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 Sammanfattning av geotekniska förutsättningar 

De geotekniska förutsättningarna för grundläggning inom planområdet Rikstens företagspark 2 

varierar. I söder och i väst dominerar fastmarksområden med morän och ytnära berg samt ett 

stråk med sand och silt längs med Kronoparksvägen. Här bedöms exploatering kunna ske utan 

markförstärkning, men de centrala delarna av planområdet är relativt kuperade och den 

planerade exploateringen här kommer att kräva bortsprängning av berg. Dock gör vi 

bedömningen att bergmassorna kan återanvändas inom området för utfyllnader. I norr och öst 

utbreder sig ett område med lös lera. Grundläggning på lös lera är förknippat med problem som 

exempelvis marksättningar. Det innebär att exploatering av det här området innebär att 

markförstärkningsåtgärder, som exempelvis inblandning av olika slag i leran (med kalk och 

cement – s.k. KC-pelare) och pålgrundläggning av byggnader kan komma att krävas.     

Grundvattensituationen är sådan att marknivån i de låglänta områdena ska detaljstuderas inför 

exploateringen av området på så vis att marknivån bör höjas upp något för att därmed inte 

riskera att sänka grundvattennivån. 

 Uppdrag och syfte 

Bjerking AB har på uppdrag av Botkyrka kommun utfört geoteknisk utredning för detaljplan på 

del av Tullinge 21:223 1 i Botkyrka kommun.  

Uppdragets syfte har varit att klarlägga geotekniska förutsättningar inför framtagande av 

detaljplanen för området som är markerat med blått streck i Figur 1. 

Området är tänkt att inrymma småskalig industri, hantverk och lager samt på längre sikt handel. 

Utformningsförslag framgår av Figur 1. Denna utredning syftar till att ge en allmän beskrivning 

av de geotekniska förutsättningarna.  
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Figur 1. Plankarta för Rikstens företagspark del 2. Arbetskopia 2022-03-23.  

Utredningen omfattar: 

- Geotekniska förutsättningar på platsen. 

- Översiktlig beskrivning av grundvattennivåer. 

- Råd avseende grundläggning inom området. 

- Risk för skred inom området.  

- Risk för sättningar. 

- Förutsättningar avseende markplanering. 

- Markens genomsläpplighet, möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten. 
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Denna handling utgör underlag för projektering och är inte avsedd att ingå i eventuellt 

förfrågningsunderlag. 

 Utförda geotekniska undersökningar 

Bjerking AB har på uppdrag av Botkyrka kommun utfört bergteknisk undersökning och utredning 

inom ramen för detta uppdrag, redovisad i PM Bergteknik Rikstens företagspark 2 med 

uppdragsnummer 21U2705. 

 

Bjerking AB har utfört geoteknisk undersökning, redovisad i Markteknisk undersökningsrapport 

(MUR) med uppdragsnummer 18U1205, på uppdrag av Botkyrka kommun. Undersökningen 

utfördes för ny dragning av väg 571, Pålamalmsvägen, och anläggande av en cirkulationsplats i 

läge för befintlig korsning Pålamalmsvägen-Kronoparksvägen samt för företagspark med 

tillhörande VA och lokalgator, samt nya gång- och cykelvägar. Denna utredning bidrar främst 

med geoteknisk information för den östra delen av det utredda området.  

Skanska Teknik har utfört två geotekniska undersökningar i området. Den ena undersökningen 

är utförd på uppdrag av Skanska Hus Stockholm Syd för grundläggning av Rikstens 

företagspark, och den andra undersökningen är utförd på uppdrag av Botkyrka kommun för 

omläggning av Pålamalmsvägen. I Skanskas handlingar är underlag från GM konsult, daterat 

2006-02-22, inarbetat. 

• Pålamalmsvägen - Undersökningen är daterad 2008-04-21 och har uppdragsnummer 
126666.  

• Rikstens företagspark - Undersökningen är daterad 2008-04-21 och har uppdrags-
nummer 126660.  

 

 Befintliga byggnader och anläggningar 

Området består till största del av oexploaterad mark. Förekommande anläggningar är de vägar 

som genomkorsar området. Markförstärkning med KC-pelare har utförts för den nya delen av 

Västerhaningevägen samt för den GC-bana som löper längs med denna. 

 Mark- och jordlagerförhållanden 

5.1 Topografi och ytbeskaffenhet 

Området utgörs till största delen av kuperad skogsmark samt ängsmark. Vägarna och marken 

som ligger i anslutning till dessa markerar lågpunkterna i landskapet, se Figur 2.  
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Figur 2. Flygbild över det utredda området (markerat med rött).  

5.2 Jordlagerförhållanden 

Jordlagerförhållandena skiftar inom området, en indelning av jordlagren redovisas i Figur 3. 

Uppskattningsvis hälften av området består av fast mark- mestadels morän eller berg. Dessa 

områden är de mer höglänta delarna av landskapet i söder och centralt i planområdet. I norr 

och öst finns ett område med lös lera som har extremt låg till låg skjuvhållfasthet. Ett stråk av 

främst sand, men även silt finns längs Kronoparksvägen. Både områdena med sand och lera 

överlagras till stora delar av ett tunt lager torv, förekomsten varierar men är i allmänhet inte 

mäktigare än 0,5 m.  

Jorddjupen för fastmarksområdena är ringa, med ett till största del tunt jordtäcke på berget. I de 

låglänta delarna är jorddjupen väsentligt större med mäktigheter på i allmänhet 5-15 m och upp 

till 20 m i öst. Bedömda jorddjup inom området framgår av Figur 4.  

Mer detaljerad beskrivning av förekomsten av berg i dagen samt av bergmassan framgår av PM 

Bergteknik Rikstens företagspark 2.  
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Figur 3. Jordartsindelning efter geotekniska undersökningar, SGU:s jordartskarta samt flygfoton.  
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Figur 4 Jorddjup inom planområdet. Underlag för kartan utgörs av bergprovtagning, SGU:s 
jorddjupskarta och sonderingar utförda i området.  

 

5.3 Hydrogeologiska förhållanden 

Grundvatten har vid tidigare undersökningar mätts i 10 grundvattenrör som installerats i 

anslutning till planområdet, se Figur 5. Grundvattnets trycknivå i de låglänta delarna i öst har 

varierat mellan marknivån och ca 2 m under mark. I lågpunkterna i landskapet ska trycknivån 

förväntas ligga nära markytan under delar av året. De installerade grundvattenrören ligger i den 

östra delen eller öster om planområdet.  
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Längs Kronoparksvägen saknas data om grundvattensituationen och den bör undersökas 

vidare i samband med exploatering.  

 

I de mer höglänta delarna centralt i planområdet är jordtäcket grunt, grundvatten i jord kan 

förekomma lokalt i sänkor.  

 

 

 
Figur 5 Max- och minvärden för grundvattenobservationer i installerade grundvattenrör.  
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 Sammanställning av härledda värden 

1.1 Odränerad skjuvhållfasthet 

 

Figur 6. Sammanställning av härledda värden på odränerad skjuvhållfasthet för lerområden i 
nord och öst.  

6.1 Sensitivitet 

Lerans sensitivitet utvärderad från fallkonförsök och vingborrförsök redovisas i Figur 7. 
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Figur 7. Sammanställning av härledda världen för lerans sensitivitet.   

 Skredrisk 

De faktorer som främst bidrar till risken för skred är förekomsten av finkorniga jordar (särskilt 

lera), kuperad terräng och vatten.   

Inom området föreligger i dagsläget ingen betydande risk för skred då de lösa jordar som 

förekommer i området är belägna i flacka områden. Det vattendrag som löper med 

Västerhaningevägen är av ringa storlek och bidrar inte heller till risk för skred.  

Hänsyn ska tas för skredrisken vid schaktarbeten och för grundläggning av nya anläggningar. 

Uppförande av nya anläggningar eller byggnader på mark med dålig bärighet, så som de 

finkorniga jordar som återfinns i området, innebär risk för brott i jorden om inte erforderliga 

grundläggningsarbeten utförs.  

Rasrisk föreligger då schaktning för t ex källarvåningar och/ eller VA-ledningar sker under 

grundvattnet i siltiga jordarter – då silten är vattenmättad. 

Vidare förekommer risk för bottenupptryckning vid schaktningsarbeten ifall grundvattnets 

trycknivå ligger nära schaktbotten och mothållande tyngd från jordmassorna inte orkar hålla 

tillbaka trycket från grundvattnet. 

 Grundvattenhantering 

8.1 Pumpning 

Vid schaktarbeten inom området ska det förväntas att grundvatten behöver hanteras. Detta 

gäller främst i de låglänta delarna. Vid schakt under grundvattnets trycknivå kan tillfällig 

bortledning av grundvattnet krävas.  
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Negativa effekter som kan uppstå på grund av pumpning och bortledning av grundvatten är 

sättningar i lerlager som kan påverka byggnader eller anläggningar samt påverkan på växtliv 

och våtmarker. Bedömning av risken för negativ påverkan bör göras inför sådana arbeten, som 

kan vara tillståndspliktig hos Länsstyrelsen. Ett sätt att undvika detta kan vara att justera 

höjdsättningen i området. 

8.2 Infiltration 

Morän, silt respektive torv har medelhög genomsläpplighet, sand har en hög genomsläpplighet 

och lera och berg har en låg genomsläpplighet. I allmänhet erbjuder de naturligt förekommande 

jordarna i området skiftande infiltrationsmöjligheter. Torven i området har en liten mäktighet och 

återfinns till stor del i de låglänta delarna av landskapet. Moränen har stor utbredning, men dess 

mäktighet skiftar också. Sanden har hög genomsläpplighet, men är växellagrad med silt som 

har lägre genomsläpplighet.  

 Sättningar 

Sättningar uppkommer främst i finkorniga samt organiska jordar. I det aktuella området är torv 

och lera särskilt sättningskänsliga. De områden som är karterade som lös lera har en mycket 

hög känslighet mot sättningar (Figur 3), då lerlagret är relativt mäktigt och leran är väldigt 

kompressibel. En uppfyllnad på 1 m ovan befintlig mark i det här området beräknas generera 

långtidssättningar på ca 10–20 cm över 40 års tid. Storleken på sättningen är beroende av 

lastens utbredning och de specifika jordlagerförhållandena, värdena ska därför bara tas som en 

fingervisning om förutsättningarna på platsen.  

 

Torven är också väldigt sättningskänslig, men de torvlager som påträffats är inte mer än ca 

0,5 m mäktiga. De bör i allmänhet skiftas ur då torvens kompressabilitet och organiska innehåll 

gör den olämplig att bebygga.  

 

Mindre sättningskänsliga är torrskorpelera, sand och silt. För anläggningar som är särskilt 

känsliga för sättningar bör även dessa områden utredas noggrant med avseende på sättningar. 

Sättningar i dessa jordarter ska förväntas vara i storleken enstaka cm.  

 

För fastmarksområdena föreligger ingen risk för sättningar. 

 Grundläggning 

En översiktlig bedömning av hur grundläggningen inom planområdet bör kunna utföras framgår 

av Figur 8. 

 

Grundläggning inom fastmarksområdena med morän och berg kan utföras utan 

grundförstärkning. Med hänsyn till den kuperade topografin kommer bergschakt att krävas.  

 

För området längs med Kronoparksvägen där torv, sand och silt bedöms de byggnader som 

planläggs kunna grundläggas med platta på mark om den ytliga torven grävs ur. Området är 

glest sonderat och kompletterande geoteknisk undersökning och utredning bör utföras. 
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För grundläggning av byggnader som ligger inom lerområdet i nordöst ska utredning om 

byggnader behöver grundförstärkas med pålgrundläggning utföras. Markförhållandena är inte 

gynnsamma för bebyggelse. För vägar, ledningar och allmän platsmark bör det utredas om hur 

eventuella sättningar påverkar anläggningens funktion. Sättningarnas storlek beror främst av 

hur uppfyllnad som görs på platsen. Skadliga marksättningar kan undvikas genom 

markförstärkning med s k kalkcementpelare eller lastkompensation med lättfyllning. 

 
Figur 8 Översiktlig grundläggningsindelning inom planområdet 

 Markplanering 

Fastmarksområdena är kuperade med ytnära berg, för att göra dessa områden byggbara med 

för det program som avses kommer bergsprängning att behöva utföras. Överblivna massor från 
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schakt och sprängningsarbeten kan användas för att fylla upp marken i de låglänta delarna av 

landskapet. Där bör det beaktas att uppfyllning av marken i de områden där lera förekommer är 

känsliga för sättningar och sådana uppfyllnader kan kräva att marken förstärks. 

För rekommendationer avseende bergmaterialets användning hänvisas till PM Bergteknik 

Rikstens företagspark 2.  

 Asfaltsprovtagning  

12.1 Genomförande 

Asfaltsprover uttogs 2022-03-09 av fältgeotekniker Christian Hillstedt, Bjerking AB, genom att 

asfalt bröts loss med hjälp av handhållen borr. Asfaltsprov uttogs på hela asfaltslagrets 

mäktighet, mellan 0-0,2 m. Provtagningspunkterna är numrerade 21BXX (där B står för Bjerking 

och 21 står för år 2021 för utförd provtagning). Provpunkter för asfalt är inte desamma som 

provpunkterna för parallell bergteknisk undersökning som utförts i uppdraget. I Ritningsbilaga 

G-10-1-01, planöversikt för utförda sonderingar, har asfaltsprovtagningspunkter markerats med 

21Bxx_A.  

 

Provuttag gjordes i provpunkterna:  

• 21B01 (0-0,08 m) 

• 21B04 (0-0,2 m) 

• 21B05 (0-0,19 m) 

• 21B06 (0-0,15 m) 

• 21B07 (0-0,08 m) 

• 21B08 (0-0,09 m) 

• 21B09 (0-0,09 m) 

• 21B10 (0-0,07 m) 

 

12.2 Bedömningsgrunder 

Naturvårdsverket har inte tagit fram några generella riktvärden för PAH i asfalt. Uppmätta halter 

i asfalt jämförs därför med Trafikverkets vägledning för återanvändning av asfalt (Vägverket, 

2004:90). Gränsen för när asfalt klassificeras som tjärasfalt ligger vid en summahalt PAH-16 

>70 mg/kg TS. Asfalt innehållande lägre halter betraktas som fria från stenkolstjära och kan 

återanvändas fritt i vägkonstruktion, dvs. både som bär- och slitlager.  

Enligt ”Rapport 2019:01 – Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor” (Avfall 

Sverige, 2019) är gränsvärdena avseende PAH-L och PAH-M 1000 mg/kg TS och för PAH-H 50 

mg/kg TS. Överskrids något av dessa skall materialet betraktas som farligt avfall.  

Vid återanvändning av massor innehållandes >70 mg/kg av PAH16 ska kontakt tas med Miljö- 

och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun om hur massorna ska hanteras. 

Miljöförvaltningar eller Trafikverket har ännu inte kommit med förslag till revideringar avseende 

hur asfalt skall hanteras, varför denna hantering bedöms gälla i nuläget. 
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12.3 Resultat 

Laboratorieanalys av asfaltsprov från uttagna punkter visar alla på halter PAH-16 

understigandes 70 mg/kg TS som är gränsen för tjärasfalt. PAH-halter är även under gränserna 

för farligt avfall. Se Bilaga 1 för analysrapporter från laboratorium. 

 

Utifrån utförd laboratorieanalys samt fältintryck bedöms analyserad asfalt inte innehålla 

stenkolstjära. Utifrån nu gällande riktlinjer kan asfalten inom området återanvändas fritt i 

vägkonstruktion, dvs. både som bär- och slitlager. Om avvikande lukt- och synintryck noteras 

vid schaktning ska miljökonsult kontaktas för utvärdering. 

 

 Bilagor 

• Bilaga 1 – Analysrapport asfalt 

• Ritningsbilaga G-10.1-01 - Planöversikt för utförda sonderingar 
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Provtagare

0-0,2

2021-12-02

Christian Hillstedt

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2022-03-10

Utskriftsdatum: 2022-03-16

2022-03-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21B04

Provtagningsplats: 21U2705 Riksten

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)SS-EN 15002:2015-07

%97.2Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.052Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.11Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.41Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.17Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.052Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.096Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.052Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.052Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.052Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.052Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.059Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.052Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.052Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.27Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.25Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.078Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.41Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.1Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.84Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.74Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

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

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

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

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 1



AR-22-SL-045144-01

Í%SQbÂ!:jh~Î

EUSELI2-00989228

mg/kg Ts1.6Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

jens.torsteinsrud   (jens.torsteinsrud@bjerking.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

Bilaga 1



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-045147-01

EUSELI2-00989228
Í%SQbÂ!:joVÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

21U2705

Bjerking AB

Erika Qvick

Hornsgatan 174

117 34 STOCKHOLM

Kundnummer: SL7640724

Provbeskrivning:

177-2022-03140634Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,08

2022-03-09

Christian Hillstedt

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2022-03-10

Utskriftsdatum: 2022-03-16

2022-03-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21B07

Provtagningsplats: 21U2705 Riksten

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)SS-EN 15002:2015-07

%97.7Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.051Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.14Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.29Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.11Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.051Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.10Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.051Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.051Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.051Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.051Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.051Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.051Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.051Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.17Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.23Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.077Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.27Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.92Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.69Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.58Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.3Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 1



AR-22-SL-045147-01

Í%SQbÂ!:joVÎ

EUSELI2-00989228

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

jens.torsteinsrud   (jens.torsteinsrud@bjerking.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

Bilaga 1



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-045148-01

EUSELI2-00989228
Í%SQbÂ!:jqhÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

21U2705

Bjerking AB

Erika Qvick

Hornsgatan 174

117 34 STOCKHOLM

Kundnummer: SL7640724

Provbeskrivning:

177-2022-03140635Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,09

2022-03-09

Christian Hillstedt

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2022-03-10

Utskriftsdatum: 2022-03-16

2022-03-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21B08

Provtagningsplats: 21U2705 Riksten

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)SS-EN 15002:2015-07

%98.3Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.051Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.051Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.27Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.12Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.051Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.10Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.051Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.051Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.051Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.051Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.051Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.051Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.051Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.12Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.26Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.077Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.22Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.83Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.57Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.56Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.1Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 1



AR-22-SL-045148-01

Í%SQbÂ!:jqhÎ

EUSELI2-00989228

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

jens.torsteinsrud   (jens.torsteinsrud@bjerking.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

Bilaga 1



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-044849-01

EUSELI2-00989228
Í%SQbÂ!:bRFÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

21U2705

Bjerking AB

Erika Qvick

Hornsgatan 174

117 34 STOCKHOLM
Kundnummer: SL7640724

Provbeskrivning:

177-2022-03140638Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,09

2022-03-09

Christian Hillstedt

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2022-03-10

Utskriftsdatum: 2022-03-16

2022-03-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21B09

Provtagningsplats: 21U2705 Riksten

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)SS-EN 15002:2015-07

%98.5Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.12Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.19Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.41Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.20Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.091Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.093Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.76Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.091Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.058Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.13Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.44Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.095Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.30Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.35Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.25Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.91Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.3Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.4Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.1Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.5Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

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

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

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

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 1



AR-22-SL-044849-01

Í%SQbÂ!:bRFÎ

EUSELI2-00989228

mg/kg Ts3.6Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

jens.torsteinsrud   (jens.torsteinsrud@bjerking.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

Bilaga 1



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-045149-01

EUSELI2-00989228
Í%SQbÂ!:jszÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

21U2705

Bjerking AB

Erika Qvick

Hornsgatan 174

117 34 STOCKHOLM

Kundnummer: SL7640724

Provbeskrivning:

177-2022-03140639Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,07

2022-03-09

Christian Hillstedt

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2022-03-10

Utskriftsdatum: 2022-03-16

2022-03-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21B10

Provtagningsplats: 21U2705 Riksten

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)SS-EN 15002:2015-07

%98.8Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.051Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.13Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.27Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.12Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.051Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.10Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.051Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.051Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.051Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.051Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.083Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.051Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.051Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.13Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.23Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.077Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.29Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.93Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.70Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.60Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.3Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 1



AR-22-SL-045149-01

Í%SQbÂ!:jszÎ

EUSELI2-00989228

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

jens.torsteinsrud   (jens.torsteinsrud@bjerking.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

Bilaga 1



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-045151-01

EUSELI2-00989228
Í%SQbÂ!:jw7Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

21U2705

Bjerking AB

Erika Qvick

Hornsgatan 174

117 34 STOCKHOLM

Kundnummer: SL7640724

Provbeskrivning:

177-2022-03140641Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,15

2021-12-02

Christian Hillstedt

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2022-03-10

Utskriftsdatum: 2022-03-16

2022-03-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21B06

Provtagningsplats: 21U2705 Riksten

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)SS-EN 15002:2015-07

%98.9Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.26Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.47Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.58Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.26Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.26Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.26Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.28Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.26Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.26Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.26Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.31Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.26Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.26Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.56Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.27Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.54Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.3Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.8Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.6Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.1Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.6Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 1



AR-22-SL-045151-01

Í%SQbÂ!:jw7Î

EUSELI2-00989228

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

jens.torsteinsrud   (jens.torsteinsrud@bjerking.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

Bilaga 1



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-045150-01

EUSELI2-00989228
Í%SQbÂ!:ju%Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

21U2705

Bjerking AB

Erika Qvick

Hornsgatan 174

117 34 STOCKHOLM

Kundnummer: SL7640724

Provbeskrivning:

177-2022-03140640Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,08

2021-12-02

Christian Hillstedt

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2022-03-10

Utskriftsdatum: 2022-03-16

2022-03-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21B01

Provtagningsplats: 21U2705 Riksten

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)SS-EN 15002:2015-07

%98.5Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.26Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.26Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.26Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.26Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.26Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.26Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.26Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.26Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.26Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.26Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.26Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.26Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.26Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.26Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.26Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.39Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.65Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.0Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.91Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 1.2Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.1Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 1



AR-22-SL-045150-01

Í%SQbÂ!:ju%Î

EUSELI2-00989228

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

jens.torsteinsrud   (jens.torsteinsrud@bjerking.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

Bilaga 1



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-044848-01

EUSELI2-00989228
Í%SQbÂ!:bP4Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

21U2705

Bjerking AB

Erika Qvick

Hornsgatan 174

117 34 STOCKHOLM
Kundnummer: SL7640724

Provbeskrivning:

177-2022-03140642Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,19

2021-12-02

Christian Hillstedt

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2022-03-10

Utskriftsdatum: 2022-03-16

2022-03-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21B05

Provtagningsplats: 21U2705 Riksten

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)SS-EN 15002:2015-07

%98.8Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.16Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.12Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.48Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.21Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.16Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.073Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.054Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.063Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.37Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.33Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.3Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.10Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.6Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.3Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.21Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.49Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.6Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.4Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.2Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts5.3Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

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

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

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

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 1



AR-22-SL-044848-01

Í%SQbÂ!:bP4Î

EUSELI2-00989228

mg/kg Ts6.5Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

jens.torsteinsrud   (jens.torsteinsrud@bjerking.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

Bilaga 1




