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Sammanfattning 
På planområdet Valhall Park, en del av fastigheten Barkåkra 50:3 vid Ängelholms flygplats, 
prövar Ängelholms kommun planläggning för detaljhandel, kontor, verksamheter, vårdcentral 
och gym/träningslokal samt möjligheter till odling av grödor ovan mark. Planerad och fortsatt 
oförändrad markanvändning är enligt Naturvårdsverkets kriterier mindre känslig 
markanvändning, MKM. Försvarsmakten har historiskt bedrivit miljöfarlig verksamhet genom 
flygflottiljen F10 på planområdet. En tidigare utförd historisk inventering och ett flertal utförda 
miljötekniska markundersökningar visar att PFAS (högfluorerade ämnen) är ett utbrett och 
omfattande föroreningsproblem inom f.d. flygflottiljområdet.  
 
Sigma Civil har på uppdrag av Ängelholms kommun utfört två separata miljötekniska 
markundersökningar med provtagning i jord och grundvatten; dels med skruvborr på borrigg i 8 
punkter, och en kompletterande undersökning med provtagning i ytlig jord i 5 st grävda 
provgropar. Undersökningarna har varit riktade utifrån planerad markanvändning och där 
markarbeten planeras samt inom icke undersökta delar av planområdet. Syfte var att utreda 
föroreningssituationen med särskilt intresse PFAS-föroreningar samt bedöma risker och föreslå 
skyddsåtgärder.  
 
Den första undersökning (utförd 2020-01-20) genomfördes med jordprovtagning från skruvborr 
på borrigg i totalt 8 punkter och grundvattenrör installerades i 3 punkter i ytligt grundvatten ned 
till max 5,0 meter under markytan. Analysresultaten visade inga förhöjda halter föroreningar 
över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). PFAS/PFOS 
påvisades inte i djupare uttagna jordprover vid förmodad grundvattenyta.  
På grund av dålig tillrinning kunde inget grundvatten erhållas för analys av PFAS.  
Baserat på resultaten från innevarande undersökning samt från tidigare utförda 
markmiljöundersökningar återfinns grundvattenytan djupare än 5,0 m u my. Det bedöms därför 
inte sannolikt att länshållningsvatten kommer uppstå i schakter p.g.a. uppträngande 
grundvatten. Skulle länshållningsvatten likväl uppstå vid t.ex. djupa schakter som behöver 
avledas, rekommenderas provtagning för kontroll av föroreningsinnehåll och summa PFAS-11 
bör ingå i analysen.   
 
Den kompletterande undersökningen (utförd 2021-11-19) genomfördes med provtagning i 5 st 
provgropar PG21SC01- PG21SC05 avseende förekomst av PFAS/PFOS i ytlig jord. I ytliga 
jordprover (0,1 - 0,3 m u my) påvisades PFOS över MKM i 3 av 5 punkter (PG21SC01- 
PG21SC03) på gräsytan öster om byggnaderna 184 och 185 där parkeringsyta planeras, samt 
över KM i gräsytan vid byggnad 78. PFAS påträffades inte PG21SC05 i fyllningen under asfalt 
vid f.d. byggnad 88.  
 
I uppdraget har också ingått granskning av tidigare rapporterade miljötekniska 
markundersökningar utförda på norra delen av planområdet (byggnad 113 och f.d. 
skrotgården). Markundersökning utfördes år 2003 på norra delen av planområdet vid objekt 
107 och 108. På objekt 107 vid den s.k. skrotgården intill f.d. byggnad 88 observerades 
oljeförorening i halt över MKM med bedömd utbredning mot Ekhögsvägen. Del av 
oljeföroreningen sanerades delvis år 2007. Förorening misstänks kunna finnas kvar på del av 
ytan som omfattas av planområdet. Om markarbeten planeras intill By 113 och vid tecken på 
oljeförorening rekommenderas därför provtagning i fyllningen för kontroll av om förorening finns 
kvar. Vid provtagningen i provgrop PG21SC05 intill f.d. byggnad 88 påträffades ingen 
oljeföroreningen. 
På objekt 108 och byggnad 113 har organiska lösningsmedel och klorerade lösningsmedel 
(trikloretylen) hanterats och lagrats. Provtagning utfördes i jord intill fasad på byggnad 113 samt 
i porluften under byggnadens golv genom installation av porluftsonder i betonggolvet. Inga 
föroreningar påvisades i jord. Inga flyktiga organiska föreningar (VOC) inklusive klorerade 
alifater detekterades i porluften under betongplattan, rapporterade halter var under 
rapporteringsgräns.  
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Utförda miljötekniska markundersökningar har påvisat PFOS-förorening i ytlig jord i halter över 
SGI´s preliminära riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM).  
 
Styrande för riktvärdet MKM avseende PFOS är skydd av grundvatten vid MKM (0,02 mg/kg 
TS). Föroreningen bedöms utgöra miljörisk för grundvattnet lokalt inom planområdet samt för 
grundvatten 200 meter från källan. Vid markanvändning MKM förväntas människor besöka och 
vistas inom området endast tillfälligt och under del av året. Det justerade hälsoriskbaserade 
riktvärdet vid MKM är 11 mg/kg TS, och observerade halter är väl under jämförvärde.  
PFOS-föroreningen bedöms därför i första hand utgöra en miljörisk.  
 
Föroreningar förekommer i regel heterogent fördelade inom ett förorenat område i låga halter 
samt i höga halter, s.k. hot spots. En miljöteknisk markundersökning är en 
stickprovsprovtagning, vilket innebär att det kan finnas föroreningar på ytor inom planområdet 
som inte har undersökts. Det är en osäkerhet som alltid finns vid miljötekniska 
markundersökningar.  
 
Mot ovan bakgrund bedöms därför att konstaterad PFOS-förorening i mark behöver avhjälpas 
inför genomförande av detaljplanen Valhall Park, med lämplig efterbehandlingsåtgärd och dess 
omfattning bedömas.  
 
Sammanfattningsvis, resultaten från innevarande markmiljöundersökningar tillsammans med 
resultat från tidigare rapporterade undersökningar, bedöms ge en representativ bild som 
speglar föroreningssituationen inom planområdet, och syftet med utförda undersökningar 
bedöms därför vara uppnådd. 
 
Trots att grundvattenundersökningen inom planområdet inte blev fullständig, utgör resultaten 
likväl information för den samlade riskbedömningen, samt vägledning för hantering av potentiellt 
förorenat länshållningsvatten som kan uppträda i djupa schakter p.g.a. uppträngande 
grundvatten. Det finns skäl att misstänka att eventuellt länshållningsvatten kan innehålla PFAS-
förorening baserat på erfarenheter om föroreningens spridning i mark och grundvatten. 
 
Planeras återvinning av massor med föroreningshalter över Mindre än ringa risk (MRR) inom 
entreprenaden eller på annan plats, ska anmälan göras till lokal tillsynsmyndighet innan arbete 
påbörjas.  
 
Påträffade förorening utgör miljörisk varför en anmälan enligt 28§ i förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska lämnas in till kommunen åtminstone 6 veckor innan 
eventuella markarbeten påbörjas i förorenad mark.  
 
Enligt 10 kap 11§ miljöbalken ska den som äger eller brukar en fastighet ”oavsett om området 
tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening 
på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön.” 
 
 
  



  Valhall Park 
2022-02-15 

Projektnummer 153979 
 

   
Sigma Civil AB  RAPPORT-119172 
www.sigmacivil.se 6(28) Version 1.0 

1 Inledning 
Ängelholms kommun prövar planläggning för detaljhandel, kontor, verksamheter, vårdcentral 
och gym/träningslokal samt möjligheter till odling ovan mark på planområdet Valhall Park 
(Länsstyrelsen Skåne, 2020). Sigma Civil har tidigare utfört en historisk inventering som visar 
att miljöfarliga verksamheter (Försvarsmaktens flygflottilj F10) har bedrivits inom planområdet 
och petroleumförorening har påträffats. Vidare konstateras att PFAS är ett generellt och 
omfattande problem på f.d. flygflottiljområdet i jord och grundvatten (Sigma Civil, 2020).  
 
Sigma Civil fått i uppdrag av Ängelholms kommun att inför planläggningen utföra miljötekniska 
markundersökningar inom planområdet för att utreda föroreningssituationen. Syftet är att 
undersöka och identifiera föroreningar i jord och grundvatten med särskilt fokus på PFAS då det 
är ett utbrett och omfattande föroreningsproblem inom f.d. flygflottiljområdet F10 Ängelholm.  

2 Bakgrund och omfattning 

2.1 Omfattning 
Projektet har omfattat: 

 Upprättande av provtagningsplan 
 Fältarbeten: jordprovtagning med borrbandvagn, asfaltsprovtagning, installation av 

grundvattenrör, provtagning grundvatten och fältdokumentation 
 Laboratorieanalyser 
 Förevarande rapport med sammanställning och utvärdering av resultaten 

2.2 Områdesbeskrivning 
Det aktuella undersökningsområdet ligger inom företagsbyn Valhall Park (tidigare Skånska 
Flygflottiljen F10) ca 5 km norr om Ängelholms centrum och 1 km väster om Ängelholms 
flygplats, se figur 1a. 

   
Figur 1a. Undersökningsområdet markerat i rött (kartbild modifierad från Eniro, 2021) 

Området är ca 2,4 hektar stort och består till största delen av hårdgjorda ytor och byggnader där 
det funnits verkstäder, och där petroleumprodukter har hanterats och lagrats. Planområdet 
omfattar en del av fastigheten Barkåkra 50:3 och gränsar till jordbruksmark i söder, byggnader i 
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väster, skola och lokaler i norr och grönyta i öster. Den närbelägna flygplatsen är utpekad som 
riksintresse för kommunikationer (Boverket, 2021) och det finns ett antal fornlämningar i 
närområdet som är skyddade enligt Kulturmiljölagen. Fornlämningen Snöfleshög ligger i direkt 
anslutning till planområdet. Gravhögen saknar definierat fornlämningsområde och det kan 
därför finnas fornlämningar dolda under mark inom planområdet (Riksantikvarieämbetet, 2021).  

2.3 Historik och tidigare undersökningar  
Inom planområdet Valhall Park har flygflottiljens centrala drivmedelsanläggning för fordon varit 
lokaliserad, från 1945 fram till nedläggningen 2002. Planområdet har även omfattat 
flygplansverkstad, fordonstvätt och tankningsområde samt en skrotgård där det lagrades 
kasserad utrustning, bilar, oljor, aceton och tinner (Sigma, 2020). Verksamheten inom 
planområdet omfattar objekt 107 och 108 och byggnaderna 246 och 113.   

2.3.1 VOC-föroreningar och klorerade alifater objekt 107 och 108 
Johan Helldén utförde år 2003 miljöteknisk undersökning på objekt 107 vid byggnad 246 och 
113 samt vid objekt 108 och byggnaderna 111 och 113 (Helldén 2003).  
 
Objekt 107 byggnad 246 skrotgården:  
Markundersökning utfördes med fältinstrument (PID) för indikation flyktiga organiska ämnen 
(VOC) inklusive klorerade alifater, samt laboratorieanalyser av jordprover. I den inledande 
undersökningen borrades 4 hål, och jordprover analyserades bl.a. för klorerade alifater.  
Resultaten visar att förekomsten av föroreningar var begränsad till själva skrotgården. 
Mätningar med fältinstrument (PID) på skrotgården visade tydlig indikation på förorening och 
VOC halter >1000 ppm uppmättes i flera punkter och jorden var ofta gråfärgad och luktade 
starkt av petroleum. Observerade VOC-halter i fält redovisades som grupp av flyktiga ämnen, 
och klorerade alifater redovisas inte i Helldéns rapport. Laboratorieanalys av jordprov visade 
förhöjd halt petroleumförorening (aromater C8-10) över riktvärde för MKM i endast punkt 01 intill 
byggnad 88 på den f.d. skrotgården, se situationsplan bilaga 1. Föroreningen bedömdes ha 
utbredning västerut i riktning mot Ekhögsvägen och del av föroreningen sanerades år 2007, se 
efterbehandlingsplan i figur 1b (Sweco Viak, 2007). Kostnadsuppskattning för åtgärd av 
eventuellt kvarvarande förororening ses i separat PM förtydligande markföroreningar (Sigma 
Civil 2021).       

 
Figur 2b. Efterbehandling av västra delen av skrotgården (Sweco Viak 2007).  

Jordlagerföljden vid skrotgården rapporterades komplicerad. Översta 0-1,0 meter utgörs i 
huvudsak av sandig grusig fyllning och därefter sand med lerskikt av varierande mäktighet. 
Lerskikten har sannolikt fungerat som ”lock” för flyktiga VOC, vilka gav utslag med fältinstrument 
(PID) under fältarbetet och som troligen avgick under provtagningen då dessa resultat inte 
korrelerade med resultat från laboratorieanalyser. Utifrån jordlagerföljden med varviga skikt av 
lera och sand bedömdes spridningsförutsättningarna vara måttliga till stora inom området. 
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Helldén drar slutsatsen att migration och ansamling av VOC på sikt inte kan uteslutas i eller 
under intilliggande byggnader, varför det rekommenderades att kompletterande undersökning 
med installation av porluftssonder och provtagning av markens porluft mellan föroreningen och 
närliggande byggnader. 
 
Grundvattenytan har inte med säkerhet kunnat fastställas i området, jorden observerades vara 
fuktig på olika djupnivåer. Vid 2,8 - 3,7 m u my (meter under markytan) var sanden grå och 
luktade starkt av petroleum. Grundvatten påträffades inte vid skruvborrning ned till 4,4 m u my. 
Utifrån iakttagelser i fält gjordes bedömningen att grundvattenytan inom området ligger djupare 
än 5,0 m u my.   
 
Objekt 108 central flygplansverkstad: 
Miljöteknisk markundersökning på objekt 108 omfattade byggnaderna 111 och 113. 
Undersökningen utfördes med provtagning i jord och porluft kring byggnaderna 111 och 113. 
Byggnad 113 ligger intill den f.d. skrotgården. I byggnaden utfördes tidigare service på 
drivmedelsutrustning och flygplansmotorer med tvätt. Misstanke finns om att spill av organiska 
lösningsmedel inne i byggnad 113 kan ha skett och trängt ned genom golvet. Jordprovtagning 
och indikation med fältinstrument (PID) utfördes i 3 borrpunkter längs med den östra fasaden av 
byggnad 113, se situationsplan bilaga 1. Fyra stycken porluftssonder installerades i golvet inne i 
byggnad 113 för analys av flyktiga organiska ämnen (VOC) samt klorerade alifater i porluften 
under golvet. Figur 1c visar installerad porluftsond i byggnad 111.  

 
Figur 3c. Installerad sond för provtagning av porluft under betongplattan i byggnad 111.  

Samtliga uttagna jordprover analyserades för oljeföroreningar (alifater och aromater), BTEX och 
klorerade alifater respektive analys av BTEX och klorerade alifater i porluftprover. 
Observerade halter vid laboratorieanalys av organiska ämnen inklusive klorerade alifater var 
under laboratoriets rapporteringsgräns. Inte i någon punkt påvisades indikation på flyktiga 
organiska föroreningar (VOC) i jord- eller porluftsprover i 3 punkter vid östra fasaden av 
byggnad 113 eller i porluft under betonggolvet i byggnad 113. Endast spår och låg halt toluen 
detekterades i samtliga luftprover vilket enligt Helldén tyder på att det troligen rör sig om 
kontamination av proverna. Uppmätt värde av toluen var långt under det yrkeshygieniska 
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nivågränsvärdet för en arbetsdag (8h). Sammanfattningsvis påvisades inga flyktiga organiska 
föroreningar inklusive klorerade alifater i analyserade prover av jord eller porluft.  
Grundvattenytans läge påträffades den inte i någon av 8 undersökta provpunkterna vid 
skruvborrning ned till 3,0 m u my.  
 
För mer utförlig information om tidigare förorenande verksamhet inom området, se Sigma Civil:s 
historiska inventering (Sigma, 2020).  

2.3.2 PFAS - förorening 
På ett flertal platser inom f.d. flygflottiljområdet har det bedrivits brandövningsverksamhet med 
släckskum innehållande högfluorerade ämnen (PFAS). Strax sydöst om planområdet vid 
byggnad 8, objekt F10 102/103 förvarades släckskum och här bedrevs verksamhet med 
brandsläckningsövningar. PFOS över SGI`s preliminära riktvärde för MKM påträffades i ytlig 
jord (0-0,1 m u my) kring byggnad 8 i fem (5) punkter (Niras, 2016). I samband med att lokaler 
planeras för förskola runt byggnad 24 genomfördes en markmiljöundersökning i augusti 2021, 
och PFOS över SGI`s preliminära riktvärde för KM påträffades i ytig jord (Bjäre markkonsult, 
2021).  
 
Tidigare provtagning har visat att det finns omfattande PFAS-föroreningar i jord, grund- och 
dagvatten och att det finns mycket höga halter PFOS i fördröjningsdammarnas sediment. Strax 
öster om planområdet, i punkt NI06, påträffades höga PFOS-halter i jord (120 µg/kg TS), 6 
gånger riktvärdet för MKM, se figur 2a (Niras, 2017). I samma punkt uppmättes PFAS 280 ng/l i 
grundvattnet, 3 gånger över Livsmedelverkets åtgärdsgräns (90 ng/l). 
 

 
Figur 2a. Planområdet Valhall Park (röd polygon) och punkt NI06 (Niras, 2017). 
 
I provpunkt 102/103.06, vid byggnad 8 sydost om planområdet påträffades kraftigt förorenat 
grundvatten med PFAS-halt om 59 000 ng/l, se figur 2b. I byggnad 8 förvarades 
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brandsläckningsskum och brandsläckningsövningar utfördes. Figur 2b visar uppmätta halter i 
grundvatten och blå pilar visar bedömda strömningsriktningar utifrån utförda nivåmätningar.  
Resultaten från Niras undersökningar indikerar att grundvattnets strömningsriktning i området är 
sydlig och att en föroreningsplym föreligger i nord-sydlig riktning. En spridning av kraftigt PFAS-
förorenat ytligt grundvatten omkring provpunkt 102/103.06 bedöms ske i sydlig riktning mot 
dammen (42 ng/l) söder om det f.d. garnisonsområdet.  
 

 
Figur 2b. Planområdet Valhall Park (röd polygon). Uppmätta PFAS halter  
i grundvatten och bedömda strömningsriktningar (Niras, 2017).  
 
2.3.3 Förorenade områden riskklass 2  
Strax väster om planområdet har det funnits två handelsträdgårdar där biologiska och kemiska 
bekämpningsmedel har hanterats och uppvärmning har skett med en oljepanna. Söder om 
planområdet finns två nedlagda deponier (Barkåkra 58:1) där det troligtvis deponerats bygg-, 
schakt-, och trädgårdsavfall, samt bilar, vitvaror, kemikalier och grovavfall från hushåll (Sigma, 
2020).  Samtliga 4 objekt är inventerade och riskbedömningen har indelat dem i riskklass 2, stor 
risk för människors hälsa och miljön, se lokalisering figur 2c.  
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Figur 2c. Förorenade områden riskklass 2, utdrag från EBH-stödet (lansstyrelsen.se) 
 
 

 
Figur 3. T.v: Betongplattan där drivmedelspumpar varit placerade vid byggnad 78 (provpunkt 21SC04).  
T.h: Oljecisterner och luftning (provpunkt 21SC05). 
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2.4 Geotekniska förhållanden/Geologi 
Naturlig jordart inom planområdet utgörs av isälvssediment bestående av genomsläppliga grus-  
och sandavlagringar (SGU, 2021), se figur 4. 

 
Figur 4. Jordartskarta med undersökningsområdet markerat i rött (kartbild modifierad från SGU, 2021a) 

2.5 Hydrogeologiska förutsättningar 
 
Jordarterna i området domineras av isälvssediment med en hög genomsläpplighet (SGU, 
2021a). Grundvattnets huvudströmningsriktning är, enligt SGU (2021b), svagt nordostlig norr 
om planområdet. Grundvattenflödet söder om planområdet ligger i sydlig riktning och sydväst 
om planområdet går grundvattenflödet i sydvästlig riktning, ner mot Skälderviken, se figur 4. 
Risken bedöms därför vara liten att föroreningar från deponierna söder om planområdet skulle 
ge någon negativ påverkan. Det föreligger dock en risk att eventuella föroreningar från de 
gamla anläggningarna strax norr om kan påverka planområdet.  
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Figur 5. Grundvattenflöde och uttagsmöjligheter vid planområdet. Planområdet är markerat i rött.  
(Kartbild modifierad från SGU, 2021b) 
 

2.5.1 Grundvattenyta   
I tidigare utförda markundersökningar inom planområdet eller i dess närhet har 
grundvattenytans läge undersökts. Helldén kunde inte fastställa grundvattenytans läge i 
undersökningarna år 2003, utan baserat på iakttagelser i fält bedömdes den ligga djupare än 
5,0 m u my. I Nira´s undersökning noterades grundvattenytan vid cirka 16 meter under 
markytan i punkt NI06, belägen strax öster om planområdet, se figur 2a ovan (Niras, 2017). Vid 
objekt 012, cirka 150-200 meter bort uppmättes grundvattenytan i åsakviferen till 17,6 meter 
under markytan år 1996. 

2.6 Nuvarande och planerad markanvändning 
Inom planområdet ligger idag ett gym (Friskis & Svettis, 2021) och ett musteri (Husets must, 
2021). Del av den gamla skrotgården och ett antal byggnader har rivits och ersatts av en väg 
som går på den västra kanten av planområdet (Sigma Civil, 2020). På det aktuella planområdet 
prövas nu planläggning för verksamheter bl.a. detaljhandel, kontor, vårdcentral och gym/ 
träningslokal (Länsstyrelsen Skåne, 2020a). Planerad markanvändning är enligt 
Naturvårdsverkets terminologi mindre känslig markanvändning (MKM).  

3 Genomförande 
Fältarbete och provtagning genomfördes 2021-01-20 av Breccia AB (miljökonsult) och Peters 
Geotekniska Borrningar AB (entreprenör). En kompletterande provtagning utfördes även i fem 
provgropar i utvalda punkter för analys av PFAS/PFOS i ytlig jord inom planområdet, se bilaga 
1. Grävning av provgropar och provtagning utfördes av Svevia AB 2021-11-19. Protokoll och 
fotodokumentation upprättades under fältarbetet.    
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3.1 Provtagningsplan 
Provtagningsplanen och analyser har anpassats för att möta Länsstyrelsens krav och planen 
har tagits fram i samråd med tillsynsmyndigheten, miljöförvaltningen i Ängelholms kommun. 
Provtagningspunkternas lägen mättes in med GPS, provpropar ej inmätta utan endast 
markerade och framgår i situations- och provtagningsplanen, bilaga 1. Planområdet har tidigare 
i stora delar inte undersökts för markföroreningar förutom vid f.d. Skrotgården och byggnader 
246 och 113 där en sanering av oljeförorening genomfördes 2007. Motivering och bakgrund till 
provpunkternas lägen redovisas nedan:  

Provpunkt 
 

Beskrivning 

Skruvborr på borrbandvagn, 2021-01-20 
21SC01 Provpunkten utgick på grund av trång passage mellan byggnaderna och träd där det inte 

gick att köra fram med borrbandvagnen.   
Syfte att undersöka eventuell föroreningsspridning från f.d. Skrotgården där det hanterats 
och lagrats drivmedel och organiska lösningsmedel. Området ej tidigare undersökt. 

21SC02 Syfte att undersöka eventuell föroreningsspridning från f.d. Skrotgården där det hanterats 
och lagrats drivmedel och organiska lösningsmedel. Området ej tidigare undersökt.  
Analys jord: metaller, petroleumämnen och PAH16. 

21SC03 Drivmedelsanläggning låg öster om byggnad 78 åren 1945-75. 
Analys jord: metaller, petroleumämnen och PAH16. 

21SC04 Drivmedelsanläggning låg norr om byggnad 78 åren 1975-2002.  
Pumpstation på betongplatta. Provpunkt öster om och intill plattan. 
Analys jord: metaller, petroleumämnen och PAH16. 

21SC05 
Grundvattenrör i 
ytligt grundvatten.  

Lägen för underjordiska drivmedelscisterner väster om byggnad 78.  
Handelsträdgård väster om planområdet och risk för spridning klorerade 
bekämpningsmedel till planområdet.  
Analys jord och grundvatten: screening, PFAS/PFOS och klorerade bekämpningsmedel  

21SC06 Verksamhet med fordonstvätt på ytan. Markarbeten planeras på området. 
Analys jord: metaller, petroleumämnen, PAH16 och PFAS inkl PFOS 

21SC07 
Grundvattenrör i 
ytligt grundvatten.  

Byggnad 185 användes troligen som garage för transportcentralen 
PFAS påvisat i grundvatten i NI06 öster om planerad punkt. 
Analys jord och grundvatten: metaller, petroleumämnen och PAH16, samt PFAS inkl PFOS 
på djup för förmodad grundvattenyta.   

21SC08 Tidigare verksamhet okänd. Byggnaden ska enligt information rivas 
Analys jord: metaller, petroleumämnen och PAH16. 

21SC09 
Grundvattenrör i 
ytligt grundvatten.  

Byggnaderna (112, 184) användes troligen som garage för transportcentralen och kan 
komma att rivas i framtiden enligt uppgift.  
PFAS påvisat i grundvatten sydöst planområdet (102/103.06).  
Analys jord och grundvatten: metaller, petroleumämnen och PAH16, PFAS inkl PFOS 

Provgropsgrävning 2021-11-19 
PG21SC01 
PG21SC02 
PG21SC03 

Schaktarbeten är planerade för större parkeringsyta på gräsytan öster om  
byggnaderna 184/185. 3 provgropar grävs ned till 1,0 meter.  
Analys ytlig jord: PFAS/PFOS 

PG21SC04 Kontroll ytlig jord på gräsytan vid byggnad 78. Analys ytlig jord: PFAS/PFOS  
PG21SC05 Provgrop intill f.d. byggnad 88, kontroll förekomst kvarlämnad oljeförorening. 

Analys jord: PFAS/PFOS och alifater och aromater.  

3.2 Jordprovtagning 
 
Metoden var provtagning direkt från jordskruv på borrbandvagn och utfördes 2021-01-20. 
Provtagning genomfördes i 8 punkter ner till ett maximalt djup om 5 meter under markytan (m u 
my). Jordprover togs ut som samlingsprover direkt från skruven, halvmetersvis den första 
metern ned i mark, och därefter metervis. Provtagningen anpassades även efter eventuella 
förändringar i jordart, färg och eventuella dofter eller tecken på förorening. En okulär 
jordartsbestämning genomfördes i fält. Fältiakttagelser redovisas i fältprotokoll, se bilaga 2.  



  Valhall Park 
2022-02-15 

Projektnummer 153979 
 

   
Sigma Civil AB  RAPPORT-119172 
www.sigmacivil.se 15(28) Version 1.0 

Proverna förvarades i diffusionstäta plastpåsar mörkt och kallt till dess att utvalda prover 
skickades till ackrediterat laboratorium, ALS Scandinavia AB, för analys. Prover som inte 
skickades på analys förvaras i kyl under en begränsad tid för eventuell kompletterande analys. 
 
10 jordprover sändes till laboratorium, ALS Scandinavia AB, för analys. 8 jordprover 
analyserades med avseende på metaller, alifater, aromater, BTEX och PAH, och 3 jordprover 
analyserades med avseende på PFAS. En bred miljöscreening (inkl. analys av klorerade 
pesticider) gjordes på ett av proverna. Av fältprotokollet (bilaga 2) framgår vilka analyser som 
genomfördes på respektive prov.  

 
Figur 4a. Provtagning med jordskruv, 2021-01-20.  

3.3 Asfalt 
 
Asfaltsprovtagning genomfördes i en punkt (21SC06) i samband med jordprovtagningen. Provet 
förvarades i diffusionstät plastpåse samt mörkt och kallt till dess att provet skickades till 
ackrediterat laboratorium, ALS Scandinavia AB, för analys av stenkolstjära (PAH16). För 
punktens placering, se bifogad situations- och provtagningsplan, bilaga 1.  

3.4 Grundvattenprovtagning 
 
Två tums grundvattenrör/miljörör (GV-rör) i PEH-plast med dexel-lock installerades i tre punkter 
(21SC05, 21SC07 och 21SC09) i samband med jordprovtagningen, 2021-01-20. Se fältprotokoll 
för installation av grundvattenrör, bilaga 3. Tillrinningen i rören vid installation var mycket dålig 
och renspumpning kunde inte utföras. Rör 21SC05 och 21SC07 var torra och 24 cm pelare i 
21SC09, se fältprotokoll bilaga 3.     
 
Vid provtagning 2021-02-03 var uppskattad volym i vattenpelare i 21SC05 och 21SC09 0,35 
respektive 0,47 liter, och rör 21SC07 var torrt. Efter omsättning var tillströmningen i rören 
mycket dålig och inget vatten kunde erhållas för planerade analyser.  
 
Efter kontroll av grundvattennivåer i små magasin och variation under året skulle fyllnadsgraden 
vara som högst under januari till mars enligt SGU (2020), se figur 5.  
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Figur 5. Fyllnadsgrad i små grundvattenmagasin (www.sgu.se) 
 
Efter avstämning med miljöenheten beslöts att ytterligare ett försök för provtagning i ytligt 
grundvatten skulle göras under mars månad 2021, och provtagningen genomfördes 2021-03-
17.  
Vattenprov kunde uttas i 21SC05 och 21SC09. Vattenmängden var dock mycket begränsad i 
båda rören och cirka 120 ml erhölls och räckte endast för att utföra metallanalyser (PFAS-
analyser kräver minst 250 ml vatten). P.g.a. dålig tillrinning uttogs prov direkt utan föregående 
omsättning. GV-rör i provpunkt 21SC07 var fortsatt helt torrt och vattenprov erhölls inte. 

3.5 Provgropar  
 
Provtagning i grävda provgropar utfördes 2021-11-19. Provgropsgrävning utfördes ned till 1,0 
meter under markytan i fem punkter PG21SC01- PG21SC05, se situationsplanen bilaga 1. 
Provgroparna PG21SC01- PG21SC03 är placerade på gräsytan öster och norr om 
byggnaderna184/185, PG21SC04 på gräsytan väster om byggnad 78, och PG21SC05 på 
asfalterade ytan intill f.d. byggnad 88 (numera riven) på skrotgården där oljeförorening tidigare 
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påträffats och delvis sanerats. PFAS inklusive PFOS analyserades i ytliga jordprov från alla fem 
punkter, samt oljeförorening och PAH i PG21SC05. Fältprotokoll ses i bilaga 5. Figur 6 visar 
utvalda provgropar.  
 

  
Figur 6a. Provgrop PG21SC01.  Figur 6b. Provgrop PG21SC03 

  
Figur 6c. Provgrop PG21SC04 Figur 6d. Provgrop PG21SC05 

 

4 Skyddsobjekt  
För riskbedömning av potentiella föroreningskällor inom fastigheten tas hänsyn till pågående 
och framtida planerad markanvändning på planområdet med bl.a. handel, vårdcentral och 
friskvård. Markanvändningen är mindre känslig (MKM) enligt Naturvårdsverkets kriterier och 
planområdet utgörs i huvudsak av hårdgjorda ytor och byggnader samt en del gräsytor.  

4.1 Hälsa 
 
Skyddsobjekt är människor, barn och vuxna, som tillfälligt besöker och vistas på området. 
Riskbedömningen baseras på sannolika exponeringsvägar- och exponeringstider. I pågående 
och framtida planerad markanvändning bedöms exponering för föroreningar kunna vara 
inandning av ånga eller damm samt direkt hudkontakt med jord.  
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4.2 Miljö 
 
Grundvattenförekomster är i princip alltid skyddsvärda i egenskap av naturresurs. Planområdet 
omfattas av grundvattenmagasin med små uttagsmöjligheter (1-5 l/s), vilket inte till någon del 
överlagras av annat definierat magasin enligt Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU.  
 
Med hänsyn taget till syfte och avgränsning för innevarande miljötekniska markundersökning 
och planläggningsprocessen, beaktas endast det ytliga grundvattnet avseende riskbedömning 
av eventuella föroreningar. Ekosystemen i markmiljön under hårdgjorda ytor bedöms generellt 
ha lågt skyddsvärde med hänsyn taget till pågående och framtida markanvändning. 
Naturvårdsverkets riktvärdesmodell tar hänsyn till ovan naturresurser vid beräkning av generella 
riktvärden. 

4.3 Spridning av förorening och exponeringsvägar  
 
Spridning av föroreningar i jord i den omättade zonen (ovan grundvattenytan) kan ske via 
mobilisering nederbörd som infiltrerar jordprofilen med vertikal transport ned till grundvattnet 
(mättade zonen) och vidare med dess strömningsriktning. Flyktiga föroreningar i markytan kan 
spridas via förångning eller damning.  
 
Under transport i mark och grundvatten kan förorening spridas vidare till nedströms ytvatten 
eller våtmark eller binda till partiklar av organiskt material och sedimentera. Människor som 
uppehåller sig tillfälligt på området och kan exponeras för föroreningar via inandning av ånga 
eller damm, eller hudkontakt med förorenat jord. Vid en framtida ändrad markanvändning med 
odling av växter kan exponering via intag bli aktuell exponeringsväg.  

5 Riktvärden 

5.1 Bedömningsgrunder jord 
 
Analysresultaten jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenade områden 
(Naturvårdsverket 2009). Riktvärdena är framtagna för två olika typer av markanvändning; 
Känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). 
 

- Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning 
och grundvattnet skyddas. KM motsvarar till exempel bostäder, förskolor och skolor, det 
vill säga där människor ska kunna vistas permanent. 

 
- Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av 

markanvändning och grundvattnet skyddas. MKM motsvarar markanvändning som 
kontor och industrier. Ingen heltidsvistelse på platsen är trolig.  
 

Analysresultaten jämförs även med Avfall Sveriges framtagna rekommenderade haltgränser för 
klassificering av förorenade massor som farligt avfall (FA) (Avfall Sverige, 2007) och med 
Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk (MRR) (Naturvårdsverket, 2010). Mindre än 
ringa risk motsvarar låga nivåer av föroreningar då jordmassor kan återanvändas fritt i 
anläggningsarbeten utan anmälan till lokal tillsynsmyndighet. 

5.2 Bedömningsgrunder PFOS 
 
Statens geotekniska institut (SGI) har tagit fram preliminära riktvärden KM och MKM för PFOS i 
mark (SGI, 2015). En inledande inventering utförd av SGI har visat att dataunderlaget som 
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krävs för att beräkna riktvärden är bristfälligt för de flesta PFAS-föreningar och den enda PFAS-
förorening som har ett preliminärt riktvärde är i dagsläget PFOS.  
 
De preliminära riktvärdena för PFOS är baserade på en sammanvägd bedömning av riktvärden 
för i) hälsorisk, ii) skydd av markmiljö, iii) skydd av miljö i nedströms ytvattenrecipienter, och iv) 
skydd av grundvatten. Det lägsta värdet av de fyra framtagna riktvärdena blir styrande och ger 
det preliminära riktvärdet (SGI, 2015).  
 

- Styrande för riktvärdet känslig markanvändning (KM) är skydd av markmiljö, 0,003 
mg/kg. Riktvärdet för skydd av grundvatten skyddar ett magasin inom och intill området.  
 

- Styrande för riktvärdet mindre känslig markanvändning (MKM) är skydd av grundvatten 
på ett avstånd 200 meter från det förorenade området, 0,021 mg/kg.  
 
Riktvärde för skydd av markmiljö är 0,3 mg/kg, och hälsoriskbaserade riktvärdet 11 
mg/kg. De högre riktvärdena hänger samman med att mindre känslig markanvändning 
ger miljö och människor ett lägre skydd.  

Tabellen nedan sammanställer preliminära riktvärden KM och MKM för PFOS och styrande 
skyddsobjekt.  
 
Preliminära riktvärden KM och MKM för PFOS i jord [mg/kg TS]. 

Riktvärde* KM MKM 
Hälsorisk 0,031 11 
Skydd av markmiljö 0,003 0,3 
Skydd av grundvatten 0,0066 0,021 
Skydd av ytvatten 0,027 0,027 
Preliminärt riktvärde 0,003 0,020 

*SGI publikation 21, 2015 
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5.3 Asfalt 
 
Asfaltsbeläggning där summa PAH16 <70 mg/kg betraktas som fri från stenkolstjära medan 
beläggningar med halter >70 mg/kg betraktas som s.k. tjärasfalt (Vägverket, 2004). Beroende 
på halt av tjärämnen i asfalten medför det olika restriktioner för lagring och återanvändning, se 
tabell 1.  

 Tabell 1 – Klassning och rekommendationer för återanvändning av asfaltsmassor 

Summa 
PAH16 
(mg/kg) 

Naturvårdsverkets 
vägledning klassning 
av avfall  

Vägverkets 
riktlinjer 
(Vägverket, 2004) 

Rekommendationer, 
Ängelholms kommun, 
2021 

Prövningsnivå, Ängelholms 
kommun, 2021 

<70 
mg/kg 

Icke farligt avfall 

 

Kan fritt 
återanvändas.  

Kan återvinnas i 
asfaltverk eller i den 
övre delen av en 
vägkropp på tidigare 
asfalterad väg. Det är 
fortfarande olämpligt 
att använda sådan 
asfalt inom 
vattenskyddsområden 
eller för andra 
ändamål än 
vägkonstruktioner. 

Krävs ingen anmälan eller 
tillstånd. 

Tjärhaltig asfalt  

70 – 300 
mg/kg 

Icke farligt avfall 

 

Återanvändning i 
bärlager om ny 
asfalt läggs 
ovanpå 

Asfalt med 
stenkolstjära (>70 
mg/kg 16 PAH) får inte 
blandas med nyare 
asfalt. 

Lämna in en anmälan via e-
tjänst ”Anmälan om 
användning för 
anläggningsändamål” enligt 
verksamhetskod 90.141 i 
miljöprövningsförordningen 
(2013:251), så att 
miljöenheten kan bedöma 
risken för föroreningar. 
Eventuellt kan du behöva söka 
tillstånd hos länsstyrelsen. 

300 – 
1000 
mg/kg 

Farligt avfall 

 

 

Återanvändning 
med restriktioner, 
t.ex. inte inom 
känsliga 
markområden 
eller inom 
vattenskydds-
områden. 

Asfalt med en hög halt 
stenkolstjära (>300 
mg/kg 16 PAH) klassas 
som farligt avfall och 
får inte återanvändas.  

  

>1000 
mg/kg 

Farligt avfall 

 

Ej 
återanvändning. 
Särskild 
bedömning för 
hantering. 

Asfalt med en hög halt 
stenkolstjära (>300 
mg/kg 16 PAH) klassas 
som farligt avfall och 
får inte återanvändas 

 

 



  Valhall Park 
2022-02-15 

Projektnummer 153979 
 

   
Sigma Civil AB  RAPPORT-119172 
www.sigmacivil.se 21(28) Version 1.0 

5.4 Grundvatten 
 
SGU har tagit fram bedömningsgrunder för grundvatten med syftet att främst bedöma 
grundvattnets tjänlighet som dricksvatten vilka även har anpassats till Livsmedelsverkets 
gränsvärden respektive Socialstyrelsens riktvärden för dricksvatten. Dessa gräns- och 
riktvärden är satta utifrån effekter avseende vattnets användbarhet som dricksvatten. Halter 
som överskrider dessa rikt- och gränsvärden klassas i SGU:s bedömningsgrunder som ”Mycket 
hög halt”.  I Naturvårdsverkets rapport om metodik för inventering av förorenade områden finns 
jämförvärden för indelning av tillstånd för förorenat grundvatten. Vid framtagande av 
jämförvärdena utgicks från hälsomässigt grundade gränsvärden för dricksvatten. Gränsvärdet 
ligger mellan Naturvårdsverkets tillståndsklasser ”Mindre allvarligt” och ”Måttligt allvarligt”. 
Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) har tagit fram riktvärden för 
petroleumämnen i grundvatten. Riktvärdena avser halter i källområdet. Riktvärdena har tagits 
fram för fem olika typfall, det vill säga dricksvatten, ångor i byggnader, bevattning samt 
miljörisker för ytvatten och våtmarker. Eventuell utspädning som sker innan grundvattnet når ett 
skyddsobjekt ingår i riktvärdena. I brist på gräns- eller riktvärden för vissa ämnen har även 
Havs- och Vattenmyndighetens miljökvalitetsnormer för ytvatten använts, samt kanadensiska 
vattenkvalitetskriterier och holländska riktvärden för vatten. 

5.5 Bedömningsgrunder för aktuellt område 
 
Ängelholms kommun prövar planläggning för verksamheter, detaljhandel, saluhall, kontor, 
vårdcentral och gym/träningslokal och markanvändningen är enligt Naturvårdsverkets kriterier 
mindre känslig markanvändning, MKM. Vid MKM förväntas människor besöka och vistas inom 
området endast tillfälligt och under del av året.  
I riskbedömningen jämförs analysresultaten därför med riktvärden för mindre känslig 
markanvändning (MKM). I rapporten presenteras även riktvärden för känslig markanvändning 
(KM) så väl som av Avfall Sveriges framtagna rekommenderade haltgränser för klassificering av 
förorenade massor som farligt avfall (FA). Även nivåer för mindre än ringa risk (MRR) redovisas. 

6 Resultat 

6.1 Fältobservationer 
 
Ingen avvikande lukt eller annat synligt tecken på förorening noterades under fältarbetet. Vid 
punkt 21SC04 och 21SC05 finns underjordiska ledningar och drivmedelscisterner, men ingen 
avvikande lukt noterades. Det var ställvis svårt att få upp tillräckligt med jord för analys, och i en 
av de planerade provtagningspunkterna (21SC08) kunde inget jordprov erhållas då borrstopp 
uppstod redan efter 25 cm, sannolikt beroende på stenblock.  
 
Ytterligare en planerad provpunkt (21SC01) utgick då det inte gick att komma åt provpunkten 
med borriggen. Se fältprotokoll för jord i bilaga 2. Tillrinningen av grundvatten var mycket dålig i 
samtliga tre installerade GV-rör, och vid båda provtagningstillfällena var tillgången otillräckligt 
för analys av PFAS. Se fältprotokoll, bilaga 3.   

6.2 Analysresultat 
Analysresultaten är sammanställda i bilaga 4, och laboratoriets analysrapport ses i bilaga 5. De 
viktigaste fynden sammanfattas i 6.2.1 (jord), 6.2.2 (asfalt) och 6.2.3 (grundvatten). 

6.2.1 Jord 
I de prover som analyserats påträffades inga föroreningar (metaller, alifater, aromater, BTEX 
och PAH) som överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för KM eller MKM. Endast i en punkt, 
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21SC02, påträffades kadmium i halter över gränsen för MRR. PFAS-ämnen inkl. PFOS 
detekterades inte. Screeninganalysen (inkl. klorerade bekämpningsmedel) påvisade inga 
föroreningar.  

6.2.2 Provgropar  
 
PFOS observerades över riktvärdet för MKM i PG21SC01- PG21SC03, och över KM i 
PG21SC04. Låg halt PFOS påvisades i PG21SC05 <KM, se tabell 2. Laboratoriets 
analysrapport ses i bilaga 6. 
 

 
 

6.2.3 Asfalt 
Analysresultaten visar att summa PAH16 är <6.0 mg/kg i 20SC06 och asfalten klassas därmed 
som fri från stenkolstjära och kan återanvändas fritt. För mer information om klassning och 
hantering, se tabell 1.  
 

6.2.4 Grundvatten 
Krom påträffades över SGUs bedömningsgrunder för hög halt i provpunkt 21SC05 och över låg 
halt i provpunkt 21SC09. Nickel observerads över måttlig halt i provpunkt 21SC05 och 21SC09.  
Arsenik, kadmium, koppar, bly och zink påträffades i mycket låg halter, se tabell 3. 
Analys av PFAS kunde inte genomföras p.g.a. otillräcklig vattenmängd vid provtagning. 
 
Tabell 3. SGUs bedömningsgrunder samt analysresultat (metaller) för grundvattenprover [µg/l]. 

SGUs bedömningsgrunder   Provpunkter 
Parameter Mycket låg 

halt Låg halt Måttlig halt Hög halt Mycket 
hög halt* 

Holländska 
åtgärdsvärden# 21SC05GV 21SC09GV  

Arsenik <1 1-2 2-5 5-10 ≥10 60 <0.5 <0.5 
Barium - - - - >1000 625 28,8 19,4 
Kadmium <0,1 0,1-0,5 0,5-1 1-5** ≥5 6 <0.05 0,0594 
Kobolt - - - - >50*** 100 0,197 1,44 
Krom <0,5 0,5-5 5-10 10-50 ≥50 30 44,3 3,28 

Koppar <20 20-200 200-
1000** 1000-2000 ≥2000 75 4,84 2,13 

Kvicksilver <0,005 0,005–
0,01 0,01–0,05 0,05–1 ≥1 0,3 <0.02 <0.02 

Nickel <0,5 0,5-2 2-10 10-20 ≥20 75 7,79 6,6 
Bly <0,5 0,5-1 1-2 2-10 ≥10 75 <0.2 <0.2 
Zink <5 5-10 10-100 100-1000 ≥1000 800 0,503 0,256 
Vanadin -   - - >50*** 70 11,8 2,75 

 
 
 
 
 

21SC01 21SC02 21SC03 21SC04 21SC05
0-0,1 0-0,1 0,1-0,3 0-0,1 0,3-1,0

Matjord Matjord Matjord Matjord Fyllning
PFAS* 89,4 88,6 87,8 89,6 89,4

mg/kg TS FA MKM KM
PFOS 50 0,02 0,003 0,042 0,18 0,23 0,015 0,0006

Tabell 2. Analysresultat PFOS.
Provpunkt

djup (m)
Jordart

Riktvärden 
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7 Riskbedömning 
Vilka hälsorisker som är förknippade med föroreningar i mark beror bland annat på hur  
människor inom området kan komma att exponeras för föroreningarna. Planerad  
markanvändning och var i marken föroreningarna förekommer är av betydelse för bedömning  
av riskerna. Pågående och planerad markanvändning är gatumark samt detaljhandel, kontor, 
verksamheter, vårdcentral och gym/träningslokal, varför riskbedömningen är utförd med 
riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) som åtgärdsmål.  
 
I den inledande undersökningen påträffades inga markföroreningar över generella riktvärden för 
KM. PFAS/PFOS detekterades inte i analyserades i jordprover uttagna på djup vid 
grundvattenytans läge (2,0 - 4,5 m u my) i provpunkterna 21SC05, 21SC07 och 21SC09.  
Detta då föroreningen bedöms ansamlas i övergången till mättad zon (grundvattenytan) via 
infiltrerande nederbörd som mobiliserar föroreningen i den omättade zonen närmare markytan 
och vidare spridning vertikalt genom jordlagren till den mättade zonen. Vid kompletterande 
provtagning i grävda provgropar analyserades ytliga jordprover (0,1 meter eller 0,3 meter) av 
mulljord med högt organiskt innehåll. PFOS påträffades över MKM i 3 av 5 punkter och halter 
upp till 0,23 mg/kg observerades. Vid byggnad 8 (objekt F10.101) strax söder om planområdet 
har PFOS i halter >MKM observerats i 17 punkter och högsta halt 1,1 mg/kg i ytlig jord (Niras, 
2016). Styrande för riktvärdet MKM (0,02 mg/kg) är skydd av grundvatten (200 meter från 
källan), och riktvärdet skydd av markmiljö är 0,3 mg/kg. Riktvärdet KM avseende skydd av 
grundvatten inom området är 0,0066 mg/kg. PFOS-nivåerna i ytlig jord är långt över riktvärden 
för skydd av grundvatten både inom området och magasin 200 meter nedströms. Det kan inte 
uteslutas att även riktvärdet MKM (0,3 mg/kg) för skydd av markmiljö överskrids. Observerade 
nivåer är väl under hälsoriskbaserade riktvärdet (11 mg/kg) vid mindre känslig markanvändning.  
 
Det är oklart om PFOS-förorening i jord spridits till ytliga grundvattnet inom planområdet då 
grundvattenprov inte kunde erhållas för analys. I frånvaro av undersökningsresultat för PFAS i 
grundvatten kan en fullständig riskbedömning inför detaljplaneändringen inte utföras. I 
provpunkt 102/103.05 vid byggnad 8 installerades grundvattenrör med intagsfilter 2,1 - 4,1 
meter under markytan och grundvattnets trycknivå var 1,9 m u my (Niras, 2016). PFOS halten i 
grundvattnet var 4830 ng/l vilket är >100 gånger riktvärdet för grundvatten (45 ng/l).  
 
Resultaten visar spridning av PFOS-förorening i jord till ytligt grundvatten, vilket troligen också 
är fallet inom planområdet Valhall Park, men grundvattenytan förefaller ligga på en djupare nivå 
baserat på undersökningsresultaten. Resultaten indikerar att ytligt grundvattnet inom Valhall 
Park sannolikt är förorenat av PFOS, vilket innebär kontroll av länshållningsvatten för 
föroreningsinnehåll om t.ex. grundvatten tränger upp i djupa schakter i samband med 
markarbeten. Baserat på information om grundvattnets strömningsriktningar i närområdet, 
förefaller det inte sannolikt att hög halt PFOS-förorening i grundvattnet vid byggnad 8 sprids i 
riktning mot planområdet Valhall Park. 
Höga halter PFOS har påvisats i ytlig jord inom Valhall Park, utanför planområdet vid 
byggnaderna 8 samt byggnad 24, väl över riktvärden för MKM och skydd av grundvatten, och 
ställvis även över riktvärdet för skydd av markmiljö.  
 
Sammanfattningsvis, bedöms höga halter högfluorerade ämnen i ytlig jord, och i synnerhet 
PFOS i halter över MKM, utgöra risk i markmiljön och spridning till grundvattnet lokalt men även 
långsiktigt utgöra risk för grundvattnet nedströms i strömningsriktningen från området. 
Innevarande undersökning har inte påvisat andra föroreningar i mark utöver PFOS. 
Observerade halter är väl under det justerade hälsoriskbaserade riktvärdet vid mindre känslig 
markanvändning, vilket förutsätter att människor inte exponeras via intag av växter/grödor som 
odlats inom det förorenade området. I planläggningen prövas möjligheter till odling i pallar, och 
exponeringsvägen via lokalt odlade grödor är därmed inte relevant. Hälsorisker vid exponering 
för förorenad jord för människor som tillfälligt vistas på området bedöms obefintlig. 
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8 Slutsats och rekommendationer 
PFAS-förorening har i flertalet genomförda miljötekniska markundersökningar påträffats inom 
f.d. flygflottiljområdet F10 i jord och grundvatten. Planområdet Valhall Park prövas f.n. för olika 
verksamheter. Miljöteknisk undersökning har utförts vid objekten 107 och 108, och vid f.d. 
skrotgården byggnad 246 sanerades oljeförorening år 2007.   
 
Vid digitalt möte (2020-11-19) om detaljplanen för Valhall Park, framförde överprövande 
myndighet av detaljplanen (Länsstyrelsen Skåne) behov om att föroreningssituationen i jord och 
ytligt grundvatten inom planområdet behöver utredas för att säkerställa att marken är lämplig för 
ändamålet med nya verksamheter och ändrad markanvändning. Undersökning av ytligt 
grundvatten har bäring på föroreningar i länshållningsvatten som kan uppstå vid markarbeten 
och djupare schakter, t.ex. uppträngande grundvatten eller regnvatten samt planering för 
dagvattenhantering. Det meddelades även att med hänsyn till mål och syfte med innevarande 
undersökning, att det inte finns skäl att undersöka det djupa grundvattnet (Länsstyrelsen Skåne, 
2020b). Grundvatten räknas i princip alltid som en skyddsvärd naturresurs även om uttag för 
dricksvatten inte är aktuellt. 
 
PFOS-förorening påträffades vid provtagning över MKM (>10 gånger) i ytlig matjord ned till 0,3 
meter i 3 av 5 i grävda provgropar på grönytor öster om byggnader 184/185 där parkeringsyta 
planeras, samt över KM på grönytan väster om byggnad 78.  
Riktvärdet för skydd av grundvatten inom det förorenade området är 0,0066 mg/kg, som 
överskrids >30 gånger. Riktvärdet MKM för PFOS styrs av skydd av grundvatten 200 meter 
nedströms föroreningskällan och resultaten visar att miljörisk föreligger.  
 
PFOS-föroreningen behöver avhjälpas i samband med genomförandet av detaljplanen. 
Föroreningen är inte avgränsad i profil. Baserat på resultaten rekommenderas att massor ned 
till åtminstone 0,5 meter över hela ytan där parkering planeras hanteras som förorenad av 
PFOS i halter över MKM.  
 
Alternativt kan kompletterande och detaljerad provtagning övervägas på grönytan för planerad 
parkering för avgränsning av föroreningens utbredning i plan och profil. Vid schaktning 
rekommenderas miljökontroll med provtagning i schaktbotten för kontroll PFOS-halt. 
Schaktmassor hanteras som MKM-FA massor på godkänd mottagningsanläggning och som 
kan hantera lakvatten.  
 
Hela gräsytan vid byggnad 78 rekommenderas hanteras som KM-MKM massor avseende 
PFOS ned till 0,5 meter. Kompletterande, detaljerad provtagning kan även övervägas för 
avgränsning av föroreningens utbredning i plan och profil.  
 
Den initiala undersökningen (2021 01 20) utfördes med jordprovtagning i totalt 8 punkter och 
grundvattenrör installerades i 3 punkter. Inga föroreningar påträffades över Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för KM. PFAS inklusive PFOS påvisades inte i 5 prover uttagna på djup där 
grundvattenytans läge förväntades baserat på observation av jordlagerföljden i fält.  
Grundvattenrör installerades ned till 5,0 m u my i förväntat ytligt grundvatten. Tillräcklig volym 
grundvattenprover kunde inte erhållas i något av installerade grundvattenrör för planerad PFAS-
analys. 
 
I Helldéns undersökningar 2003 inom planområdet kunde inte grundvattenytans läge 
bestämmas vid skruvborrning ned till 4,4 m u my. I Niras undersökningar vid byggnad 8 
observerades ytligt grundvatten och tryckytan noterades vid 1,9 m u my i provpunkt 102/103.05.  
Mot bakgrund av undersökningens resultat, fältobservationer avseende grundvattenytans läge i 
tidigare undersökningar, förefaller det inte sannolikt att länshållningsvatten kommer uppstå till 
följd av uppträngande grundvatten vid normalt schaktdjup i anläggningsarbeten.  
 



  Valhall Park 
2022-02-15 

Projektnummer 153979 
 

   
Sigma Civil AB  RAPPORT-119172 
www.sigmacivil.se 25(28) Version 1.0 

Observationer under fältarbetet indikerar att grundvattenytan inom planområdet kan stå djupare 
än 5,0 meter. Det kan dock inte helt uteslutas att länshållningsvatten kan uppstå, särskilt vid 
djupa schakter, vilket kan behöva renas innan bortledning. Om länshållningsvatten uppträder 
rekommenderas provtagning och analys inklusive PFOS, och bedömning i förhållande till 
miljöförvaltningens riktlinjer innan avledning till spillvattennätet alternativt lokal infiltration. 
Påträffas PFAS-förorening i länsvattnet kan rening med sedimenteringscontainer behöva 
kompletteras med kolfilter, samt provtagning och analys efter rening för att säkerställa att 
riktlinjer innehålls.  
 
I planläggningen planeras verksamheter i byggnaderna 113 och 116 som har kulturhistoriska 
värden och ska därför behållas i sin nuvarande form. Sigma Civil utförde 2020 mätning i 
inomhusluft i byggnad 116 med passiv provtagare och resultaten påvisade inga flyktiga VOC 
som föranleder vidare utredning eller åtgärder. Tidigare verksamhet med flygplansverkstad och 
motortvätt i By 113 misstänks ha kunnat orsaka markförorening till följd av hantering och 
förvaring av lösningsmedel inklusive klorerade lösningsmedel, trikloretylen. I Helldéns 
undersökningar år 2003 vid ovan nämnda objekt gjordes flertalet provtagningar i jord varav 3 
punkter intill By 113, samt i porluften under golv i By 113 genom installation av 4 stycken 
porluftsonder i betonggolvet. Klorerade alifater påvisades inte i porluften under betongplattan 
eller i jord intill By 113, rapporterade halter var under laboratoriets rapporteringsgräns.  
Utifrån resultaten kan slutsats dras att migration av oljeförorening från skrotgården och 
ansamling under byggnad 113 inte är trolig. Baserat på undersökningarnas resultat bedöms det 
därför inte sannolikt att flyktiga VOC föroreningar förekommer i inomhusluften i byggnad 113, 
varför vidare utredning och VOC-mätning i inomhusluft i byggnad 113 därför inte är motiverad.  
 
Efterbehandling har utförts av petroleumföroreningen på objekt 107 skrotgården vid f.d. By 88 
tidigare använt som drivmedelsförråd (Sweco 2007), se situationsplanen bilaga 1. Mindre 
mängd förorening misstänks kunna finnas kvar efter saneringen på yta som omfattas av 
planområdet, se vidare PM förtydligande markföroreningar (Sigma Civil, 2021).  
Vid den kompletterande provtagningen i provgrop intill f.d. byggnad 88 påträffades ingen 
oljeförorening. Föroreningen kan ha missats, och vid eventuella markarbeten intill By 113 
rekommenderas provtagning i fyllningen om tecken på kvarvarande oljeförorening observeras.  
 
En miljöteknisk markundersökning är en s.k. stickprovsprovtagning, vilket innebär att det kan 
finnas föroreningar på ytor inom planområdet som inte har undersökts. I ett förorenat område 
förekommer föroreningar heterogent i jord, vilket innebär att de kan förekomma i låga eller i 
höga halter, s.k. hot spots. Detta är i regel alltid en osäkerhet vid miljötekniska 
markundersökningar.  
 
I innevarande markmiljöundersökningar har provtagning genomförts i totalt 13 punkter på 
planområdet varav i 5 provgropar. Undersökningarna har varit riktade till områden där 
förorening har kunnat misstänkas samt till tidigare icke-undersökta områden där verksamhet 
tidigare bedrivits. Resultaten påvisade inga föroreningar, förutom PFOS i ytlig jord i halter 
>MKM i 3 punkter samt >KM i en punkt.  
 
PFOS-föroreningen behöver avhjälpas inför genomförande av detaljplanen Valhall Park, för att 
marken ska kunna anses lämpligt för planerad markanvändning, samt med hänsyn till risk för 
spridning av föroreningen till grundvattnet. Baserat på resultaten från Sigma Civil´s 
undersökningar tillsammans med tidigare rapporterade markprovtagningar inom planområdet, 
bedöms resultaten ge en representativ bild och speglar föroreningssituationen inom 
planområdet.  
 
Sammanfattningsvis, utifrån resultaten bedöms syftet med utförda undersökningar vara 
uppnådd och trots att grundvattenundersökningen inom planområdet inte blev fullständig är 
informationen av värde för den samlade riskbedömningen.    
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Föroreningssituationen i grundvatten avseende PFAS är välkänd inom flottiljområdet, och 
erhållna resultat antyder att det finns skäl att misstänka att eventuellt länsvatten i djupa schakter 
p.g.a. uppträngande grundvatten kan innehåll PFAS-förorening, baserat på kunskaper om 
PFAS och dess spridning i mark och grundvatten. 
 
Tillsynsmyndigheterna miljöförvaltningen i Ängelholm och Försvarsinspektören för miljö och 
hälsa ska underrättas om påträffade förorening. 
  
Markförorening har påträffats och en anmälan enligt 28§ i förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd ska lämnas in till tillsynsmyndigheten vanligen 6 veckor innan 
markarbeten i förorenad mark påbörjas.   
 
Enligt 10 kap 11§ miljöbalken ska den som äger eller brukar en fastighet ”oavsett om området 
tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening 
på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön.” 
 
Tillstånd bör sökas från Länsstyrelsen innan arbete påbörjas som riskerar att påverka eller 
förstöra fornlämningen Snöfleshög. Ansökan ska vara länsstyrelsen tillhanda i mycket god tid 
innan planerade markarbeten ska påbörjas (Länsstyrelsen Skåne, 2021). 
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TECKENFÖRKLARING
Koordniatsystem: sweref 99 13 30
Höjdsystem: RH2000
Skala: 1:800 (format A3)
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Fältprotokoll jord

Valhall Park Barkåkra

Upprättat av: Henrik Tuvesson

Datum: 2021-01-20

Projektnummer: 153979 

PROVTAGNINGSPROTOKOLL: 

Väderlek: 

Provtagare: 

Met
Aromater/

alifater
PAH PFAS Envipak

21SC02 Gräs 0-0,5 saHu 0-0,5 X X X X

0,5-2,0 SaTi 0,5-1,0

SaTi 1,0-2,0

2,0-3,0 Sa 2,0-3,0

21SC03 Asfalt 0-0,1 Asfalt Ny asfalt överst, ev betong underst

0,1-1,0 Mg[grSa] 0-1,0 X X X X Lite mtrl på skruv = 1 m prov

1,0-2,0 SaTi 1,0-2,0

21SC04 Asfalt 0-0,05 Asfalt Samma typ som 21SC06

0,05-1,0 Mg[grSa] 0-0,5 X X X X Ljusbrun, ingen avvikande lukt

Mg[grSa] 0,5-1,0

1,1-3,0 SaTi 1,1-2,0 Ljusbrun, ingen avvikande lukt

SaTi 2,0-3,0 Ljusbrun, ingen avvikande lukt

21SC05 Gräs 0-0,2 Hu

0,2-0,4 Mg[sa, grus] 0-0,4 X X X X

0,4-1,0 (gr)(sa)Hu 0,4-1,0 X X X X Mörkbrun, ingen avvikande lukt

1,0-2,0 SaTi 1,0-2,0 Brun, ingen avvikande lukt

2,0-3,0 Sasi 2,5 2,0-3,0 X X X Ljusbrun, ingen avvikande lukt

21SC06 Asfalt 0-0,05 Asfalt Asfalt X X

0,05-0,4 Mg[grSa] Ingert prov

0,4-1,0 SaTi? Ingert prov

1,0-2,0 SaTi 1,0-2,0 X X X X Ljusbrun, ingen avvikande lukt

2,0-2,2 SaTi Inget prov Borrstopp 2,2m.

21SC07 Gräs 0-0,7 saHu 0-0,5

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

Sa 1,0-2,0

2,0-3,0 Fsa 2,0-3,0 X X X X X Ljusbrun

21SC08 Asfalt 0-0,05 Asfalt Asfalt

0,05-0,25 ???

21SC09 Asfalt 0-0,05 Asfalt

0,05-1,0 Mg[grSa] 0-0,6 X X X X Inslag av tegel 0-0,6m

För lite mtrl att prov ta 0,6-1,0m

1,0-4,5 Sa 1,0-2,0

Sa 2,0-3,0 För lite mtrl att prov ta 3-4m

Sa 4,0-4,5 X X

4,5-5,0 saSi 4,5 4,5-5,0 Ljusbrun

11 8 8 9 3 1

Överskrider Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall

Överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning

Överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning

Underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning

Olja inkluderar: Alifater samt aromaterna Bensen, Toluen, Etylbensen, Xylen, C8-C10, C10-C16, C16-C35

Metaller inkluderar Arsenik, Barium, Bly, Kadmium, Kobolt, Koppar, Krom total, Kvicksilver, Nickel, Vanadin, Zink

PAH inkluderar PAHcanc, PAHövriga, PAH L, PAH M, PAH L

Inslag av tegel, asfaltskager 

-0,15m under markytan

Fanns ej tillräckligt material på skruven att 

provta, allt föll av när skruven drogs upp

3 försök, borrstopp 0,25m varje gång.   

Provtagningsdatum: 2021-01-20

Regn, 4°C

Henrik Tuvesson

Skickat 

prov

Labanalys

KommentarPunkt Markyta Djup (m)

Preliminär 

jordarts-

bestämnng

Gv-nivå (m) Jordprov
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Fältprotokoll jord

Valhall Park Barkåkra

Upprättat av: Henrik Tuvesson

Datum: 2021-01-20

Projektnummer: 153979 

cl cl lerskikt

si si siltskikt

sa sa sandskikt

gr gr grusskikt

co co stenskikt

bo

hu hu mullskikt

pr pr växtskikt

pt pt torvskikt

gy gy gyttjeskikt

dy dy dyskikt

sh sh skalskikt

su su sulfidjordsskikt

cs cs föroreningsskikt

dc Cldc

ox Suox

v vCl

Mg: Mg: Sa

() (sa)

)( )co(

F FGr

M MGr

C CGr

Exempel: (cl)siSa(si)

Kompletterande beteckningar

BoTi

mycket stenig

fingrus

mellangrus

grovgrus

CoTi

GrTi

SaTi

SiTi siltmorän

sulfidlera

sulfidsilt

sulfatjord

förorenad jord

fyllning

SuCl

SuSi

Suox

Cs

Något lerig siltig sand med tunna siltskikt

torrskorpelera

torrskorpesulfidjord

varvig lera

fyllning av sand

tunna sandskikt

oxiderad jord

varvig

fyllning, bestående av

något, tunna, enstaka

mycket, tjocka, riklig

Co

Bo

Lbo

So

Ti

block- och stenmorän

stenmorän

grusmorän

sandmorän

sten (63-200 mm)

block (200-630 mm)

stora block (>630 mm)

Jord

morän

Mg

dy

skaljord

skalgrus

skalsand

sulfidjord

Dy

Sh

ShGr

ShSa

Su

torv

lågförmultnadtorv

mellanförmultnadtorv 

högförmultnadtorv

gyttja

Pt

Ptf

Ptp

Pta

Gy

lermorän

rösberg

berg

mulljord, matjord

växtdelar

ClTi

FrRo

Ro

Hu

Pr

Tilläggsord - före

mellan

grov

fin

torrskorpa

sulfidjordshaltig

lokala föroreningar

gyttjig

dyig

skalhaltig

växtdelar

torchaltig

mullhaltig

stenig

blockig

lerig

siltig

sandig

grusig

Skikt/lager - efter

lera (<0,002 mm)Cl

Si silt (0,002-0,063 mm)

sand (0,063-2,0 mm)

grus (2,0-63 mm)

Sa

Gr

Huvudord

SGFs jordartsklassificering, komplettering 2, 2016-11-01
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Fältprotokoll Grundvatten

Valhall Park 

Barkåkra

Upprättat av: Henrik Tuvesson

Datum: 2021-03-17

Projektnummer: 153979

Installation

Installationsdatum

Rör-överkant (RÖK, m ö my)

Rörlängd exkl. filter (m)

Filterlängd (m)

Rörmaterial

Typ av lock

Mätning och provtagning

Grundvattennivå datum 2021-01-20 2021-02-03 2021-03-17 2021-01-20 2021-02-03 2021-03-17 2021-01-20 2021-02-03 2021-03-17

Grundvattenyta (från r ö k) Inget vatten 3,81 3,84 Inget vatten Inget vatten Inget vatten 4,76 4,96 4,94

Grundvattenyta (m u my) Inget vatten 3,87 3,90 Inget vatten Inget vatten Inget vatten 4,85 5,05 5,03

Provtagningsdatum 2021-03-17 - 2021-03-17

Provtagningsredskap -

Beräknad vattenvolym i rör (l) 0,35 0,12 - 0,47 0,12

Omsättningsvolym (l) - - -

pH - - -

Konduktivitet (mS/m) - - -

Temperatur (°C) - - -
Dålig tillströmmning av grundvatten vid 

provtagning 2021-02-03, inte tillräckligt med 

vatten i röret för provtagning.

2021-03-17 Prov taget på befintligt vatten i röret, 

ej omsättning innan provtagning.

Lite vatten i botten, gick ej att renspumpas.

21SC05

Dålig tillströmmning av grundvatten. 

2021-02-03 Inte tillräckligt med vatten i röret för 

provtagning.                                                          

2021-03-17 Prov taget på befintligt vatten i röret, 

ej omsättning innan provtagning. Mycket 

partiklar suspenderat i provet.

21SC07

Inget vatten, gick ej att renspumpas.

Dexel

PEH

1

2

-0,01

2021-01-20

Helt torrt.

2021-01-20

Dexel

PEH

2

2

-0,06

Parametrar

-

2021-01-20

-0,09

4

1

PEH

Dexel
Inte helt renspumpat, dålig tillrinning.

21SC09

Provpunkt

Peristaltisk pump

Anmärkning

Övrigt

Peristaltisk pump
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Valhall Park Barkåkra

Upprättat av: Mikaela Ring>

Datum: 2021-02-09

Projektnummer: 153979

Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg. 

FA MKM KM MRR 21SC02 21SC03 21SC04 21SC05 21SC05 21SC05 21SC06 21SC07 21SC09 21SC09

Provtagningsdjup (m) 0 - 0,5 0 - 1 0 - 0,5 0 - 0,4 0,4 - 1 2 - 3 1 - 2 2 - 3 0 - 0,6 4 - 4,5

Jordart saHu Mg[grSa] Mg[grSa]
Hu, Mg[sa, 

grus]
(gr)(sa)Hu Sasi SaTi Fsa Mg[grSa] saSi

Torrsubstans (%) 83,8 97,2 94,1 84,6 82,6 92,3 95,4 86,5 86,4 87,1

Alifater

C5-C8 700 150 25 <10 <10 <10 <10 <10 <5.0 <10 <10 <10

C8-C10 700 120 25 <10 <10 <20 <20 <10 <10.0 <10 <10 <10

C10-C12 1 000 500 100 <20 <20 <40 <40 <20 <10 <20 <20 <20

C12-C16 10 000 500 100 <20 <20 <40 <40 <20 <10 <20 <20 <20

Summa C5-C16 500 100 <30 <30 <55 <55 <30 <30 <30 <30

C16-C35 10 000 1000 100 46 <20 82 82 <20 <10 <20 <20 <20

Aromater

C8-C10 1000 50 10 <1.0 <1.0 <2.0 <2.0 <1.0 <0.480 <1.0 <1.0 <1.0

C10-C16 1000 15 3 <1.0 <1.0 <2.0 <2.0 <1.0 <1.24 <1.0 <1.0 <1.0

C16-C35 1000 30 10 <1.0 <1.0 <2.0 <2.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0

Bensen 1000 0,04 0,012 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.0200 <0.010 <0.010 <0.010

Toluen 1000 40 10 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.100 <0.050 <0.050 <0.050

Etylbensen 1000 50 10 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.020 <0.050 <0.050 <0.050

Xylener, summa 1000 50 10 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.0150 <0.050 <0.050 <0.050

PAH L 1000 15 3 0,6 <0.15 <0.15 <0.30 <0.30 <0.15 <0.120 <0.15 <0.15 <0.15

PAH M 1000 20 3,5 2 <0.25 <0.25 <0.50 <0.50 <0.25 <0.20 <0.25 <0.25 <0.25

PAH H 50 10 1 0,5 <0.33 <0.33 0,18 <0.66 <0.33 <0.320 <0.33 <0.33 <0.33

PCB

PCB, summa 7 10 0,2 0,008 <0.0105

Metaller

Arsenik 1000 25 10 10 2,58 1,73 0,89 1,07 1,41 <1.00 2,14 0,756 2,53

Barium 50 000 300 200 25,8 31,7 25,1 45,7 18,4 10,4 23,6 16 32,1

Kadmium 1000 12 0,8 0,2 0,384 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.10 <0.100 <0.100 0,16

Kobolt 1000 35 15 2,7 4,92 5,48 4,12 2,49 2,2 4,24 2,92 3,41

Krom total 10 000 150 80 40 9,1 31,1 8,1 8,36 9,02 2,08 16,5 4,37 8,98

Koppar 2500 200 80 40 5,22 21,1 14,1 11,8 3,78 4,84 15 5,77 7,01

Kvicksilver 50 2,5 0,25 0,1 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.20 <0.200 <0.200 <0.200

Nickel 1000 120 40 35 6 14,7 8,82 11,7 4,79 2,1 11,4 4,2 6,68

Bly 2500 400 50 20 16,4 7,31 5,27 7,14 5,43 1,4 6,62 2,46 11,9

Vanadin 10 000 200 100 24,9 21,8 30,3 29,4 25,1 8,18 23,8 13 20,1

Parameter
Riktvärden Provtagningspunkter och provdjup i meter

Sigma Civil AB
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Valhall Park Barkåkra

Upprättat av: Mikaela Ring>

Datum: 2021-02-09

Projektnummer: 153979

Zink 2500 500 250 120 42,4 46,1 37,7 31,2 28,6 10 32,4 14,9 55

Pesticider

DDT, DDD, DDE 50 1 0,1 <0.010

Aldrin-Dieldrin 50 0,18 0,02 <0.010

Kvintozen-pentakloranilin 250 0,4 0,12 <0.020

Organiska tennföreningar 50 0,5 0,25

Tributyltenn (TBT) 50 0,3 0,15

Dibutyltenn (DBT) 5 1,5

Monobutyltenn (MBT) 0,8 0,25

Irgarol 50 0,015 0,004

Diuron 1000 0,08 0,025

HCH, alpha- 17** <0.010

HCH-beta 1,6** <0.010

HCH,gamma- (Lindane) 1,2** <0.0100

PFAS

PFOS 0,02* 0,003* <0.000500 <0.000500 <0.000500

Överskrider Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall (Rapport 2019:01).

Överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (Rapport 5976, m. uppd. av tab. 8.1, juni 2016).

Överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (Rapport 5976, m. uppd. av tab. 8.1, juni 2016).

Överskrider Naturvårdsverket nivåer för mindre än ringa risk (Handbok 2010:1 - Återvinning av avfall i anläggningsarbeten).

**

Överskrider Svergiges Geologiska Instituts (SGI:s) preliminära riktvärden för PFOS för mindre känslig markanvändning.

Överskrider Svergiges Geologiska Instituts (SGI:s) preliminära riktvärden för PFOS för känslig markanvändning.

Överskrider Holländska interventionsvärden för jord. Värdena indikerar att markens funktionella egenskaper för människor, växter 

och djur är allvarligt försämrade eller riskerar att så vara. Jord med halter över dessa värden klassas som svårt förorenade. 

(Rijkswaterstaat, Soil Remediation Circular 2013). 

Sigma Civil AB
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Valhall Park Barkåkra

Upprättat av: Mikaela Ring>

Datum: 2021-02-09

Projektnummer: 153979

Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg. 

FA MKM KM MRR

Provtagningsdjup (m)

Jordart

Torrsubstans (%)

Övriga ämnen

Cyanid total 100000 120 30

Cyanid fri 800 1,5 0,4

Summa fenol och kresoler 10000 5 1,5

Summa klorfenoler

 (monopenta) (FA gräns gäller ej 

Pentaklorfenol)

2500 3 0,5

Pentaklorfenol 250 -- -- <0.020

Summa mono- och diklorbensener 2500 15 1

Triklorbensener 2500 10 1 <0.0500

Summa tetra- och 

pentaklorbensener
2500 2 0,5

Hexaklorbensen 50 0,1 0,035 <0.0050

Diklormetan 10000 0,25 0,08 <0.080

Dibromklormetan 1000 2 0,5

Bromdiklormetan 1000 1 0,06

Triklormetan 10000 1,2 0,4

Koltetraklorid (Tetraklormetan) 1000 0,35 0,08
<0.010

1,2-dikloretan 250 0,06 0,02 <0.100

1,2-dibrometan 50 0,025 0,0015

1,1,1-trikloretan 1000 30 5 <0.010

Trikloreten 1000 0,6 0,2 <0.010

Tetrakloreten 10000 1,2 0,4 <0.020

Dinitrotoulen (2,4) 1000 0,5 0,05

Dioxin (TCDD-ekv WHO-TEQ) 0,015 0,0002 0,00002

MTBE 200 0,6 0,2 <0.050

Parameter
Riktvärden Provtagningspunkter och provdjup i meter
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Valhall Park Barkåkra

Upprättat av: Mikaela Ring>

Datum: 2021-02-09

Projektnummer: 153979

Överskrider Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall (Rapport 2019:01).

Överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (Rapport 5976, m. uppd. av tab. 8.1, juni 2016).

Överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (Rapport 5976, m. uppd. av tab. 8.1, juni 2016).

Överskrider Naturvårdsverket nivåer för mindre än ringa risk (Handbok 2010:1 - Återvinning av avfall i anläggningsarbeten).

* Överskrider Holländska interventionsvärden för jord. Värdena indikerar att markens funktionella egenskaper för människor, växter och djur är allvarligt 

försämrade eller riskerar att så vara. Jord med halter över dessa värden klassas som svårt förorenade. (Rijkswaterstaat, Soil Remediation Circular 2013).
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Bilaga 5

FÄLTPROTOKOLL

PROVGROPAR

Upprättat av: Lars Gråbergs

Datum: 2021 12 21

Projektnummer: 153979

PFAS
Alif/ 

Arom
PAH

21SC01 Gräs 0 - 0,1 mull X X

21SC01 0,1 - 0,15 Asfalt

21SC01 0,15 - 0,5 Fyllnadsmatjord insl tegel

21SC01 0,5 - 1,0 Sand/grus

21SC02 Gräs 0 - 0,1 mull X X

21SC02 0,1 - 0,4 Matjord

21SC02 0,4 - 1,0 Sand/grus

21SC03 Gräs 0 - 0,1 mull

21SC03 0,1 - 0,4 Matjord 0,1-0,3 X X

21SC03 0,4 - 0,5 Grus

21SC03 0,5 - 1,0 Fyllnadsjord

21SC04 Gräs 0 - 0,1 mull X X

21SC04 0,1 - 0,15 Asfaltskross

21SC04 0,15 - 0,35 Dräneringssten

21SC04 0,35 - 1,0 Sand/grus

21SC05 Asfalt 0 - 0,1 Asfalt

21SC05 0,1 - 0,3 Bärlager

21SC05 0,3 - 1,0 Fyllnadsgrus X X X X

Överskrider Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall

Överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning

Överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning

Underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning

Kommentar

Överskrider Naturvårdverket generella riktvärden för mindre än ringa risk

Punkt Markyta Djup (m)
Jordarts-

bestämning

Jordprov 

(m)

Skickat 

prov

Labanalys
PID 

(ppm)

GV-nivå 

(m)

Projekt: Valhall Park

Väderlek:

Provtagningsdatum: 

Provtagare:

2021 11 19

Marie Eriksson, Svevia

Sigma Civil AB

www.sigmacivil.se
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BILAGA 6

analysresultat provgropar

Upprättat av: Lars Gråbergs

Datum: 2021 12 21

Projektnummer: 153979

Analysresultat och tillämpliga riktvärden, mg/kg TS, om inget annat anges. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg. 

FA MKM KM MRR 21SC01 21SC02 21SC03 21SC04 21SC05

Provtagningsdjup (m) 0-0,1 0-0,1 0,1-0,3 0-0,1 0,3-1,0

Jordart Matjord Matjord Matjord Matjord Fyllnadsgrus

Torrsubstans (%) 89,4 88,6 87,8 89,6 89,4

Alifater

C5-C8 700 150 25 <10

C8-C10 700 120 25 <10

C10-C12 1 000 500 100 <20

C12-C16 10 000 500 100 <20

Summa C5-C16 500 100 <30

C16-C35 10 000 1000 100 <20

Aromater

C8-C10 1000 50 10 <1.0

C10-C16 1000 15 3 <1.0

C16-C35 1000 30 10 <1.0

Bensen 1000 0,04 0,012 <0.010

Toluen 1000 40 10 <0.050

Etylbensen 1000 50 10 <0.050

Xylener, summa 1000 50 10 <0.050

PAH L 1000 15 3 0,6 <0.15

PAH M 1000 20 3,5 2 <0.25

PAH H 50 10 1 0,5 <0.33

PFAS* FA MKM KM

PFOS 0,02 0,003 0,042 0,18 0,23 0,015 0,0006

perfluorbutansyra (PFBA) <0.000500 0,000661 <0.000500 <0.000500 <0.000500

perfluoropentansyra (PFPeA) <0.000500 0,00085 0,000628 <0.000500 <0.000500

perfluorhexansyra (PFHxA) <0.000500 0,00107 0,000531 <0.000500 <0.000500

perfluoroktansyra (PFOA) <0.000500 0,000591 0,000657 <0.000500 <0.000500

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) 0,00167 0,00443 0,00296 0,000797 <0.000500

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) 0,0418 0,179 0,234 0,0149 0,000565

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) <0.000500 0,000844 <0.000500 <0.000500 <0.000500

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) <0.000500 0,00101 0,000608 <0.000500 <0.000500

Summa PFAS 50 0,045 0,19 0,24 0,016 0,0006

Överskrider Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall (Rapport 2019:01).

Överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (Rapport 5976, m. uppd. av tab. 8.1, juni 2016).

Överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (Rapport 5976, m. uppd. av tab. 8.1, juni 2016).

Överskrider Naturvårdsverket nivåer för mindre än ringa risk (Handbok 2010:1 - Återvinning av avfall i anläggningsarbeten).

*SGI´s preliminära riktvärden högfluorerade ämnen (PFAS), publikation 21, 2015

PFAS ämnen detekterade över rapporteringsgräns är angivna i tabellen

Parameter
Riktvärden Provtagningspunkter och provdjup i meter

Sigma Civil AB
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Generell kommentar
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Ordernummer :

:Kund

ST2135156

Sigma Civil AB

Analysresultat

2101

0-0,1

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2135156-001

2021-11-19Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00167 PROJ-34A± 0.0005

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0418 PROJ-34A± 0.012

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1089.4 PRTS105± 5.39

2102

0-0,1

ProvbeteckningMatris: JORD
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Ordernummer :

:Kund

ST2135156

Sigma Civil AB

Laboratoriets provnummer ST2135156-002

2021-11-19Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000661 PROJ-34A± 0.0002

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000850 PROJ-34A± 0.0002

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00107 PROJ-34A± 0.0003

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000591 PROJ-34A± 0.0002

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00443 PROJ-34A± 0.001

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.179 PROJ-34A± 0.054

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000844 PROJ-34A± 0.0002

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00101 PROJ-34A± 0.0003

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1088.6 PRTS105± 5.35

2103

0,1-0,3

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2135156-003

2021-11-19Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000628 PROJ-34A± 0.0002

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000531 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000657 PROJ-34A± 0.0002

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2135156

Sigma Civil AB

Perfluorerade ämnen - Fortsatt

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00296 PROJ-34A± 0.0009

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.234 PROJ-34A± 0.070

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000608 PROJ-34A± 0.0002

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1087.8 PRTS105± 5.30

2104

0-0,1

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2135156-004

2021-11-19Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Perfluorerade ämnen - Fortsatt

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000797 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0149 PROJ-34A± 0.004

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1089.6 PRTS105± 5.40

2105

0,3-1,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2135156-005

2021-11-19Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Torrsubstans
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0088.4 STTS105± 5.31

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----
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Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000565 PROJ-34A± 0.0002

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1089.4 PRTS105± 5.39

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt metod baserad på CSN ISO 11465, CSN EN 12880 och CSN EN 14346:2007.S-DRY-GRCI

Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod baserad på DIN 38414-14. PFOS, PFHxS och PFOSA; summan grenade 

och linjära rapporteras.  

Mätning utförs med LC-MS/MS.

Provet homogeniseras innan upparbetning.

S-PFCLMS02

Mätningen utförs med headspace GC-MS enligt referens EPA Method 5021a rev. 2 update V; och SPIMFAB.HS-OJ-21

Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.SVOC-/HS-OJ-21*

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

SVOC-OJ-21

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.TS-105

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030
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