antura. 
 

Aktivitet/ Milstolpe/ Delmål Datum 
 
Till vem 

Löpande rapportering  Löpande KSAU 

     
     
   
     

 
 
Budget 
Budget redovisas med löpande uppdatering i projektportalen Antura 
 
Redovisa projektets budget här: 



Dokumentnamn 
”PRELIMINÄR” PROJEKTPLAN 

  4

Konto/Aktivitet Budgeterat 

Total projektbudget 

Inom beslutad 

investeringsbudget 

  

    

    

    

 
 
Risker 
 
Risk Sannolikh

et 
Liten  
Trolig 
Stor 

Konsekve
ns 
Liten 
Betydand
e 
Stor  

Åtgärd (förebyggande) 

Försenade leveranser pga 
covidpandemi och krig i världen. 

Trolig Betydande Aktiv kommunikation 
avseende inköp och ev. byte 
av leverantörer vid behov. 

Detaljplanen blir överklagad  Liten Betydande  



0304   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-06-20 KS/2022:956 
 
 

 
Kommunförvaltning 
Pia Jakobsson Hansson 
telefon 0304-334080 
e-post: pia.jakobssonhansson@orust.se

Motion om att bilda en Kultur- och fritidsnämnd 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

- Med denna tjänsteskrivelse anse motionen besvarad 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Kihl, KD, inkom den 31 maj 2022 med en motion om att bilda en kultur- och 
fritidsnämnd. Argumentet för detta ställningstagande är att det ligger orimligt mycket 
olika verksamheter inom sektor samhällsutveckling. 
 
Ett av de politiska uppdragen till förvaltningen inför år 2019 och 2020 var att se över 
den politiska organisationen. Det gjordes en översyn kring om den nuvarande 
organisationen med utskott var att föredra framför den traditionella 
nämndsorganisationen. Dessutom skedde parallellt en översyn av sektorsorganisationen. 
Det hela ledde till ett uppdrag till kommundirektören att införliva sektor Miljö och bygg 
i sektor Samhällsutveckling, och från 2022 är detta genomfört. Analysen av den politiska 
strukturen ledde till att den nuvarande organisationsformen med utskott kvarstod, med 
några mindre förändringar som rörde ansvarsområden. Även dessa förändringar har 
genomförts inför 2022. 

Utredning 

Bedömning  
Utredningen som gjordes under 2019-2020 var förankrad hos den politiska ledningen. 
Inledande intervjuer med kommunstyrelsens presidium visade att samtliga var nöjda 
med nuvarande upplägg med utskott. Argument för nuvarande utskottsorganisation var 
bland annat att kommunstyrelsen får en förmåga att skapa handlingskraft i ekonomiska 
frågor, att prioriteringar kan göras utifrån ett helhetsperspektiv och möjliggöra 
samordning av kommunala verksamheter, det blir minskat revirtänkande och ärendena 
blir bättre beredda vilket innebär färre återremitteringar. 
 
Nackdelar med nuvarande organisation som togs upp var att utskotten trots allt ibland 
kan bli nämndsliknande, och att man därmed glömmer bort helhetsperspektivet. 
Dessutom att ansvaret för kommunstyrelsen blir mycket stort och spänner över en stor 
variation av verksamheter. 
 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-05-30 KS/2022:956

Under hösten 2020 redovisades utredningen för KSAU. I samband med att ärendet togs 
upp och beslutades i KS reserverade sig de två partierna KD och SD, till förmån för 
förslaget att skapa en tillfällig beredning som skulle arbeta med frågan. 
 
Den nya förvaltningsorganisationen, där miljö- och bygg införlivats i sektor 
samhällsutveckling har varit verksam sen den 1 januari 2022, det vill säga ett halvår.  
 
Frågan om hur den politiska organisationen ska se ut i kommunen är en fråga för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. För att utreda förutsättningar för en ny 
nämndsorganisation behöver därför förvaltningen ett politiskt uppdrag. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-20 
 

Beslutet skickas till 
Kent Kihl 
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Pia Jakobsson Hansson 
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Kommunstyrels ens ordförande

Orust Kommun

Det blev aldrig någon dialog mellan p^rtterna om hur vår organisation skulle utformas i framtiden.
Majoriteten; Socialdemokratetna, Moderaterna,Ltberalerna och Folkvil jan pä Orust beslurade art det
behövdes ingen sådan dialog utan man ansåg deras åsikt var det enda som räknades.

Nu har vi val om nägra mänader och från Kristdemokraternas sida vill vi betona att det är dags att
diversifiera diversehandeln som går under namnet Utskottet för Samhällsutveckling.

Det ligger orimligt mycket på den sektorn; Hamn och Parkering, Fastighet, Plan, Mark och Exploatering,
I(ost och Lokalvård, I(ultut och Bibliotek, Fritid, Räddningstjänst, Sektorsövergripande
(<valitetskontroll, internkontroll, information/kommunikarion, utredningar/juridiska frägor -.-.),
Affiirsdrivande verksamheter omfattar; renhållning, vatten och avlopp. Utöver allt detta så har sektorn
dessutom fätthand om beredningen av miljö och byggärenden

Med nuvarande politiska system skall de 13 ordinarie och 13 ersättare i kommunstyrelsen besätta
samdiga poster i de tre utskotten.

Det är vår uppfattning att Kultur, Bibliotek och Fritid skall handhas av en egen nämnd med 7 ordinarie
och 7 ersättare som utses av kommunfullmäktige i samband med att övriga nämnder och sryrelser väljs
efter vatje val.

Möjligen kan Kultur och Fritidsnämndens budget ingå i kommunstyrelsens alternativt att de fär en egen
budget som godkänns och redovisas till kommunfullmäktige.

. vi vill att det inrättas en I(ultur och Fritidsnämnd från ianuari 2023

' Vi vill att detta utreds snarast så att ett beslut kan tas av det nya kommunfullmäktige vid första
sammanträdet efter valet 11 september

2022-05-27

Iftistdemok raterna på Orust

K
D

Facebook Kristdemok raterna på Orust
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-17 
 

 
§108 KS/2022:956 
Besvarande av motion om att bilda en Kultur- och fritidsnämnd 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 

Med denna tjänsteskrivelse anse motionen besvarad 
Sammanfattning av ärendet 
Kent Kihl, KD, inkom den 31 maj 2022 med en motion om att bilda en kultur- och fritidsnämnd. 
Argumentet för detta ställningstagande är att det ligger orimligt mycket olika verksamheter inom 
sektor samhällsutveckling. 
 
Ett av de politiska uppdragen till förvaltningen inför år 2019 och 2020 var att se över den 
politiska organisationen. Det gjordes en översyn kring om den nuvarande organisationen med 
utskott var att föredra framför den traditionella nämndsorganisationen. Dessutom skedde 
parallellt en översyn av sektorsorganisationen. Det hela ledde till ett uppdrag till 
kommundirektören att införliva sektor Miljö och bygg i sektor Samhällsutveckling, och från 2022 
är detta genomfört. Analysen av den politiska strukturen ledde till att den nuvarande 
organisationsformen med utskott kvarstod, med några mindre förändringar som rörde 
ansvarsområden. Även dessa förändringar har genomförts inför 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-20 
 
Beslutet skickas till 
Kent Kihl 
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1. Sammanfattning 
 
2021 fanns det 663 1-5-åringar i Orust kommun. Av dessa var 622 inskrivna i någon av Orusts 
förskolor. 3 var inskrivna i förskolor utanför Orust. Detta ger en servicegrad på 94,0 %. 
 
Om Orust kommun räknas som ett upptagningsområde, klarar kommunen efterfrågan av 
förskoleplatser under prognosperioden, alltså till och med år 2029. 
 
Räknat per område saknas det 22 förskoleplatser i område norr. Bristen avtar sedan och når jämvikt. 
Övriga områden har stor eller mycket stor överkapacitet, som tilltar under prognosperioden. 

 

2. Inledande översikt 
 
2021 fanns det 663 1-5-åringar i Orust kommun. Av dessa var 6221 inskrivna i någon av Orusts 
förskolor. 3 var inskrivna i förskolor utanför Orust. Detta ger en servicegrad på 94,0 %. 
 

 
 

Tabellen visar antal förskoleplatser till och med år 2029, förutsatt att byggena av nya förskolor i 
Svanesund och Ellös, går enligt plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                           
1 Antalet inskrivna barn i januari 2022. 

Alla förskolebarn 625 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Område Förskola

Barn 

2021 Huvudman BRA

BRA/ 

Maxbarn

Max antal 

barn 650 650 650 720 720 720 720 720 720

Norr Bagarevägens förskola 101 Kommunen 1240 m² 11,5 m² 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

Norr Montessori 38 Fristående 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Norr Waldorf 33 Fristående 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Norr Ängsbergets förskola 75 Kommunen 848 m² 11,8 m² 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
Väst Ellös förskola 65 Kommunen 737 m² 9,8 m² 75 75 75
Väst Evakuering i Ellös skola Kommunen 75 75
Väst Nya Ellös förskola Kommunen 75 75 75 75 75
Väst Tvets förskola 42 Kommunen 864 m² 16,0 m² 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Öst Förskolan Svanen 15 Fristående 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Öst Sestervikens förskola 70 Kommunen 653 m² 9,1 m² 72 72 72 72

Öst Svanesunds nya förskola Kommunen 1716 m² 10,7 m² 160 160 160 160 160 160

Öst Varekils förskola 93 Kommunen 900 m² 10,0 m² 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Öst Ängås förskola 90 Kommunen 861 m² 9,6 m² 90 90 90 90 72 72 72 72 72 72

Annan kommun 3 Utanför Orust 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Kapacitet
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3. Kapacitet och behov 2022–2029: Orust som ett upptagningsområde 
 
Om Orust kommun räknas som ett upptagningsområde, klarar kommunen efterfrågan av 
förskoleplatser under prognosperioden: 
 

 
 
 
 

  

94% servicegrad Överskott/Underskott: -3 -3 5 79 84 86 109 112 113

Alla förskolebarn 625

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Område Förskola

Barn 

2021 Huvudman

Max antal 

barn 647 647 650 720 720 720 720 720 720

Norr Bagarevägens förskola 101 Kommunen 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

Norr Montessori 38 Fristående 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Norr Waldorf 33 Fristående 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Norr Ängsbergets förskola 75 Kommunen 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

Väst Ellös förskola 65 Kommunen 72 72 72

Väst Evakuering i Ellös skola Kommunen 75 75

Väst Nya Ellös förskola Kommunen 75 75 75 75 75

Väst Tvets förskola 42 Kommunen 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Öst Förskolan Svanen 15 Fristående 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Öst Sestervikens förskola 70 Kommunen 72 72 72 72

Öst Svanesunds nya förskola Kommunen 160 160 160 160 160 160

Öst Varekils förskola 93 Kommunen 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Öst Ängås förskola 90 Kommunen 90 90 90 90 72 72 72 72 72 72

Annan kommun 3 Utanför Orust 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Alla 1-5-åringar 663 689 689 684 679 675 673 648 645 644

1-åringar 124 153 153 127 125 124 123 123 123 124

2-åringar 134 128 128 155 131 129 128 127 126 127

3-åringar 130 131 131 128 153 130 128 127 127 126

4-åringar 139 136 136 136 133 157 135 133 133 132

5-åringar 136 142 142 139 139 136 158 138 136 135

Kapacitet

Befolkningsprognos
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4. Kapacitet och behov 2022–2029: Orust per område 
 

Orust kommun har under våren 2022 tagit fram en befolkningsprognos som sträcker sig till och med 
2029. Prognosen är indelad i områden: 
 

 
 
 

Kapacitet och behov inom områdena: 

 
 

Räknat per område saknas det 22 förskoleplatser i område norr år 2022. Bristen avtar sedan och når 
jämvikt. Övriga områden har stor eller mycket stor överkapacitet, som tilltar under prognosperioden. 
 

  

Prognosområde Innefattar

Väst Morlanda, Käringön, Gullholmen/Hermanö, Mollösund, Tegneby
Norr Röra, Torp, Myckleby

Öst Långelanda, Stala

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Underskott/Överskott Norr -22 -16 -12 -9 -6 6 9 7

Väst 10 12 15 15 20 24 26 28
Öst 9 9 76 78 72 80 77 78

Kapacitet Norr 251 251 251 251 251 251 251 251

Väst 126 129 129 129 129 129 129 129
Öst 267 267 337 337 337 337 337 337

Behov Norr 274 268 264 261 258 246 243 245

Väst 117 118 115 115 110 106 104 102
Öst 259 259 262 260 266 258 261 260
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4.1. Norr 
 
Område norr har fyra förskolor med en maxkapacitet på 251 barn.  
 

4.1.1. Bagarevägens förskola 
 

 
 

4.1.2. Orust Montessoriförskola 
 

 
 
 
 

4.1.3. Orust Waldorfförskola 
 

 
 
 

4.1.4. Ängsbergets förskola 
 

 
 
 
 
  

Förskola

Barn 

2021 Huvudman BRA

BRA/ 

Maxbarn 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Bagarevägens förskola 101 Kommunen 1240 m² 11,5 m² 108 108 108 108 108 108 108 108

Förskola

Barn 

2021 Huvudman BRA

BRA/ 

Maxbarn 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Montessori 38 Fristående 38 38 38 38 38 38 38 38

Förskola

Barn 

2021 Huvudman BRA

BRA/ 

Maxbarn 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Waldorf 33 Fristående 33 33 33 33 33 33 33 33

Förskola

Barn 

2021 Huvudman BRA

BRA/ 

Maxbarn 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Ängsbergets förskola 75 Kommunen 848 m² 11,8 m² 72 72 72 72 72 72 72 72
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4.2. Väst 
 
 

Område väst har två förskolor med en maxkapacitet på 129 barn.  
 

4.2.1. Ellös förskola 
 

 
 

Ellös förskola kommer under 2022 att rivas för att bereda plats för en ny förskola, som beräknas stå 
klar 2024. Under byggtiden evakueras barnen till Ellös skola, tidigare låg- och mellanstadiet. 
 

4.2.2. Tvets förskola 
 

 
 
 

 
  

Förskola

Barn 

2021 Huvudman BRA

BRA/ 

Maxbarn 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Ellös förskola 65 Kommunen 737 m² 10,2 m² 72

Evakuering i Ellös skola Kommunen 75 75

Nya Ellös förskola Kommunen 75 75 75 75 75

Förskola

Barn 

2021 Huvudman BRA

BRA/ 

Maxbarn 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Tvets förskola 42 Kommunen 864 m² 16,0 m² 54 54 54 54 54 54 54 54
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4.3. Öst 
 

Område öst har fyra förskolor med en maxkapacitet på 267 barn. Två av dem ligger i Varekil 
(Förskolan Svanen och Varekils förskola) och två i Svanesund (Sestervikens förskola och Ängås 
förskola). När Svanesunds nya förskola står klar, kommer Sesterviken att avvecklas. 
 

4.3.1. Förskolan Svanen 
 

 
 

 

4.3.2. Varekils förskola 
 

 
 
 

4.3.3. Sestervikens förskola 
 

 
 
Sestervikens förskola består av en huvudbyggnad med två avdelningar, samt två avdelningar i moduler. 
När Svanesunds nya förskola står klar, kommer Sesterviken att avvecklas. 
 
 

4.3.4. Ängås förskola 
 

 
 

Ängås förskola består av en huvudbyggnad med fyra avdelningar, samt en avdelning i modul. När 
Svanesunds nya förskola står klar, kommer Ängås förskolas modulavdelning att avvecklas.  
 

4.3.5 Svanesunds nya förskola 

 
Svanesunds nya förskola blir en förskola med åtta avdelningar. Förskolan beräknas vara klar år 2024. 
 

Förskola

Barn 

2021 Huvudman BRA

BRA/ 

Maxbarn 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Förskolan Svanen 15 Fristående 15 15 15 15 15 15 15 15

Förskola

Barn 

2021 Huvudman BRA

BRA/ 

Maxbarn 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Varekils förskola 93 Kommunen 900 m² 10,0 m² 90 90 90 90 90 90 90 90

Förskola

Barn 

2021 Huvudman BRA

BRA/ 

Maxbarn 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Sestervikens förskola 70 Kommunen 653 m² 9,1 m² 72 72

Förskola

Barn 

2021 Huvudman BRA

BRA/ 

Maxbarn 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Ängås förskola 90 Kommunen 861 m² 9,6 m² 90 90 72 72 72 72 72 72

Förskola

Barn 

2021 Huvudman BRA

BRA/ 

Maxbarn 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Svanesunds nya förskola Kommunen 1716 m² 10,7 m² 160 160 160 160 160 160
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1. Sammanfattning 

 
Sammanfattande bedömningar av kapacitet och behov under prognosperioden, alltså till och 
med år 2029: 

Om Orust kommun betraktas som ett upptagningsområde, finns det ett överskott av 
elevplatser på mellan 10 och 50 platser i årskurs F-9.  

Årskurs F-6, räknat per område (norr, väst, öst): Med nuvarande efterfrågan, samt även med 
efterfrågan på 100 %, klarar Orust antal elevplatser i samtliga områden. 

Årskurs 7–9, räknat per område (norr, väst, öst): Med nuvarande efterfrågan klarar Orust antal 
elevplatser i samtliga områden. Skulle efterfrågan i område norr öka till 100 % i alla 
årskurser, behöver dock Henåns högstadium utökas med en parallell. 
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2. Inledande översikt 
År 2022 fanns det 1 579 barn i åldern 6 – 15 år i Orust kommun. 2022 var 1 563 av dessa 
inskrivna i någon av Orusts grundskolor. I relation till befolkningen går 99 % av 6–15-
åringarna i Orusts kommun i någon av Orusts skolor.  

 

I Orust finns det 4 kommunala grundskolor och 3 fristående med verksamhet i klasserna F–9. 
Av 6–12-åringarna går 100 % i någon av Orusts grundskolor, av 13–15-åringarna är det 98 %.  

• ”Paralleller” anger antal paralleller 2022.  
• ”Kapacitet” anger det antal elever som skolan med dagens antal paralleller, maximalt 

kan ta emot om alla klasser har 27 (för högstadiet 30) elever per klass. För Waldorf-, 
Montessori- och Stensbo-skolorna, anges max utifrån den klass på respektive skolan 
som är störst, vilket är 11, 11 respektive 9 elever. 

• BRA1-ytorna i tabellen2 utgår från att BRA är densamma som den BOA som anges i 
Orusts hyresunderlag för kommunala fastigheter.  

• ”BRA/befintlig elev” är den totala BRA-ytan delat med antalet elever 2022. 

• ”BRA/ möjlig elev” är den totala BRA-ytan delat med kapacitet, se ovan.   
• BRA-yta/elev brukar anges till 10 m2/elev vid nybyggnation. 

Skillnaden mellan BRA per befintliga elever och möjliga elever visar att det finns en potential 
för skolorna att ta emot fler elever. Att skolorna har en BRA per möjlig elev som är högre än 
de 10 m2 som är riktvärdet vid nybyggnation beror bland annat på att skolor har varierande 
hög grad av undervisningsbar yta. Det finns även trånga sektorer (matsalar, specialsalar) som 
hindrar maximalt nyttjande. Orusts skolor sticker inte ut i jämförelse med andra kommuner. 

                                                           
1 BRA, det vill säga bruksarean, är alla våningsplans area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas insida. I 
bruksarean inräknas bland annat inredningsenheter som köksskåp, garderobsskåp och mindre kanaler. I arean ingår även 
uppvärmningsanordningar som värmepanna, radiatorer (värmeelement), kakelugnar, öppna spisar och kaminer. Även 
rumsskiljande väggar inom en utnyttjandeenhet (till exempel lägenhet eller trapphus) intill en tjocklek av 0,3 m ingår i BRA. 
2
 Ytor och elevantal är sammanräknade för Henån och Ängås F-9. 

Skola Område

Huvud-

man Å
rs
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Elever i 

området

Elever/ 

klass 

max K
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a
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te
t

BRA B
R

A
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B
R

A
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ö
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el
ev

Henån högstadium Norr. Väst Kommunen 7-9 3 249 315 30 270 12 819 m² 22,2 m² 18,0 m²

Waldorf högstadium Norr. Väst Fristående 7-9 1 32 315 11 33

Ängås högstadium Öst Kommunen 7-9 3 210 179 30 270 12 332 m² 25,6 m² 18,6 m²

Orust 7-9 7 491 494 573

Henån Norr Kommunen F-6 2 329 444 27 378 12 819 m² 22,2 m² 18,0 m²

Montessori Norr Fristående F-6 1 55 444 11 77

Waldorf Norr Fristående F-6 1 76 444 11 77

Ellös Väst Kommunen F-6 1 143 226 27 189 2 900 m² 20,3 m² 15,3 m²

Stensbo Väst Fristående F-6 1 54 226 9 63

Varekil Öst Kommunen F-6 1 143 392 27 189 3 135 m² 21,9 m² 16,6 m²

Ängås Öst Kommunen F-6 2 272 392 27 378 12 332 m² 25,6 m² 18,6 m²

Orust F-6 8 1 072 1 061 1 351

ORUST F-9 1 563 1 555 1 924
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3. Definitioner 
 
Beräkningarna utgår från behov av allmänna klassrum och specialsalar, utifrån följande 
premisser: 

• Orust kommuns nuvarande timplan3. 
• 35,6 undervisningsveckor/år. 
• Halvklass i salar för hemkunskap, slöjd och NO-lab. 
• Klasstorlek: Maximalt 27 elever i förskoleklass och årskurs 1–6, samt maximalt 30 

elever i åk 7–9.  
• Då det är olika behov i förskoleklass, årskurs 1–6, samt åk 7–9, har följande antagits: 

o Förskoleklass har klassrum de alltid vistas i. Dessa vigs helt åt 6-åringarna, 
(förskoleklass och fritids). Inga andra använder dessa klassrum. Omvänt använder 
förskoleklass aldrig några specialsalar, enligt denna modell. 

o Låg- och mellanstadiet: Årskurs 1–3 har hemklassrum, det vill säga, dessa 
klassrum används endast av en klass. Därmed är de i modellen borträknade från 
de allmänna salarna (Sv En Ma SO NO Språk, samt specialsalar för bild och 
hemkunskap), men medräknade i specialsalarna för idrott, musik och slöjd.  

o Rumsutnyttjandet är beräknat till 75 % vilket kräver en god schemaläggning. 
Salarnas kapacitet per vecka är räknad på 30 tim för F-6. Det innebär skoldagar 
från 08.00-14.00 för eleverna. Rimligen något kortare dagar för de yngre, men då 
något längre för de äldre. 

o Högstadiets rumsutnyttjande är beräknat till 75 % vilket kräver en god 
schemaläggning. Salarnas kapacitet per vecka är räknad på 40 tim. Det innebär 
skoldagar från 08.00-15.30 för eleverna.  

 

  

                                                           

3
  

 

 

Timplan Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 SUMMA

Bild 50 80 100 230

Elevens val 97 80 0 177

Engelska 60 220 200 480

Hemkunskap 36 82 118

Idrott 140 180 280 600

Matematik 420 410 400 1230

Musik 70 80 80 230

No/Teknik 190 258 235 683

No/Teknik lab 117 117

Slöjd 50 140 140 330

So 200 333 352 885

Språkval 48 272 320

Svenska/Sva 680 520 290 1490

SUMMA 1957 2385 2548 6890
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4. Kapacitetsbedömning 
 

Sammanfattningsvis har Orust grundskolor och en god kapacitetsstruktur som fångar upp 
behoven både i kommunen som helhet och i dess områden. Jämfört med många andra 
kommuner så är behoven väl tillgodosedda, utan att anmärkningsvärd överkapaciteten. 

 

4.1 Övergripande 
 

En sammanställning av nuvarande elevantal och kapacitet per årskurs, ger följande: 

 

Om Orust kommun betraktas som ett upptagningsområde så finns det ett överskott av 
elevplatser på mellan 10 och 50 platser i årskurserna. 

  

Åk Elevantal 2021/2022 Kapacitet Överskott

F 150 193 43

1 148 193 45

2 154 193 39

3 154 193 39

4 140 193 53

5 146 193 47

6 168 193 25

7 164 191 27

8 158 191 33

9 181 191 10
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4.2 Per grundskola 
 

I detta avsnitt anges grundskolornas kapacitet utifrån följande: 

• Som klassrum räknas salar som anges som klassrum/lärosal i de ritningsunderlag som 
Orust kommuns Sektor ledning och verksamhetsstöd, tagit fram, samt rum mellan 56–
64 m2 4. Lokaler med denna storlek har bedömts kunna användas som klassrum, vid 
behov i samverkan med fritidsverksamhet. 

• Totalytorna anges i BRA. 
• Behovet av matsalens kapacitet är beräknat utifrån följande: 

o F-klass och årskurs 1–6: Varje klass beräknas ha 27 elever och 2 personal som 
går och äter samtidigt 

o Årskurs 7–9: Varje klass beräknas ha 30 elever som går och äter samtidigt.  
o Personal som inte följer särskild klass till matsalen, får vara mer flexibel och 

äta när det finns mer plats, i början eller i slutet av bespisningsperioden. 
o 1,3 m2/matgäst5 
o Matsalstiden är beräknad till 25 minuter för varje matgäst. Insläppen får ta 5 

minuter. Antalet mathämtningsställen varierar beroende på om det kommer en, 
två eller tre klasser äter samtidigt. 

o Tidigaste mattid är satt till kl. 11.00 
 

 

  

                                                           
4 I föreskrifterna om arbetsplatsens utformning finns inga regler eller riktlinjer för antal kvadratmeter per 

person eller annat då det gäller arbetslokalers storlek. Detta främst på grund av att arean alltid är beroende av 

vad man ämnar utföra på arbetsplatsen och vilken utrustning man väljer till detta. 

Om man vill skatta storlek på undervisningslokaler kan man få en viss ledning av Skolöverstyrelsens 

normer för beräkning av lokalbehov för grundskola och integrerad särskola 1979 och normer för beräkning av 

lokalbehov för gymnasieskola och kommunal högskola 1979 (f.d. Statsbidragsnormer). För grundskolans låg- 

och mellanstadium angavs exempelvis arean 60 m² för ett klassrum årskurserna 1–3, 75 m² för ett klassrum 

årskurs 4 eller högre. På grundskolans högstadium angavs en klassrumsarea, på 60 m² för 30–32 elever. 

Eftersom uppgifterna är 20 år gamla måste man tolka om dem till dagens skola. (Arbetsmiljöverket, 2001–5672)  
I ”Framtidens modulskola - En jämförande studie av arbetsmiljön i en tillfällig och en befintlig 

skolbyggnad” från 2016, anges en klassrumsstorlek på 56 m2.Varken i denna skrift, eller i skolöverstyrelsens 
normer, anges om det rör sig om nettoarea (alltså golvyta) eller bruttoarea. 
5 Hämtat från ”Goda Exempel - Kök och matsal i skola” utgiven av Sisab 2017-04-14 
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4.2.1 Henåns skola 
 

 

Henåns skola är en två-parallellig6 F-6-skola och tre-parallellig7 7–9-skola, med en kapacitet 
på 648 elever.  

Henåns skola har även särskola och en särskild undervisningsgrupp. Dessa elevgruppers 
lokalbehov följer inte med nödvändighet det som beskrivs i avsnitt 3, varför dessa inte är med 
varken vad gäller behovs- eller kapacitetsbeskrivning.  

 

BRA/elev och antal lärosalar antyder att det finns potential gällande nyttjande av skolans 
lokaler, vilket syns i att åk 2 och 9 redan idag har 3 respektive 4 paralleller.  

Henåns skola rymmer även Orust kulturskola, som har aviserat behov av mer lokaler, vilket 
även gäller Henåns särskola. Dessa behov bedöms inte kunna avhjälpas inom skolans 
befintliga lokaler. 

Henån skola har en matsal på ca 350 m2. Med Henåns nuvarande antal paralleller och 
klasstorlekar på 27 respektive 30 elever, så krävs tre mathämtningsställen. Under 5 minuter 
ska 87–90 matgäster ta sin mat och hitta sin plats. Under dessa premisser behövs en matsal på 
264 m2 som rymmer 203 personer. Den första klassen serveras kl. 11.00, den sista kl. 12.20.  

  

                                                           
6 Årskurs 2 har tre paralleller 
7 Årskurs 9 har fyra paralleller 

Skola Område

Huvud-

man Å
rs

k
u

rs

P
a

ra
ll

el
le

r

E
le

v
a

n
ta

l

Elever/ 

klass 

max K
a

p
a

ci
te

t

BRA B
R

A
/e

le
v

Henån högstadium Norr. Väst Kommunen 7-9 3 249 30 270 12 819 m² 39,4 m²

Henån Norr Kommunen F-6 2 329 27 378 12 819 m² 0,0 m²

Salstyp

Exakt 

total-

behov

Avrundat 

total-

behov

Skolan 

idag

Ö ver-

Under-

skott

F-klass 2,0 salar 2 salar 2 salar 0,0 salar

Hemklassrum 7,0 salar 7 salar 7 salar 0,0 salar

Bild 0,5 salar 1 salar 1 salar 0,5 salar

Hemkunskap 0,7 salar 1 salar 1 salar 0,3 salar

Idrott 1,8 salar 2 salar 2 salar 0,2 salar

Musik 0,7 salar 1 salar 1 salar 0,3 salar

NO-lab, teknik 0,8 salar 1 salar 4 salar 3,2 salar

Slöjd 1,9 salar 2 salar 3 salar 1,1 salar

Klassrum 10,5 salar 11 salar 13 salar 2,5 salar

25,9 salar 28 salar 34 salar 8 salar
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4.2.2 Ängås skola 
 

 
 

Ängås skola är en två-parallellig F-6-skola och tre-parallellig 7–9-skola, med en kapacitet på 
648 elever. Behov och kapacitet: 

 

BRA/elev antyder att det finns potential gällande nyttjande av skolans lokaler. Detsamma 
gäller antalet lärosalar, som överstiger behovet med nuvarande antal paralleller. Ängås skola 
kan med dagens klassrum och specialsalar även vara en tre-parallellig F-6-skola och fyr-
parallellig 7–9-skola. 

Med Ängås nuvarande antal paralleller och klasstorlekar på 27 respektive 30 elever, så krävs 
tre mathämtningsställen. Under 5 minuter ska 87–90 matgäster ta sin mat och hitta sin plats. 
Under dessa premisser behövs en matsal på 234 m2 som rymmer 180 personer. Den första 
klassen serveras kl. 11.00, den sista kl. 12.20. Ängås matsal är 234 m2. 

Skulle skolan utökas med en klass per årskurs, gäller fortfarande tre mathämtningsställen, 
men matsalen behöva rymma 261 samtidiga matgäster och vara 350 m2, vilket inte är möjligt i 
nuvarande matsal. Det är alltså inte möjligt att utöka Ängås skola med en parallell. 

 

 
  

Skola Område

Huvud-

man Å
rs

k
u

rs

P
a

ra
ll

el
le

r

E
le

v
a

n
ta

l

Elever/ 

klass 

max K
a

p
a

ci
te

t

BRA B
R

A
/e

le
v

Ängås högstadium Öst Kommunen 7-9 3 210 30 270 12 332 m² 25,6 m²

Ängås Öst Kommunen F-6 2 272 27 378 12 332 m² 25,6 m²

Salstyp

Exakt 

total-

behov

Avrundat 

total-

behov

Skolan 

idag

Ö ver-

Under-

skott

F-klass 2,0 salar 2 salar 2 salar 0 salar

Hemklassrum 6,0 salar 6 salar 6 salar 0 salar

Bild 0,5 salar 1 salar 0 salar

Hemkunskap 0,7 salar 1 salar 1 salar 0 salar

Idrott 1,6 salar 2 salar 3 salar 1 salar

Musik 0,6 salar 1 salar 2 salar 1 salar

NO-lab, teknik 0,7 salar 1 salar 3 salar 2 salar

Slöjd 1,8 salar 2 salar 4 salar 2 salar

Klassrum 9,9 salar 10 salar 17 salar 7 salar

23,8 salar 26 salar 38 salar 14 salar
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4.2.3 Ellös skola 
 

 

Ellös skola är en en-parallellig F-6-skola, med en kapacitet på 189 elever. Behov och 
kapacitet: 

 

BRA/elev antyder att det finns potential gällande nyttjande av skolans lokaler. Detsamma 
gäller antalet lärosalar, som överstiger behovet med nuvarande antal paralleller. Ellös skola 
kan med dagens klassrum och specialsalar även vara två-parallellig. 

Ellös tidigare låg- och mellanstadiedel, 1 410 m2 är inte med i sammanställningen, då den är 
tomställd och ska användas som evakueringslokal för Ellös förskola som ska rivas och en ny 
ska byggas på samma plats. 

Med Ellös antal paralleller, så krävs ett mathämtningsställe. Under 5 minuter ska 29 matgäster 
ta sin mat och hitta sin plats. Under dessa premisser behövs en matsal på 113 m2 som rymmer 
87 personer. Den första klassen serveras kl 11.00, den sista kl. 11.50. Ellös matsal är ca 95 
m2, vilket fungerar då klasserna är mellan 12 och 25 elever.  

Matsalsstorleken fungerar även om exempelvis tre årskurser skulle bli två-parallelliga, 
förutsatt att dessa klasser är maximalt 18 elever och att den sista klassen serveras kl 12.00. 

 

  

Skola Område

Huvud-

man Å
rs

k
u

rs

P
a

ra
ll

el
le
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le
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max K
a
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a
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t

BRA B
R

A
/e
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v

Ellös Väst Kommunen F-6 1 143 27 189 2 900 m² 20,3 m²

Salstyp

Exakt total-

behov

Avrundat 

total-

behov

Skolan 

idag

Ö ver-

Under-

skott

F-klass 1,0 salar 1 salar 1 salar 0 salar

Hemklassrum 3,0 salar 3 salar 3 salar 0 salar

Bild 0,1 salar 1 salar 0 salar

Hemkunskap 0,1 salar 1 salar 1 salar 1 salar

Idrott 0,4 salar 1 salar 1 salar 1 salar

Musik 0,2 salar 1 salar 1 salar 1 salar

NO-lab, teknik 0,0 salar 0 salar 2 salar 2 salar

Slöjd 0,5 salar 1 salar 2 salar 2 salar

Klassrum 2,3 salar 3 salar 6 salar 4 salar

7,6 salar 12 salar 17 salar 9 salar



10 

 

4.2.4 Varekils skola 
 

 

Varekils skola är en en-parallellig F-6-skola, med en kapacitet på 189 elever. Behov och 
kapacitet: 

 

BRA/elev antyder att det finns potential gällande nyttjande av skolans lokaler. Men. Antal 
lärosalar och specialsalar är inte fördelade så att skolan kan bli två-parallellig i nuvarande 
utformning.  

Med Varekils antal paralleller, så krävs ett mathämtningsställe. Under 5 minuter ska 29 
matgäster ta sin mat och hitta sin plats. Under dessa premisser behövs en matsal på 75 m2 som 
rymmer 58 personer. Den första klassen serveras kl 11.00, den sista kl. 12.15. Varekils matsal 
är 81 m2. 

Det är alltså inte möjligt att utöka Varekils skola med en parallell. 

 
  

Skola Område

Huvud-

man Å
rs

k
u

rs
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Elever/ 

klass 

max K
a

p
a

ci
te

t

BRA B
R

A
/e

le
v

Varekil Öst Kommunen F-6 1 143 27 189 3 135 m² 21,9 m²

Salstyp

Exakt 

total-

behov

Avrundat 

total-

behov

Skolan 

idag

Ö ver-

Under-

skott

F-klass 1,0 salar 1 salar 1 salar 0 salar

Hemklassrum 3,0 salar 3 salar 3 salar 0 salar

Bild 0,1 salar 1 salar 0 salar

Hemkunskap 0,1 salar 1 salar 0 salar

Idrott 0,4 salar 1 salar 1 salar 1 salar

Musik 0,2 salar 1 salar 1 salar 1 salar

NO-lab, teknik 0,0 salar 0 salar 0 salar

Slöjd 0,5 salar 1 salar 2 salar 2 salar

Klassrum 2,3 salar 3 salar 7 salar 5 salar

7,6 salar 12 salar 15 salar 7 salar
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4.2.5 Orust Montessoriskola 
 

 

Orust Montessoriskola är en en-parallellig F-6-skola, med en kapacitet på 77 elever. Behov: 

 

 

 

  

Skola Område

Huvud-

man Å
rs
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u
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a
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t
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R

A
/e
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v

Montessori Norr Fristående F-6 1 55 11 77

Salstyp

Exakt 

total-

behov

Avrundat 

total-

behov

F-klass 1,0 salar 1 salar

Hemklassrum 3,0 salar 3 salar

Bild 0,1 salar 1 salar

Hemkunskap 0,1 salar 1 salar

Idrott 0,4 salar 1 salar

Musik 0,2 salar 1 salar

NO-lab, teknik 0,0 salar 0 salar

Slöjd 0,5 salar 1 salar

Klassrum 2,3 salar 3 salar

7,6 salar 12 salar
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4.2.6 Stensboskolan 
 

 

Stensboskolan är en en-parallellig F-6-skola, med en kapacitet på 63 elever. Behov: 

 

 

 

  

Skola Område

Huvud-

man Å
rs

k
u

rs
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a
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klass 

max K
a

p
a

ci
te

t

BRA B
R

A
/e

le
v

Stensbo Väst Fristående F-6 1 54 9 63

Salstyp

Exakt 

total-

behov

Avrundat 

total-

behov

F-klass 1,0 salar 1 salar

Hemklassrum 3,0 salar 3 salar

Bild 0,1 salar 1 salar

Hemkunskap 0,1 salar 1 salar

Idrott 0,4 salar 1 salar

Musik 0,2 salar 1 salar

NO-lab, teknik 0,0 salar 0 salar

Slöjd 0,5 salar 1 salar

Klassrum 2,3 salar 3 salar

7,6 salar 12 salar
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4.2.7 Orust Waldorfskola 
 

 

Orust Waldorfskola är en en-parallellig F-9-skola med en kapacitet på 110 elever. Behov: 

 

 
  

Skola Område
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t
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R

A
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v

Waldorf högstadium Norr. Väst Fristående 7-9 1 32 11 33

Waldorf Norr Fristående F-6 1 76 11 77

Salstyp

Exakt 

total-

behov

Avrundat 

total-

behov

F-klass 1,0 salar 1 salar

Hemklassrum 3,0 salar 3 salar

Bild 0,2 salar 1 salar

Hemkunskap 0,3 salar 1 salar

Idrott 0,7 salar 1 salar

Musik 0,3 salar 1 salar

NO-lab, teknik 0,2 salar 1 salar

Slöjd 0,8 salar 1 salar

Klassrum 4,1 salar 5 salar

10,5 salar 15 salar
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5. Behovsbedömningar 2023–2029  
 

5.1 Orust som ett upptagningsområde 
Utifrån 2022 års befolkningsprognos, är följande kapacitet och behov till och med 2029, 
utifrån efterfrågan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Årskurs Kapacitet Efterfrågan 361 383 381 384 392 386 351 370 380

F 193 103% 43 51 44 47 48 50 28 48 50
1 193 95% 45 49 57 51 54 54 57 37 55
2 193 99% 39 38 39 48 42 44 45 47 27

3 193 89% 39 50 51 52 60 55 57 57 59
4 193 104% 53 17 27 28 30 38 32 35 35
5 193 102% 47 51 16 27 27 29 37 32 34
6 193 100% 25 49 52 19 28 29 31 39 33
7 191 99% 27 24 45 48 16 26 27 28 36

8 191 96% 33 34 29 49 52 21 30 31 33
9 191 106% 10 20 20 14 35 38 7 16 17

Befolkningsprognos
6-åringar 146 138 145 142 141 139 160 141 139

7-åringar 156 152 143 149 147 146 144 165 146
8-åringar 156 158 156 147 153 150 150 148 168
9-åringar 173 160 160 158 150 155 153 152 150

10-åringar 135 170 160 159 157 149 155 152 152
11-åringar 143 139 173 163 162 160 153 158 156
12-åringar 168 144 141 174 165 164 162 154 160

13-åringar 166 169 147 144 177 167 166 165 157
14-åringar 165 164 169 149 146 177 168 167 165
15-åringar 171 162 162 167 147 144 174 165 164

Överskott/Underskott av elevplatser:
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Om behovet i stället beräknas så att elever från Orust går i en grundskola i Orust, alltså 100 % 
täckningsgrad, varken in- eller utpendlare, ser kapacitet och behov ut enligt följande: 

 

Båda sätten att räkna visar att Orust klarar antal elevplatser under prognosperioden. 

 

 

 

 

  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Årskurs Kapacitet Efterfrågan 345 369 369 372 380 371 339 357 367

F 193 100% 47 55 48 51 52 54 33 52 54
1 193 100% 37 41 50 44 46 47 49 28 47
2 193 100% 37 35 37 46 40 43 43 45 25
3 193 100% 20 33 33 35 43 38 40 41 43
4 193 100% 58 23 33 34 36 44 38 41 41
5 193 100% 50 54 20 30 31 33 40 35 37
6 193 100% 25 49 52 19 28 29 31 39 33
7 191 100% 25 22 44 47 14 24 25 26 34
8 191 100% 26 27 22 42 45 14 23 24 26
9 191 100% 20 29 29 24 44 47 17 26 27

Överskott/Underskott av elevplatser:
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5.2 Orust som flera upptagningsområden 
 

Orust kommun har under våren 2022 tagit fram en befolkningsprognos som sträcker sig till och med 
2029. Prognosen är indelad i områden: 

 

  

Prognosområde Innefattar

Väst Morlanda, Käringön, Gullholmen/Hermanö, Mollösund, Tegneby
Norr Röra, Torp, Myckleby

Öst Långelanda, Stala
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5.2.1 Årskurs F-6 
 

I alla tre områden klarar Orust antal elevplatser under prognosperioden. 

 

5.2.1.1 Norr 

 

 

 

I område norr finns tre skolor med årskurserna F-6, och en kapacitet på totalt 532 elever. 
Områdets befolkningsprognos till och med 2029: 

 

 

Klasskapacitet minus klassbehov ger, med oförändrad efterfrågan (104 %) följande:  

 

Tabellen visar att det i början av prognosperioden finns ett visst överskott av antal klasser i 
området, men att detta jämnas ut. Antalet elevplatser är tillräckligt under prognosperioden. 

Bedömd 

elevandel i 

framtiden Skola Område

Huvud-

man Å
rs

k
u

rs

P
a

ra
ll

el
le

r

E
le

v
a

n
ta

l

Elever i 

området

Elever/ 

klass 

max K
a

p
a

ci
te

t

74% Henån Norr Kommunen F-6 2 329 444 27 378

12% Montessori Norr Fristående F-6 1 55 444 11 77

17% Waldorf Norr Fristående F-6 1 76 444 11 77

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

6-12-åringar 444 450 462 466 459 467 464 467

6-åringar 56 65 62 60 62 70 60 60

7-åringar 63 58 66 63 62 63 71 62

8-åringar 65 66 60 68 65 64 65 73

9-åringar 75 66 67 62 69 66 65 66

10-åringar 59 75 66 67 62 69 66 66

11-åringar 57 63 77 69 70 65 71 69

12-åringar 68 58 64 77 70 70 66 72

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Norr Under/Överkapacitet klasser åk F 1 0 0 0 0 0 0 0
Norr Under/Överkapacitet klasser åk 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Norr Under/Överkapacitet klasser åk 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Norr Under/Överkapacitet klasser åk 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Norr Under/Överkapacitet klasser åk 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Norr Under/Överkapacitet klasser åk 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Norr Under/Överkapacitet klasser åk 6 0 0 0 0 0 0 0 0
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5.2.1.2 Väst 

 

 

I område väst finns två skolor med årskurserna F-6, och en kapacitet på totalt 252 elever. 
Områdets befolkningsprognos till och med 2029: 

 

 

Klasskapacitet minus klassbehov ger, med oförändrad efterfrågan (87 %) följande:  

 

Antalet elevplatser är tillräckligt under prognosperioden. Skulle efterfrågan öka till 100 % i 
alla årskurser, är kapaciteten fortfarande tillräcklig.  
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63% Ellös Väst Kommunen F-6 1 143 226 27 189

24% Stensbo Väst Fristående F-6 1 54 226 9 63

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

6-12-åringar 226 218 219 203 200 196 191 187

6-åringar 26 24 27 23 26 25 23 23

7-åringar 30 27 25 28 24 27 26 24

8-åringar 32 32 29 27 30 26 29 28

9-åringar 31 31 32 29 27 29 26 28

10-åringar 40 31 31 31 28 27 28 25

11-åringar 31 41 32 32 32 29 28 29

12-åringar 36 32 42 34 33 33 30 29

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Väst Under/Överkapacitet klasser åk F 0 0 0 0 0 0 0 0
Väst Under/Överkapacitet klasser åk 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Väst Under/Överkapacitet klasser åk 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Väst Under/Överkapacitet klasser åk 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Väst Under/Överkapacitet klasser åk 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Väst Under/Överkapacitet klasser åk 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Väst Under/Överkapacitet klasser åk 6 0 0 0 0 0 0 0 0
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5.2.1.3 Öst 

 

 

I område öst finns två skolor med årskurserna F-6, och en kapacitet på totalt 567 elever. 
Områdets befolkningsprognos till och med 2029: 

 

Klasskapacitet minus klassbehov ger, med oförändrad efterfrågan (106 %) följande:  

 

Antalet elevplatser är tillräckligt under prognosperioden, med en viss överkapacitet i 
periodens början. 
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37% Varekil Öst Kommunen F-6 1 143 392 27 189

69% Ängås Öst Kommunen F-6 2 272 392 27 378

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

6-12-åringar 392 409 412 406 405 413 416 416

6-åringar 56 56 53 59 51 65 57 57

7-åringar 59 58 58 56 61 54 68 59

8-åringar 61 58 57 57 55 60 54 66

9-åringar 54 63 60 59 60 58 62 56

10-åringar 70 54 62 59 59 59 58 61

11-åringar 51 69 54 61 59 58 59 57

12-åringar 41 51 68 54 61 59 58 59

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Öst Under/Överkapacitet klasser åk F 0 0 0 0 1 0 0 0

Öst Under/Överkapacitet klasser åk 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Öst Under/Överkapacitet klasser åk 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Öst Under/Överkapacitet klasser åk 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Öst Under/Överkapacitet klasser åk 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Öst Under/Överkapacitet klasser åk 5 1 0 0 0 0 0 0 0

Öst Under/Överkapacitet klasser åk 6 1 1 0 0 0 0 0 0
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5.2.2 Årskurs 7–9 
 

Med nuvarande efterfrågan klarar Orust antal elevplatser i respektive område under prognosperioden. 
Skulle efterfrågan i område norr öka till 100 % i alla årskurser, behöver dock Henåns 
högstadium utökas med en parallell. 

 

 

5.2.2.1 Norr och väst 

 

 

 

I område norr och väst finns två skolor med årskurserna 7–9, och en kapacitet på totalt 303 
elever. Områdenas befolkningsprognos till och med 2029: 

 

 

Klasskapacitet minus klassbehov ger, med oförändrad efterfrågan (89 %) följande:  

 

Antalet elevplatser är tillräckligt under prognosperioden.  

Skulle efterfrågan öka till 100 % i alla årskurser, behöver dock Henåns högstadium utökas 
med en parallell. Redan idag är årskurs 9 fyr-parallellig och sett till nyttjandegrad av klassrum 
bör det gå att schemalägga så att hela högstadiet är har fyra paralleller. Det går även att se 
över möjligheten att lokalanpassa vissa lokaler till klassrum. 
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79% Henån högstadium Norr. Väst Kommunen 7-9 3 249 315 30 270

10% Waldorf högstadium Norr. Väst Fristående 7-9 1 32 315 11 33

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Norr. Väst 13-åringar 113 104 91 107 110 103 103 97
Norr. Väst 14-åringar 95 114 105 93 108 111 104 105
Norr. Väst 15-åringar 107 95 112 103 92 108 109 104

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Under/Överkapacitet klasser åk 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Under/Överkapacitet klasser åk 8 0 0 0 0 0 0 0 0

Under/Överkapacitet klasser åk 9 0 0 0 0 0 0 0 0
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5.2.2.2 Öst 

 

 

 

I område öst finns en skola med årskurserna 7–9, och en kapacitet på totalt 270 elever. 
Områdets befolkningsprognos till och med 2029: 

 

 

Klasskapacitet minus klassbehov ger, med oförändrad efterfrågan (117 %) följande:  

 

Antalet elevplatser är tillräckligt under prognosperioden, med en viss överkapacitet i början 
av perioden.  
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117% Ängås högstadium Öst Kommunen 7-9 3 210 179 30 270

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Öst 13-åringar 56 44 53 70 57 63 62 60
Öst 14-åringar 69 56 44 53 69 57 62 61
Öst 15-åringar 55 66 55 44 52 67 56 61

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Under/Överkapacitet klasser åk 7 0 1 0 0 0 0 0 0
Under/Överkapacitet klasser åk 8 0 0 1 0 0 0 0 0

Under/Överkapacitet klasser åk 9 0 0 0 1 0 0 0 0





  
 
 
Protokoll från regionfullmäktige, 2022-06-13

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

10 (46) 

§ 137 

Hälso- och sjukvårdsavtal – samverkan och ansvar för 
hälso- och sjukvård mellan länets 49 kommuner och region 
Västra Götaland 
Diarienummer RS 2022-00967 

Beslut 
1. Regionfullmäktige beslutar för egen del att ställa sig bakom Hälso- och 

sjukvårdsavtal – samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan 
länets 49 kommuner och region Västra Götaland, tillsammans med 
tillhörande överenskommelser, med giltighet från den 1 januari 2023.  

2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande och regiondirektören i 
uppdrag att signera avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland 
reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR).  

På uppdrag av samrådsorganet (SRO) har hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats 
och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och 
överenskommelser med koppling till hälso- och sjukvårdsavtalet, där 
lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i överenskommelse, 
också reviderats. 

Utöver det lagstadgade hälso- och sjukvårdsavtalet, med tillhörande 
överenskommelser, finns färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård, 
som kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen gemensamt 
prioriterar att kraftsamla kring. Färdplanen beskriver målbild, förändrade 
arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen fram till 2030.   

SRO har den 24 februari 2022 ställt sig bakom det reviderade hälso- och 
sjukvårdsavtalet, och rekommenderar samtliga huvudmän att var för sig anta 
hälso- och sjukvårdsavtal – samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan 
länets 49 kommuner och region Västra Götaland. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2022-05-17 § 123 
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 Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-08 

 Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

 Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2022-03-30 § 79 

Yrkanden på sammanträdet 
Pär Lundqvist (L) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

Skickas till 

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
 Samtliga sjukhusstyrelser 
 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder  
 Samrådsorganet, SRO  
 Västkom 
 Samtliga kommuner i regionen 



Ärendenummer Läsår Skolform Bifall/Avslag
2022/00467 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00720 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00673 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00255 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00127 2022/2023 Grundskola Bifall\Avslag Växelvis boende, val av annan skola, beviljad från endast en adress
2022/00168 2022/2023 Grundskola Bifall\Avslag Växelvis boende, val av annan skola, beviljad från endast en adress
2022/00090 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00202 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00425 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00406 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00370 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00072 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00451 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00735 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00118 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00590 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00589 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00586 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00585 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00583 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00582 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00581 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00580 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00579 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00578 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00577 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00576 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00575 2022/2023 Grundsärskola Bifall
2022/00572 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00571 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00486 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00568 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00565 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00564 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00562 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00567 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00569 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00563 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00561 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00552 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00553 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00550 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00549 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00548 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00546 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00543 2022/2023 Grundskola Bifall



2022/00542 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00541 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00540 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00538 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00537 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00535 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00534 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00533 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00532 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00531 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00530 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00529 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00528 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00526 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00525 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00524 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00523 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00522 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00518 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00517 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00516 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00514 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00513 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00512 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00511 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00510 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00509 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00508 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00507 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00506 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00500 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00499 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00498 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00495 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00494 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00493 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00492 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00490 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00489 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00488 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00487 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00485 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00484 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00482 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00481 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00480 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00479 2022/2023 Grundskola Bifall



2022/00473 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00426 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00469 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00468 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00466 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00465 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00461 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00460 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00459 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00458 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00457 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00455 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00454 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00453 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00452 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00449 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00445 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00444 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00443 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00442 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00441 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00440 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00439 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00435 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00434 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00433 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00432 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00431 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00430 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00429 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00428 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00421 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00420 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00419 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00418 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00417 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00416 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00414 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00412 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00411 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00410 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00409 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00405 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00404 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00403 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00402 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00401 2022/2023 Grundskola Bifall



2022/00400 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00399 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00398 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00395 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00394 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00393 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00391 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00390 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00389 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00386 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00385 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00384 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00383 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00379 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00378 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00377 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00371 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00408 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00369 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00368 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00367 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00365 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00362 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00356 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00355 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00348 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00343 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00342 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00336 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00340 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00334 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00329 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00328 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00327 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00326 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00325 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00324 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00323 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00322 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00321 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00320 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00319 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00316 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00315 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00314 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00003 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00004 2022/2023 Grundskola Bifall



2022/00311 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00310 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00309 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00005 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00307 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00006 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00306 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00007 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00008 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00303 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00009 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00302 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00010 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00301 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00011 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00300 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00299 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00012 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00298 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00297 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00013 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00014 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00015 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00293 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00291 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00017 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00290 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00289 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00018 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00288 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00286 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00285 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00019 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00020 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00283 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00021 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00282 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00022 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00023 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00280 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00026 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00027 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00028 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00278 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00030 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00029 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00279 2022/2023 Grundskola Bifall



2022/00274 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00272 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00271 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00033 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00270 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00269 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00268 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00037 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00267 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00266 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00039 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00265 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00040 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00264 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00041 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00263 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00262 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00261 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00043 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00260 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00259 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00258 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00257 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00048 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00256 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00050 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00254 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00051 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00253 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00052 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00252 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00053 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00251 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00054 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00055 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00248 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00058 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00247 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00059 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00060 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00246 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00061 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00062 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00240 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00239 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00236 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00235 2022/2023 Grundskola Bifall



2022/00063 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00229 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00064 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00228 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00065 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00227 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00226 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00225 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00067 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00068 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00222 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00221 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00070 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00220 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00071 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00219 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00218 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00217 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00073 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00216 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00074 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00215 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00075 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00214 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00076 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00213 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00210 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00078 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00208 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00079 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00206 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00080 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00081 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00203 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00200 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00083 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00084 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00198 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00196 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00085 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00086 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00195 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00088 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00089 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00194 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00193 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00192 2022/2023 Grundskola Bifall



2022/00093 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00191 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00190 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00095 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00097 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00189 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00098 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00187 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00099 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00186 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00100 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00185 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00103 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00184 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00104 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00183 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00106 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00105 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00182 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00180 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00179 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00107 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00178 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00177 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00176 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00108 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00174 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00111 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00173 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00172 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00171 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00114 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00170 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00117 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00115 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00169 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00119 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00167 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00120 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00165 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00121 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00123 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00124 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00125 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00126 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00128 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00129 2022/2023 Grundskola Bifall



2022/00131 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00132 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00133 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00134 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00135 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00136 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00137 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00138 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00140 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00141 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00143 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00144 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00145 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00146 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00147 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00148 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00149 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00150 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00152 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00153 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00151 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00155 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00156 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00158 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00159 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00160 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00161 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00162 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00163 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00593 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00594 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00595 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00596 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00597 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00598 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00600 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00605 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00606 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00610 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00611 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00612 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00613 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00614 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00615 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00616 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00617 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00024 2022/2023 Grundskola Bifall



2022/00034 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00045 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00066 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00101 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00102 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00109 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00142 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00587 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00536 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00520 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00519 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00154 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00181 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00197 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00209 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00281 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00476 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00491 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00447 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00630 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00629 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00628 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00627 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00042 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00312 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00601 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00620 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00621 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00631 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00632 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00633 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00640 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00641 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00642 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00643 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00645 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00646 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00647 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00648 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00650 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00651 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00652 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00655 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00656 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00658 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00659 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00665 2022/2023 Grundskola Bifall



2022/00667 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00668 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00669 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00674 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00676 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00680 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00681 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00682 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00685 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00686 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00694 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00698 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00697 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00713 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00207 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00284 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00304 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00305 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00333 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00361 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00375 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00462 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00503 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00504 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00618 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00608 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00671 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00672 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00463 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00318 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00201 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00069 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00110 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00091 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00092 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00112 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00113 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00116 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00164 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00199 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00472 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00474 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00483 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00521 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00539 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00657 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00675 2022/2023 Grundskola Avslag



2022/00662 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00649 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00660 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00663 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00574 2022/2023 Grundsärskola Bifall
2022/00623 2022/2023 Grundsärskola Bifall
2022/00670 2022/2023 Grundsärskola Bifall
2022/00188 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00718 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00475 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00477 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00478 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00717 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00716 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00712 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00637 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00715 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00714 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00701 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00710 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00699 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00696 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00695 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00692 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00691 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00666 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00638 2022/2023 Grundskola Bifall\Avslag Växelvis boende, val av annan skola, beviljad från endast en adress
2022/00082 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00422 2022/2023 Grundsärskola Bifall
2022/00505 2022/2023 Grundsärskola Bifall
2022/00624 2022/2023 Grundsärskola Bifall
2022/00573 2022/2023 Grundsärskola Bifall
2022/00661 2022/2023 Grundsärskola Bifall
2022/00625 2022/2023 Grundsärskola Bifall
2022/00719 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00639 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00349 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00724 2022/2023 Grundsärskola Bifall
2022/00609 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00709 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00501 2022/2023 Grundsärskola Bifall
2022/00450 2022/2023 Grundsärskola Bifall
2022/00366 2022/2023 Grundsärskola Bifall
2022/00294 2022/2023 Grundsärskola Bifall
2022/00166 2022/2023 Grundsärskola Bifall
2022/00308 2022/2023 Grundsärskola Bifall
2022/00438 2022/2023 Grundskola Avslag



2022/00570 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00415 2022/2023 Grundsärskola Bifall
2022/00727 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00653 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00604 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00603 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00602 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00560 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00558 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00557 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00551 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00242 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00654 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00527 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00515 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00497 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00496 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00346 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00413 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00287 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00382 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00381 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00345 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00344 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00335 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00313 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00296 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00295 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00277 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00276 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00380 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00250 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00245 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00244 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00234 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00233 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00232 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00231 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00230 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00139 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00130 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00122 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00036 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00644 2022/2023 Grundskola Bifall\Avslag Växelvis boende, val av annan skola, beviljad från endast en adress
2022/00464 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00332 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00331 2022/2023 Grundskola Bifall



2022/00634 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00392 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00607 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00358 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00357 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00096 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00157 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00077 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00016 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00047 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00044 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00339 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00690 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00338 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00032 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00046 2022/2023 Grundsärskola Bifall
2022/00679 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00359 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00708 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00707 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00706 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00705 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00664 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00599 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00592 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00566 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00723 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00721 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00436 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00711 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00689 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00396 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00619 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00678 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00677 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00035 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00049 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00636 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00635 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00688 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00584 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00427 2022/2023 Grundskola Bifall\Avslag Växelvis boende, val av annan skola, beviljad från endast en adress
2022/00555 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00730 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00347 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00249 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00337 2022/2023 Grundsärskola Bifall



2022/00273 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00448 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00364 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00726 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00734 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00733 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00732 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00547 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00446 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00212 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00330 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00038 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00351 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00388 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00736 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00353 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00241 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00556 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00437 2022/2023 Grundskola Bifall\Avslag Växelvis boende, val av annan skola, beviljad från endast en adress
2022/00423 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00622 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00684 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00725 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00693 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00626 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00545 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00470 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00407 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00352 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00292 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00223 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00204 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00205 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00056 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00588 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00559 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00471 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00424 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00387 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00354 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00350 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00224 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00211 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00094 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00175 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00087 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00057 2022/2023 Grundskola Avslag



2022/00031 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00025 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00317 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00738 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00544 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00360 2022/2023 Grundsärskola Bifall
2022/00376 2022/2023 Grundskola Bifall\Avslag Växelvis boende, val av annan skola, beviljad från endast en adress
2022/00739 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00397 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00687 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00741 2022/2023 Grundskola Avslag



Växelvis boende, val av annan skola, beviljad från endast en adress
Växelvis boende, val av annan skola, beviljad från endast en adress























Växelvis boende, val av annan skola, beviljad från endast en adress



Växelvis boende, val av annan skola, beviljad från endast en adress



Växelvis boende, val av annan skola, beviljad från endast en adress



Växelvis boende, val av annan skola, beviljad från endast en adress



Växelvis boende, val av annan skola, beviljad från endast en adress



Ärendenummer Läsår Skolform Bifall/Avslag
2022/00743 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00742 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00746 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00748 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00747 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00749 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00750 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00753 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00757 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00760 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00761 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00764 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00763 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00765 2022/2023 Grundsärskola Bifall
2022/00751 2022/2023 Grundskola Bifall\Avslag
2022/00752 2022/2023 Grundskola Avslag
2022/00770 2022/2023 Grundskola Bifall
2022/00771 2022/2023 Grundskola Bifall



Bifallna färdmedel
Skolbuss(folkbokföringsadress)
Skolbuss(folkbokföringsadress)
Skolbuss(folkbokföringsadress)
Skolbuss(folkbokföringsadress)

Skolbuss(folkbokföringsadress)
Skolbuss(folkbokföringsadress)
Skolbuss(folkbokföringsadress)
Skolbuss(folkbokföringsadress)

Skolbuss(folkbokföringsadress)
Busskort(folkbokföringsadress), Skolbuss(folkbokföringsadress)

Ekonomisk ersättning(folkbokföringsadress)
Skolbuss

Skolbuss(folkbokföringsadress)
Skolbuss(folkbokföringsadress)



Avslagna färdmedel Fr.o.m. datum T.o.m. datum
2022-08-17 2023-06-15
2022-08-17 2023-06-15
2022-08-17 2023-06-15
2022-08-17 2023-06-15

Busskort(folkbokföringsadress), Skolbuss(folkbokföringsadress)
2022-08-17 2023-06-15
2022-08-17 2023-06-15
2022-08-17 2023-06-15
2022-08-17 2023-06-15

Busskort(växelvis boende), Skolbuss(växelvis boende)
2022-08-17 2023-06-15
2022-10-03 2023-06-15

Busskort(folkbokföringsadress)

Skolbuss(folkbokföringsadress)
Busskort(folkbokföringsadress), Skolbuss(folkbokföringsadress)

2022-08-17 2023-06-15
2022-08-17 2023-06-15



Beslutsdatum Ansvarig handläggare
2022-07-12 Pia Hansson
2022-07-12 Pia Hansson
2022-07-12 Pia Hansson
2022-07-12 Pia Hansson
2022-07-12 Pia Hansson
2022-07-15 Pia Hansson
2022-08-13 Pia Hansson
2022-08-13 Pia Hansson
2022-08-13 Pia Hansson
2022-08-13 Pia Hansson
2022-08-13 Pia Hansson
2022-08-13 Pia Hansson
2022-08-14 Pia Hansson
2022-08-14 Pia Hansson
2022-08-14 Pia Hansson
2022-08-14 Pia Hansson
2022-08-15 Pia Hansson
2022-08-15 Pia Hansson



Beslut 2022-08-24 15:09 Utskrivet: 2022-08-24 15:09
Utskrivet av: Emelie Werling 
Söderroos

Beslut 2022-08-24 15:09
Beslutsnummer Beslutsdatum Tidsbegränsat Beteckning Beskrivning Typ Delegat
KS §/2022 § 143 2022-06-29 KS/2022-06-

29 § 143
Förvaltningens 
information

Ordinarie

KS §/2022 § 144 2022-06-29 KS/2022-06-
29 § 144

Beslut om olovliga 
byggnationer och 
anläggningsarbeten på 
kommunens fastighet 
Käringön 1:1

Ordinarie

KS §/2022 § 145 2022-06-29 KS/2022-06-
29 § 145

Beslut om omreglering 
av tomträttsavgälden 
för fastigheten 
Härmanö 2:144

Ordinarie

KS §/2022 § 146 2022-06-29 KS/2022-06-
29 § 146

Beslut om inbjudan till 
markanvisning för 
Östra Dalby

Ordinarie

KS §/2022 § 147 2022-06-29 KS/2022-06-
29 § 147

Upprättande av 
detaljplan inom 
fastigheten Henån 
1:306 m.fl.

Ordinarie

KS §/2022 § 148 2022-06-29 KS/2022-06-
29 § 148

Information om 
skyltning i samband 
med valet

Ordinarie

KS §/2022 § 149 2022-06-29 KS/2022-06-
29 § 149

BP 3. Genomförande 
av nybyggnation Ellös 
förskola

Ordinarie

KS §/2022 § 150 2022-06-29 KS/2022-06-
29 § 150

Information med 
anledning av 
kommunstyrelsens 
arbetsmiljöansvar

Ordinarie

KS §/2022 § 151 2022-06-29 KS/2022-06-
29 § 151

Antagande av budget 
2023 med plan för 
2024 och 2025

Ordinarie

KS §/2022 § 152 2022-06-29 KS/2022-06-
29 § 152

Finansrapport april 
2022

Ordinarie

KS §/2022 § 153 2022-06-29 KS/2022-06-
29 § 153

Förlängning av 
samverkansavtal 
ungdomsmottagningen

Ordinarie

KS §/2022 § 154 2022-06-29 KS/2022-06-
29 § 154

Förlängd 
rekommendation 
kunskapsstyrning i 
socialtjänst

Ordinarie

KS §/2022 § 155 2022-06-29 KS/2022-06-
29 § 155

Beslut om Ängås 
Generationspark

Ordinarie

KS §/2022 § 156 2022-06-29 KS/2022-06-
29 § 156

Besvarande av 
Orustförslag - satsa på 
kollektivtrafiken och 
de unga på Orust

Ordinarie

KS §/2022 § 157 2022-06-29 KS/2022-06-
29 § 157

Beslut efter tillsyn av 
Förskolan Svanen

Ordinarie

KS §/2022 § 158 2022-06-29 KS/2022-06-
29 § 158

Godkännande av 
Fyrbodals 
kommunalförbunds 
årsredovisning för 
2021 samt beviljande 
av ansvarsfrihet

Ordinarie

KS §/2022 § 159 2022-06-29 KS/2022-06- Redovisning Ordinarie



29 § 159 statistikrapport ej 
verkställda beslut 
kvartal 1

KS §/2022 § 160 2022-06-29 KS/2022-06-
29 § 160

Information: 
Rapportering av 
anmälan till huvudman 
enligt 6 kap § 10 
Skollagen (2022)

Ordinarie

KS §/2022 § 161 2022-06-29 KS/2022-06-
29 § 161

Anmälan av inkomna 
skrivelser

Ordinarie

KS §/2022 § 162 2022-06-29 KS/2022-06-
29 § 162

Anmälan av 
delegerade beslut

Ordinarie

KS §/2022 § 163 2022-06-29 KS/2022-06-
29 § 163

Ordförandens 
information

Ordinarie
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