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Baggrund

Formål

Metode

Vi leder efter

1 Formål og metode
Børn er særligt følsomme over for forurening, hvad enten den stammer fra 
jorden, luften eller maden. N år børn leger, får de jord på sig og i munden, fordi 
de undersøger ting ved at putte dem i munden. Dertil kommer, at børn indån
der mere luft i forhold til deres størrelse end voksne og derfor kan blive udsat 
for mere forurening via støv og afdampning fra jorden.

D et er gennem amtets arbejde med jordforurening sikret, at der ikke har været 
gamle industriaktiviteter på de grunde, der i dag anvendes til børneinstitutioner. 
De sidste års arbejde har imidlertid vist eksempler på jordforurening, som til
syneladende ikke har været kendt af nogen. D et har været forurening som 
f.eks. stammer fra opfyld med slagger eller tilkørt jord som har været forurenet.

Vi gennemfører derfor en særlig indsats for at blive helt sikre på, at der ikke er 
forurenet jord på de grunde som i dag anvendes til børneinstitutioner.

For hver børneinstitution indsamles historiske oplysninger om, hvad grunden 
har været anvendt til i tidens løb. D er indhentes oplysninger fra bl.a. kommu
nen og ved interview af nøglepersoner. Der indsamles endvidere oplysninger 
om nærliggende virksomheder.

Gennem oplysningerne søger vi at få svar på, om jorden er ren, eller om  der 
kan være en mulighed for jordforurening. Vi søger oplysninger om:

• Hvad grunden blev anvendt til, inden børneinstitutionen blev etableret, og 
om anvendelsen kan have givet anledning til forurening af jorden.

• Eventuelt tilkørt jord, fyld m.m. til grunden, og om der findes oplysninger 
om denne jord.

• Større virksomheder m.m. i nærheden af børneinstitutionen, som kan give 
anledning til en luftbåren forurening.

• Vedligeholdelse af udendørsarealerne ved anvendelse af f.eks. slagger eller 
andet som kan give anledning til jordforurening.

• Der er benyttet jernbanesveller eller telefonmaster til legeredskaber, af- 
kantning af bede, bålpladser m.m. på legepladsen.

Når vi ser efter om der stadig findes jernbanesveller og telefonmaster på lege
pladsen skyldes det, at netop disse materialer med stor sandsynlighed er be
handlet med kreosot eller arsen, som er sundhedsskadeligt. D et har derfor si
den 1996/1997 været forbudt at anvende træ imprægneret med kreosot og ar
sen på legepladser. Hvis vi ser sveller eller master under vores besøg, vil vi gøre 
opmærksom herpå og anbefale dem udskiftet. Da navnlig kreosot kan afgives 
til jorden, vil vi ydermere anbefale at jorden omkring sveller og master, der er 
behandlet med dette stof, udskiftes ved samme lejlighed.
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Hvis der er anvendt andet træ på legepladsen som er imprægneret med arsen, 
bør dette også udskiftes. Træ som er grønligt eller gråligt og som er taget i brug 
før 1997 kan være imprægneret med arsen. Fyns Amt har ikke mulighed for at 
foretage en fuldstændig kortlægning af alt træ på legepladsen, men vi anbefaler 
at børnehaven i samarbejde med K om m unen laver en vurdering af, om der 
findes andet træ på legepladsen som bør udskiftes.

Hvis der i forbindelse med gennemgangen fremkommer oplysninger, der ska
ber mistanke om forurening på en børneinstitution, vil Amtet sammen med 
Kommunen tage stilling til, hvad der skal gøres.

Nærværende historiske gennemgang er udført af COWI i samarbejde med 
Fyns Amt.
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2 Sammenfatning
Sundhø) Naturbørnehave er etableret i 1992. D er vurderes ikke tidligere at ha
ve været aktiviteter på ejendommen, som kan have forårsaget forurening af 
jorden.

Børnehaven ligger uden for Svendborg by og dermed udenfor ældre bykerne.

Der er ikke observeret nogen former for industri eller andet omkring ejen
dommen, der vil kunne forurene overfladejorden som følge af spredning af 
stoffer udledt til luften.

Der er konstateret fyld på ejendommen. Der er fundet indhold af glasuld i den 
største af de tre jordhøje på legepladsen.

Ved vores besøg har vi set, at der findes telefonmaster på legepladsen. Hvis 
telefonmasterne er opstillet før 1997, er de højest sandsynligt imprægneret med 
arsen eller kreosot, der begge anses for at være sundhedsskadelige stoffer. Hvis 
der er tvivl om, hvorvidt masterne er fra før eller efter 1997, kan der laves en 
analyse af træet for at få be- eller afkræftet om træet er imprægneret med arsen 
eller kreosot.

Fyns Amt anbefaler derfor, at Sundhøj Naturbørnehave i samarbejde med 
Kommunen udskifter masterne ved næste renovering af legepladsen. Hvis tele
fonmasterne er behandlet med kreosot, anbefaler Fyns Amt ligeledes, at jorden 
omkring masterne fjernes i en afstand af 25 cm både ved siden af og under ma
sterne.

Fyns Amt vurderer at der er risiko for, at den øverste jord kan være lettere for
urenet og dermed, at børn som leger på arealet, kan komme i kontakt med for
urenet jord.

For at få afklaret om  jorden er forurenet vil Fyns Amt udføre en mindre scree
ningsundersøgelse.
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Beliggenhed

Ejerforhold

3 Oplysninger om  ejendom m en

3.1 Stamdata

Institutionen

Børneinstitution Sundhøj N aturbørnehave

Adresse GI. Nybyvej 44, Tåsinge, 5700 Svendborg

Matr. 36 Nyby By, Bregninge

Etableringsår 1992

Kontaktperson Navn: Birgit Jensen, Institutionsleder 

'Hf.: 62 22 71 83

Indretning

(5 rundareal 19.510 m 2 (BBR), heraf udgør børnehavens areal 7.030 

m 2 (opmålt)

Bebygget areal 593 m 2 (BBR), børnehaven anvender en mindre del heraf

Legeplads, befæstet 50 m 2 (fliser) (opmålt)

Legeplads, ubefæstet 120 m 2 (sandkasse og faldunderlag u. bund) (opmålt)

Græsplæne 6000 m 2 (opmålt)

Bede og bar jord 500 m 2 (slidt græs samt bar jord) (opmålt)

Antal sandkasser og faldunderlag uden 

bund

D er er en 3-delt sandkasse m ed bund samt 3 faldunderlag 

uden bund

Mulige kilder til jordforurening

Punktkilder Ingen

Opfyld D er er konstateret fyld m ed indikationer på urenheder. 3 

jordhøje består af tilført jord. I den ene er der fundet 

indhold a f  glasuld

Luftbåren forurening Ingen kendte kilder til luftbåren forurening i nærheden

Sveller/telefonmaster D er er i alt ca. 4  telefonmaster på legepladsen

Terrænregulering D er er ikke indikationer på væsentlig terrænregulering

Andet -

3.2 Ejendommen
Ejendommen ligger i et landområde. Naboejendommene anvendes til 
landbrug. Beliggenheden er vist på oversigtskort i figur 1.

Ejendommen ejes frem til 1913 af Baroniet Schelenborg og Stamhuset 
Thorseng. I 1913 køber Bregninge Kommune ejendommen. I 1979 står 
Svendborg Kommune som ejer /5 / .
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Matrikulære ændringer 

Anvendelse

Bygninger

Forholdene ude

V edligeholdelse 

Legeplads mv.

Legeredskaber

Terrænforhold

Matriklen har før 1978 været opdelt i 3 matrikler 34, 35 og 36. I 1955 er der fra 
matr. 26c overført 250 m 2 til matr. 36 /5 / .

I 1955 og 1979 er ejendommen registreret som landbrugsejendom /6 / .  I dag 
anvendes størstedelen af bygningen til undervisningsformål og naturbømehave. 
Børnehaven er etableret i 1992 /7 / .

S —  l '

3.3 Sundhøj Naturbørnehave
Sundhøj Naturbørnehave er etableret i 1992 og indrettet i eksisterende bygnin
ger.

Bygningen er en tidligere landbrugsejendom med tagetage og delvis kælder.
Kun en mindre del af bygningen anvendes af børnehaven. I 1998 har børneha
ven fået opsat en pavillon på legepladsen.

Bygningerne er vist på situationsplan, bilag 2.

Fotos af bygning og legeplads er vist på fotos i bilag 1. Fotovinkler er gengivet 
på situationsplan, bilag 2.

D er er indgang til institutionen fra parkeringspladsen ved vejen. Legearealet 
ligger bag bygningen. I 2001 er legearealet udvidet i vestlig retning med et 
græsareal (foto 11). Udvidelsen ligger inden for matriklen /7 / .

Svendborg Kommune vedligeholder arealerne /7 / .

Legearealet er generelt beklædt med græs. Flere steder er græsset dog slidt af, så 
jorden er bar. Sliddet er størst omkring bygningen. På arealet længst fra byg
ningen er græsset i god stand. En del af dette areal henligger desuden med 
vildtvoksende græs og planter. Nogle steder på legeområdet er der beplantning, 
hvorunder jorden generelt er bar. E n  mindre del af legeområdet er indhegnet 
som gedefold (foto 9). I et hjørne af legeområdet ligger en indhegnet affalds
plads for gammelt træ. Uden for affaldspladsen ligger også gammelt træ, her
iblandt to gamle master (foto 3).

På legepladsen er der tre sammenhørende sandkasser med bund (foto 5). Der 
findes to klatretårne opbygget af rafter (foto 4, 5). E t gyngestativ samt et skib 
er placeret på faldunderlag uden bund (foto 2, 4). E t andet gyngestativ er place
ret på græs. Mellem to små jordhøje er der en tovbane (foto 6). Midt på plad
sen er der et indianertelt (foto 7) samt en bålplads (foto 8). Ved bålpladsen er 
der anvendt 4 halve telefonmaster som bænke. Endelig findes en rutsjebane 
med faldunderlag uden bund (foto 10), to legehuse (foto 12) og et vandbassin 
/  8/.

Terrænet på ejendommen er plant og svarer til naboarealerne /8 / .  Dog er der 
på legepladsen en større og to mindre jordhøje (foto 6, 10). Jorden i jordhøjene 
er tilkørt overskudsjord fra Svendborg Handelsskole /7 / .  Derudover er der
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Boringer

ikke i baggrundsmaterialet fundet oplysninger om tilkørt muld eller fyldmate
riale.

Der er udført tre korte boringer ned dl 1 m under terræn (m u. t.) for 
undersøgelse af eventuelle fyldmaterialer i jorden. Placering af boringer er mar
keret på situationsplan, bilag 2. I B 1 og B3 består det øverste jordlag af fyld i 
en tykkelse på 0,25-0,35 m. D er er i B l og B3 ikke fundet indhold af eller indi
kationer på urenheder. Fyldet består af muld-, sand- og grusfyld. I B2, som er 
placeret i jordhøjen, der består af fyld, er der fundet indhold af glasuld. Borin
gerne er vist i figur 2 nedenfor.

B3B2m u.t.

Fyld:
Grus, sandet, 
stenet. 
Glasuld 0,1 
m u. t.

Fyld:
Muld,
sandet

Fyld:
Muld, sandet

Ler,
sandet

Sand,
leret

Figur 2

3.4 Nærliggende kilder til luftbåren forurening
Som det fremgår af figur 1, ligger børnehaven uden for Svendborg by og der
med udenfor ældre bykerne.

Der er ikke inden for en radius af 200 meter identificeret nuværende eller tidli
gere industri eller andre kilder, der ved støv eller partikler kan have forurenet 
arealet.

3.5 Opvarmning
Ejendommen opvarmes i dag vha. naturgas. D er har tidligere været olieop- 
varmmng, og der er oplysninger om en afblændet opfyldt tank på ejendommen, 
placeringen af tanken kendes dog ikke / I  /.
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Anbefalinger

4 Vurdering
Sundhøj Naturbørnehave ligger i et landområde uden for Svendborg by. Ejen
dommen har tidligere været anvendt som landbrug. D er vurderes således ikke 
at have været aktiviteter på ejendommen, som kan have forårsaget forurening 
af jorden, dog er der tilkørt jord.

D er er ikke omkring ejendommen observeret nogen former for industri eller 
andre kilder, der vil kunne forurene overfladejorden som følge af spredning af 
stoffer udledt til luften.

D er er konstateret fyld i det øverste jordlag på ejendommen. Der er ikke indi
kationer på urenheder i fyldet i to af de tre boringer på legepladsen. Der fore
ligger ingen oplysninger om fyldlagets oprindelse. Fyldet kan være tilført i for
bindelse med ombygninger, oprindelig udstykning eller være en del af lokal ter
rænregulering. De 3 jordhøje består af tilkørt fyldjord. Jorden stammer fra 
Svendborg Handelsskole. I den største af jordhøjene, hvor der er lavet en bo
ring, er der fundet indhold af glasuld.

Fyns Amt vurderer, at der kan være risiko for at komme i kontakt med forure
net jord på arealet.

D er er gamle telefonmaster på legepladsen. Nogle master er anvendt som bæn
ke, mens andre ligger uanvendt.

Telefonmaster er uønskede på legepladser, fordi de kan være imprægneret med 
arsen eller kreosot, som anses for at være sundhedsskadeligt.

Kreosot og arsen anses for at være kræftfremkaldende. K reosot kan forårsage 
allergi og hudirritation, og kan afgives fra træets indre når træet opvarmes f.eks. 
af solen en varm sommerdag, eller når der saves i træet. D et har derfor siden 
1996 været forbudt at anvende kreosot- og arsenbehandlet træ til nybygning 
eller renovering af legepladser.

Fyns Amt anbefaler derfor, at Sundhøj Naturbørnehave i samarbejde med 
Kommunen udskifter masterne ved næste renovering af legepladsen, hvis de er 
opstillet før 1997. Hvis der er tvivl om, hvorvidt masterne er fra før eller efter 
1997, kan der laves en analyse af træet for at få be- eller afkræftet om træet er 
imprægneret med arsen eller kreosot.

D a der kan ske udvaskning af kreosot fra kreosotbehandlede telefonmaster til 
jorden anbefaler Fyns Amt ligeledes, at jorden omkring disse fjernes. Erfarin
ger fra danske undersøgelser viser, at jorden som oftest er lettere forurenet 
med tjærestoffer i en afstand af 25 cm fra træet. Fyns Am t anbefaler derfor, at 
jorden fjernes i en afstand af 25 cm både ved siden af og under træet.

Master samt jord skal bortskaffes efter kommunens anvisning.
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Fyns Amt vurderer, at der er risiko for, at den øverste jord kan være lettere for
urenet og dermed, at børn som leger på arealet, kan komme i kontakt med for
urenet jord.

For at få afklaret om jorden er forurenet vil Fyns Amt udføre en mindre scree
ningsundersøgelse.
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Sundhøj Naturbørnehave beliggende GI. Nybyvej 44, 5700 Svendborg udgår af Fyns 
Amts kortlægning af muligt forurenede lokaliteter.

Fyns Amt er i færd med at skabe et overblik over mulige kilder til jordforurening på Fyn.
Dette sker ved at indsamle oplysninger om aktiviteter eller virksomheder, der kan have 
medført forurening afjord eller grundvand. Arbejdet udføres efiter Lov om forurenet jord.

For at være helt sikre på, at der ikke er jordforurening på de grunde, der i dag anvendes til 
børneinstitutioner, har amtet i efteråret 2003 gennemført en indledende forureningsunder
søgelse på børnehaven for at afklare om jorden er forurenet.

Vurdering
Amtet har nu afsluttet den indledende undersøgelse af Sundhøj Naturbømehave, og har 
ikke fundet tegn på forurening med de undersøgte stoffer. Amtet vurderer på baggrund af 
undersøgelsen, at der ikke er nogen risiko forbundet med at anvende Sundhøj Naturbøme
have til børneinstitution.

Vi har udarbejdet vedlagte rapport som beskriver undersøgelsen og dens resultater. Vi har 
desuden vedlagt et informationsark, som kan hænges op på institutionens oplagstavle i for
bindelse med information af forældre og personale.

Matriklen 36 Nyby By, Bregninge, vil derfor udgå af Fyns Amts videre arbejde med kortlagte 
lokaliteter. Ejendommen vil på det foreliggende grundlag ikke blive kortlagt på vidensniveau 2. 
Fyns Amt vil ikke foretage sig yderligere, med mindre der fremkommer nye oplysninger i sa
gen.

Ejendommen vil dog fortsat fremgå af amtets database og hjemmeside, så man kan se, at vi har 
haft disse oplysninger og har vurderet, at der ikke skal arbejdes videre med grunden. Dette skal 
sikre, at vi også fremover kan give korrekte oplysninger om sagen.
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Ingen jordforurening på ”Sundhøj Naturbørnehave”
Børnene kan leqe sikkert!
Fyns A m t har lavet analyser af jorden på 
Sundhøj Naturbørnehaves arealer. 
Resultaterne viser, at børnene kan lege 
sikkert på legepladsen, da der ikke er 
nogen jordforurening.

Hvorfor og hvordan har vi 
undersøgt Sundhø 
Naturbørnehave?
Fyns Am t er i gang med at gennemgå alle 
børneinstitutioner i hele amtet. Det sker 
for at sikre, at børn ikke leger på forurenet 
jord.

Vi gennemgår grundene, fordi børn er 
mere følsomme overfor jord- og luft
forurening end voksne. Det skyldes blandt 
andet, at de udforsker deres omverden ved 
at røre og putte ting i munden.

Vi har søgt svar på:

• Hvad grunden har været anvendt til 
inden børnehaven blev bygget

• O m  der er kørt jord eller andet til grun
den, som kan være forurenet

• O m  der har været større virksomheder 
m.m. i nærheden, som kunne give foru
rening

Efter gennemgangen af Sundhøj 
Naturbørnehave fandt vi grund til at lave 
en egentlig miljøundersøgelse af jorden, 
fordi der er konstateret fyld på 
ejendommen.

Der blev udtaget jordprøver på de uden
dørs legearealer, som blev undersøgt for 
indhold af forurenende stoffer. Jord
prøverne blev analyseret for indhold af 
tungmetaller og tjærestoffer. 
Undersøgelserne viste at der ikke er foru
renet jord på Sundhøj Naturbørnehave.

il du vide mere?
De oplysninger, som vi har indsamlet, om 
Sundhøj Naturbørnehave findes i en 
rapport. Institutionens leder har et 
eksemplar sammen med en rapport over 
de jordanalyser, der er blevet lavet på 
Sundhøj Naturbørnehave.

Vil du vide mere om Fyns Amts undersø
gelse af børneinstitutioner, kan du se på 
vores hjemmeside

www.jordforurening.fyns-amt.dk

Fyns Amt
Jordforureningskontoret 

Tlf.: 6556 1504

N ovem ber 2003

http://www.jordforurening.fyns-amt.dk
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Læsevejledning

Formålet med denne miljøundersøgelse er beskrevet i rapportens afsnit 1 
"Formål og metode", mens resultatet af prøverne og øvrige oplysninger er 
samlet i rapportens afsnit 2 "Sammenfatning". Ønsker du en mere detaljeret 
viden om undersøgelsen og dennes resultater, kan du supplere med rapportens 
øvrige afsnit.
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Baggrund

Indsatsen

Lokalitet

1 Formål og metode

Fyns Amt gennemgår i de kommende år alle børneinstitutioner i amtet med 
henblik på at vurdere risikoen for eventuel jordforurening. Dette skyldes, at 
børn er mere udsatte for påvirkninger fra en eventuel forurening, samt et ønske 
om at gøre en særlig indsats på alle børneinstitutioner.

N år børn leger, får de jord på sig og i munden, fordi de ofte undersøger ting 
ved at putte dem i munden. Dertil kommer, at børn indånder mere luft i for
hold til deres størrelse end voksne, og derfor kan blive udsat for mere forure
ning via støv og afdampning fra jorden.

Amtets hidtidige arbejde har sikret, at der ikke er børneinstitutioner på grunde, 
hvor der tidligere har været ældre industriaktiviteter. Erfaringer viser dog, at 
opfyld med tilkørt jord eller slagger kan bevirke, at jorden er forurenet. Desu
den kan luftbåren forurening fra nærliggende industri eller opvarmningsanlæg 
resultere i, at jorden er forurenet. Nye erfaringer viser også, at ældre byområder 
kan være forurenede, og at nyere industri nogle gange har givet anledning til 
forurening af jorden.

På baggrund af de nye erfaringer har Fyns Amt besluttet at gøre en ekstra ind
sat på børnehaver.

Indsatsen består først af en historisk gennemgang, som udføres i alle 
børneinstitutioner. Peger den historiske gennemgang på mulige kilder til jord
forurening, vil amtet udføre en miljøundersøgelse. Hvis undersøgelserne viser, 
at jorden er forurenet, vil der blive foretaget en oprensning eller andre tiltag. 
H vor hurtigt, der vil blive sat ind over for jordforureningen, vil afhænge af, 
hvor kraftig en forurening, der bliver konstateret.

Fyns Amt har tidligere udført en historisk gennemgang af børnehaven, som er 
beskrevet i rapporten "Historisk gennemgang af mulige kilder til jordforure
ning på børneinstitutioner. Sundhøj Naturbørnehave, Svendborg Kommune"

/ l / .

Med udgangspunkt i den historiske gennemgang beskriver denne rapport en 
indledende jordforureningsundersøgelse udført ved Sundhøj Naturbørnehave 
beliggende GI. Nybyvej 44, Svendborg. På figur 1 ses beliggenheden af børne
haven.

Sundhøj Naturbørnehave er etableret i 1992. Der vurderes ikke tidligere at 
have været aktiviteter på ejendommen, som kan have forårsaget forurening af 
jorden. Børnehaven ligger uden for Svendborg by og dermed uden for ældre 
bykerne. D er er ikke observeret nogen former for industri eller andet omkring 
ejendommen, der vil kunne forurene overfladejorden som følge af spredning af 
stoffer udledt til luften. D er er konstateret fyld på ejendommen. D er er fundet 
indhold af glasuld i den største af de tre jordhøje på legepladsen / ! / .
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Dette er årsagen til, at Fyns Amt har udført en indledende screenings
undersøgelse af børnehavens arealer.

Omfanget og indholdet af undersøgelsen er fasdagt af Fyns Amt. Under
søgelsen er udført af den rådgivende virksomhed COWI A /S.

1.1 Formål
Undersøgelsen har til formål at afklare, om arealet er forurenet i et omfang, der 
udgør en risiko overfor anvendelsen til børneinstitution.

D er sigtes m od et detaljeringsniveau, som gør det muligt at foretage en risiko
vurdering, hvis der påvises en jordforurening.

På baggrund a f risikovurderingen gives råd til, hvorledes arealerne kan benyt
tes, indtil der er foretaget en permanent afhjælpning i forhold til en eventuel 
jordforurening.

Undersøgelsen er ikke så detaljeret, at der umiddelbart kan ske oprensning af 
en påvist jordforurening. D ette vil i langt de fleste tilfælde først kunne ske efter 
yderligere supplerende og mere dybdegående undersøgelser.

1.2 Metode
Ved undersøgelsen udtages der prøver af jorden ved spadestik til 20 cm's dyb
de.

Ud fra en besigtigelse er institutionens udendørsarealer opdelt i fire typeområ
der. Denne opdeling fremgår af bilag 1. Formålet med inddelingen er at sikre, 
at der udtages flest prøver af jorden i de områder, som anvendes mest intensivt 
af børnehaven:

•  Område 1 Intensivt anvendte arealer

•  Område 2 Ekstensivt anvendte arealer

•  Område 3 Befæstede arealer

•  Område 4 Arealer som børnene ikke har adgang til

14 af i alt 16 spadestik er udført i område 1, da det er dette areal, der anvendes 
m est intensivt. 2 spadestik er udført i område 2. Antallet af prøvetagningsste- 
der er afpasset den historiske gennemgang samt inddelingen i ovenstående 
områder.
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Fyldjord

Anbefaling

2 Sammenfatning

Der er ved undersøgelsen af børnehaven ikke konstateret nogen væsentlig for
urening af jorden. Gennemsnitskoncentrationerne af alle undersøgte stoffer 
ligger under Fyns Amts kvalitetskriterier.

Der er derfor ingen risiko i forhold til at anvende Sundhøj Naturbørnehaves 
bygninger og udendørsarealer til børnehave.

D enne undersøgelse bekræfter, at der er deponeret fyld på børnehavens grund. 
Ved alle prøvetagningsstederne træffes fyld bestående af muld og sand iblandet 
teglrester og trækulsrester. Ved fyld forstås jord, som ikke er oprindelig, men 
jord som kan være tilkørt.

Da der ikke er fundet forurenende stoffer med gennemsnitsværdier over 
kvalitetskriterierne, er der ikke nogen risiko i forhold til at anvende ejendom
men til børnehave.

D er anbefales derfor ikke yderligere tiltag.
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Resultater af den indledende undersøgelse

3.1 Kvalitets- og afskæringskriterier
Miljøstyrelsen har på baggrund af sundhedsmæssige vurderinger fastsat to for
ureningsniveauer for de stoffer, som indgår i denne undersøgelse.

Kvalitetskriterium D et ene niveau er for ren jord og kaldes jordkvalitetskriteriet.
Jordkvalitetskriteriet er et udtryk for det forureningsniveau, der ikke udgør en 
sundhedsmæssig risiko ved en hvilken som helst anvendelse af arealet. Kriteriet 
er fastsat således, at der hverken er en akut risiko eller en livslang risiko.

Afskæringskriterium D et andet niveau angiver det forureningsniveau, hvor det er nødvendigt at
foretage en total afskæring af al kontakt med jorden, hvis jorden skal anvendes 
til følsom anvendelse som f.eks. børnehave eller bolig. Dette niveau kaldes for 
afskæringskriteriet.

Rådgivningsinterval Om rådet mellem jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet kaldes 
rådgivningsintervallet.

Hvis kvalitetskriteriet overskrides, m en værdien er under afskæringskriteriet, vil 
der blive givet råd til, hvordan arealet kan anvendes, indtil der bliver udført en 
permanent afhjælpning af jordforureningen. Hvis afskæringskriteriet overskri
des, vil der blive udført en oprensning eller andre tiltag så hurtigt som muligt.

Herunder er vist jordkvalitets- og afskæringskriterier for de stoffer, der er ana
lyseret for ved denne undersøgelse:

Stof Kvalitets kriterium 
(mg/kg TS)

Afskærings kriterium 
mg/k^TS',

Cadmium 0,5 5

Chrom 500 1000

Kobber 500 500

Nikkel 30 30

Bly 40 400

Zink 500 1000

Benz(a)pyren 0,1 1

Dibenz(a,h)anthracen 0,1 1

Sum afPAH* 1,5 15
* Fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og indeno(l,2,3-cd)pyren

T ab el 3.1 Jordkvalitets- og  afskæringskriterier
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G ravning / boring Tungmetaller (m g/kg TS) PA H 'er (m g/kgT S)

Prøvenr. D ybde 

(m u.t.)

Bly Cadmium Chrom K obber Nikkel Zink Benz(a)

pyren

Dibenz(a,h)

anthracen

Sum af 

PA H 'er*

SI 0-0,2 14 0,17 9,0 13 7,8 54 < < 0,11

S2 0-0,2 14 0,20 9,7 9,5 8,9 42 < < <

S3 0-0,2 14 0,21 14 14 15 47 < < <

S4 0-0,2 16 0,23 11 10 8,7 46 < < <

S5 0-0,2 17 0,25 12 11 9,5 54 < < 0,11

S6 0-0,2 9,7 0,14 7,8 7,7 8,2 30 < < < '

S7 0-0,2 15 0,21 9,5 9,1 8,5 51 0,15 < 0,98

S8 0-0,2 19 0,28 12 13 10 50 < < < |

S9 0-0,2 18 0,25 14 14 15 50 < < <

SIO 0-0,2 23 0,32 14 14 13 53 < < <

S i l 0-0,2 • 24 0,27 12 13 10 49 < < 0,11

SI 2 0-0,2 29 0,26 13 15 11 51 < < <

S13 0-0,2 20 0,26 11 12 10 45 < < <

S14 0-0,2 14 0,23 14 9,2 10 49 < < <

S15 0-0,2 8,2 0,15 5,7 6,8 6,1 39 < < 0,34

S16 0-0,2 25 0,30 7,9 14 8,8 89 1,0 0,16 7 2 ' —

G ennem snit 17 0,23 11 12 ** 50 0,072 0,010 0,55

Kvalitetskriterie 40 0,5 500 500 30 500 0,1 0,1 1,5
Afskærings kriterie 400 5 1000 1000 30 1000 1 1 15

< : Analyseret m ed et resultat under detektionsgrænsen (se analyserapporterne)

* : Sum a f F luoranthen, Benz(bjk)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(l,2,3)pyren, Dibenz(a,h)anthracen 

** : G ennem snit ikke beregnet, da kriterierne for nikkel er fastsat på grundlag a f  akut skadelig effekt 

O ver jordkvalitetskriteriet 

O ver afskæringskriteriet

T ab el 3.2 Resultater af PA H - og  tungm etalanalyset a f jordprøver
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Analyse

PAH’er

Tungmetaller

Idet kvalitetskriterierne for ovennævnte stoffer er fastsat på baggrund af en 
kronisk effekt, kan risikovurderingen, når kilden til forureningen vurderes at 
være diffus forurening, foretages ud fra gennemsnitsbetragtninger. For nikkel 
foretages dog ikke gennemsnitsbetragtninger, da kriterierne for nikkel er fastsat 
på grundlag af akut skadelig effekt /2 / .

3.2 Prøvetagning
Ved Sundhøj Naturbørnehave er der i oktober 2003 udført 16 spadestik (prø- 
vetagningssteder) til 0,2 meter under terræn (m u.t.). Fra hvert prøvetagnings- 
sted er der udført en blandeprøve af 5 stik med et spadestik i midten og 4 spa
destik fordelt rundt om i en radius af 0,5 m. Dermed opnås en bredere dæk
ning af det felt, prøvetagningsstedet repræsenterer. Fra hvert stik er der udtaget 
en jordprøve af overfladejorden i 0-0,2 m u.t.

Samtlige jordprøver er målt for forekomst af flygtige forureningskomponenter 
ved hjælp af en PID-måler. Jordprøverne er beskrevet m ed hensyn til jordart, 
farve og forureningstegn. Disse beskrivelser findes på prøvetagningsjournalen i 
bilag 3.

Placeringen af prøvetagningsstederne fremgår af bilag 1.

Samtlige jordprøver er analyseret for tungmetaller (cadmium, chrom, kobber, 
nikkel, bly og zink) samt tjærekomponenter (PAH’er) herunder benz(a)pyren.

Analyserne er udført som akkrediterede analyser hos AnalyCen i Fredericia.

3.3 Geologi
I området er der truffet fyld til mindst 0,2 m u.t. Ved fyld forstås jord som ikke 
er oprindelig, men jord som kan være tilkørt. Fyldet består generelt af muld og 
sand iblandet teglrester og trækulsrester.

D er er ingen af prøvetagningsstederne, der er afsluttet i intakt jord.

3.4 Resultater
Analyseresultaterne for PAH'er og tungmetaller fremgår af tabel 3.2. Analyse
rapporterne er endvidere vedlagt i bilag 4. PID-målingerne viser ingen tegn på 
forurening med flygtige forureningskomponenter.

D er er ikke påvist forhøjet gennemsnitsindhold af PAH-forbindelser, herunder 
benz(a)pyren, over Fyns Amts kvalitetskriterier.

D er er analyseret for 6 tungmetaller (cadmium, chrom, kobber, nikkel, bly og 
zink). D er er ikke konstateret overskridelser af jordkvalitetskriteriet i nogen af 
de analyserede prøver.
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4 Risikovurdering

D a de gennemsnitlige koncentrationer af PAH-forbindelser og tungmetaller er 
mindre end Fyns Amts kvalitetskriterier, er der ingen risiko forbundet med 
anvendelse af Sundhøj Naturbømehave til børneinstitution.
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5 Anbefalinger

På baggrund af den udførte undersøgelse vurderes Sundhøj Naturbørnehave 
ikke at være forurenet med PAH-forbindelser og tungmetaller.

D er anbefales derfor ikke yderligere tiltag.
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6 Referencer

/ I  /  Historisk gennemgang af mulige kilder til jordforurening på bør
neinstitutioner. Sundhøj Naturbørnehave. Svendborg Kommune. 
Marts 2003.

/ 2 /  Oprydning på forurenede lokaliteter — Hovedbind. Vejledning
fra Miljøstyrelsen, nr. 6, 1998.



Bilag 1 

Situationsplan



Signaturer

Bygning

Omr. 1 Intensivt anvendt arealer 

Omr. 2 Ekstensivt anvendte arealer 

Omr. 3 Befæstede arealer

: Vv\V.\VvV \'0

Omr. 4 Arealer som børnene ikke 
har adgang til

AS Asfaltbelægning

FL Flisebelægning

SU/FU Sandkasse/faldunderlag uden bund

SM/FM Sandkasse/faldunderlag med bund

GR Græsbelægning

BE Bed/bar jord

GS Grus/sand

LH/GY/KL Legehus/gynge/klatrestativ

BL Bålplads

MA/SV Master/sveller

B1-B3 Boring fra historisk gennemgang

S1 Stik

HB1 Håndboring

F1 Fotovinkler
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Fotos



COVVI
Sundhøj Naturbømehave

Foto 1

Foto 2

Z:\58528A\PDOC\Pulje3\GINybyvej44\fotobilag_GINybyvej44.DOC
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Prøve tagnings journal



Undersøgelse af børnehaver i Svendborg - screening

Dato: 07/10/2003 Initialer: MON

Institution:
Adresse:
Tlf.:
Kontaktperson:

Sundhøj Naturbørnehave 

GI. Nybyvej 44 

62 22 71 83 

Karen Sø vad

Nr. Belæg
ning

Prøve-
dvbde

Geologisk
beskrivelse

PID Bemærkninger

SI græs 0-0,2 MULD, sand, enkelte trækulsrester 0

S2 græs 0-0,2 MULD, sand, enkelte teglrester 0

S3 græs/ 

bar jord

0-0,2 MULD, sand 0

S4 græs/ 

bar jord

0-0,2 MULD, sand 0

S5 græs 0-0,2 MULD 0

S6 græs/ 

bar jord

0-0,2 FYLD, sand, muld, sten 0

Prøve 0,1-0,2

S7 græs 0-0,2 MULD 0

Prøve 0,3-0,4

S8 græs 0-0,2 MULD 0

S9 græs/ 

bar jord

0-0,2 MULD, sand 0

S10 græs 0-0,2 MULD, sand, enkelte teglrester 0

S i l græs 0-0,2 MULD, sand, teglrester 0

S12 græs 0-0,2 MULD, sand, enkelte trækulsrester 0

S13 græs/ 

bar jord

0-0,2 MULD, sand 0

S14 græs 0-0,2 MULD, sand, trækulsrester 0

S15 græs 0-0,2 SAND, muld 0

S16 græs/ 

bar jord

0-0,2 SAND, muld 0



Bilag 4 

Analyserapport



Tilbudsnr: COWI L

DANAK
Reg. nr. 343

A n a l y C e n

Cowi
Havneparken 1
7100 Vejle

Att: Morten Noe

Journal nr.:
G203-10667 
Side 1 af 6 
15.10.2003 K.BN

D irek te  telefon til labo ra to r ie t .79 24  72 07

A/S AnalyCen

CVR nr. 17 14 86 72

Vesterballevej 4 . DK-7000 Fredericia 

Tlf. (+45) 75 94 50 30, fax (+45) 75 94 50 37

www.analycen.dk

Undersøgelse af jord

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn:
Prøve modtaget: 
Analyse påbegyndt: 
Analyse afsluttet:

58528
GI. Nybyvej 44
08.10.2003 19:00
09.10.2003
15.10.2003

Løbenummer: 
Prøve ID:
Boring nr:

01
SI

0- 0,2

02
S2

0- 0,2

03
S3

0 - 0,2

f::; :: lijÉi
Undersøgelser Metode cv% DL Enhed Resultater
Tørstof DS. 204 mg/kg VV 939000 912000 950000
Total kulbrinter KG.2A mg/kg TS ikke påvist ikke påvist ikke påvist
C6H6-C10 KG.2A 5 mg/kg TS <5,0 <5,0 <5,0
>C10-C25 KG.2A 10 mg/kg TS <10 <10 <10
>C25-C35 KG.2A 25 mg/kg TS <25 <25 <25
Fluoranthen KG.2A 0,1 mg/kg TS 0,11 <0,1 <0,1
Benz(bjk)fluoranthen KG.2A 0,1 mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1
Benz(a)pyren KG.2A 0,1 mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1
Indeno(l,2,3)pyren KG.2A 0,1 mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1
Dibenz(a,h)anthracen KG.2A 0,1 mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1
#Sum 7 Stk MST PAH KG.2A mg/kg TS 0,11 ikke påvist ikke påvist
Cadmium K M  9 15 0,05 mg/kg TS 0,17 0,20 0,21
Chrom K M  9 I I 0,2 mg/kg TS 9,0 9,7 14
Kobber K M  9 12 0,5 mg/kg TS 13 9,5 14
Nikkel K M  9 12 0,6 mg/kg TS 7,8 8,9 15
Bly K M  9 14 0,9 mg/kg TS 14 14 14
Zink K M  9 10 0,5 mg/kg TS 54 42 47

CV%:Måleusikkerhed DL; Detektionsgrænse

Undersøgelser mærket # er ikke omfattet a f  akkrediteringen.
Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

CERTOOOJ/ITA-TB 2002110}

http://www.analycen.dk


Tilbudsnr: COWI L

DANAK
Reg. nr. 343

A n a l y C e n 3 l

Cowi
Havneparken 1
7100 Vejle

Att: Morten Noe

Journal nr.:
G203-10667 
Side 2 af 6 
15.10.2003 KBN

D irekte  telefon til labora to rie t:79  24  72 07

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn:

A/S AnalyCen

CVRnr. 17 14 86 72

Vesterballevej 4 . DK-7000 Fredericia 

Tlf. (+45) 75 94 50 30, fax (+45) 75 94 50 37

www.analycen.dk

Undersøgelse af jord

58528
GI. Nybyvej 44

Løbenummer: 
Prøve ID: 
Boring nr:

04
S4

0- 0,2

05
S5

0- 0,2

06
S6

0- 0,2

......

ResultaterUndersøgelser Metode CV% DL Enhed
Tørstof DS. 204 mg/kg VV 917000 898000 933000
Total kulbrinter KG.2A mg/kg TS ikke påvist ikke påvist ikke påvist
C6H6-C10 KG.2A 5 mg/kg TS <5,0 <5,0 <5,0
>C10-C25 KG.2A 10 mg/kg TS <10 <10 <10
>C25-C35 KG.2A 25 mg/kg TS <25 <25 <25
Fluoranthen KG.2A 0,1 mg/kg TS <0,1 0,11 <0,1
Benz(bjk)fluoranthen KG.2A 0,1 mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1
Benz(a)pyren KG.2A 0,1 mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1
Indeno(l,2,3)pyren KG.2A 0,1 mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1
Dibenz(a,h)anthracen KG.2A 0,1 mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1
#Sum 7 Stk MST PAH KG.2A mg/kg TS ikke påvist 0,11 ikke påvist
Cadmium K M  9 15 0,05 mg/kg TS 0,23 . 0,25 0,14
Chrom K M  9 11 0,2 mg/kg TS 11 12 7,8
Kobber K M  9 12 0,5 mg/kg TS 10 11 7,7
Nikkel K M  9 12 0,6 mg/kg TS 8,7 9,5 8,2
Bly K M  9 14 0,9 mg/kg TS 16 17 9,7
Zink K M  9 10 0,5 mg/kg TS 46 54 30

CV%:Måleusikkerhed DL: Detektionsgrsense

Undersøgelser mærket tt er ikke omfattet a f  akkrediteringen.
Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

CERTOOOT r r  A-TB 20021105

http://www.analycen.dk


Tilbudsnr: C0W1 L

DANAK
Reg. nr. 343

A n a l y C e n

Cowi
Havneparken 1
7100 Vejle

Att: Morten Noe

Journal nr.:
G203-10667 
Side 3 af 6 
15.10.2003 KBN

D irekte  telefon til labora to r ie t:79 24  72 07

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — ,—  n  ———— -------

A/S AnalyCen

CVR nr. 17 14 86 72

Vesterballevej 4 . DK-7000 Fredericia 

Tlf. (+45) 75 94 50 30, fax (+45) 75 94 50 37

www.analycen.dk

Undersøgelse af jord

58528
GI. Nybyvej 44

Løbenummer: 
Prøve ID:
Boring nr:

07
S7

0- 0,2

08
S8

0- 0,2

09
S9

0 - 0,2

Undersøgelser Metode cv% DL Enhed Resultater
Tørstof DS. 204 mg/kg VV 935000 898000 924000
Total kulbrinter KG.2A mg/kg TS ikke påvist ikke påvist ikke påvist
C6H6-C10 KG.2A 5 mg/kg TS <5,0 <5,0 <5,0
>C10-C25 KG.2A 10 mg/kg TS <10 <10 <10
>C25-C35 KG.2A 25 mg/kg TS <25 <25 <25
Fluoranthen KG.2A 0,1 mg/kg TS 0,55 <0,1 <0,1
Benz(bj k)fluoranthen KG.2A 0,1 mg/kg TS 0,29 <0,1 <0,1
Benz(a)pyren KG.2A 0,1 mg/kg TS 0,15 <0,1 <0,1
Indeno(l,2,3)pyren KG.2A 0,1 mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1
Dibenz(a,h)anthracen KG.2A 0,1 mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1
#Sum 7 Stk MST PAH KG.2A mg/kg TS 0,98 ikke påvist ikke påvist
Cadmium K M  9 15 0,05 mg/kg TS 0,21 0,28 0,25
Chrom K M  9 11 0,2 mg/kg TS 9,5 12 14
Kobber K M  9 12 0,5 mg/kg TS 9,1 13 14
Nikkel K M  9 12 0,6 mg/kg TS 8,5 10 15
Bly K M  9 14 0,9 mg/kg TS 15 19 18
Zink K M  9 10 0,5 mg/kg TS 51 50 50

CV%:Måleusikkerhed DL: Detektionsgrænse

Undersøgelser mærke! # er ikke omfattet a f  akkrediteringen.
Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

CERTD003 ITA-TU 20021105

http://www.analycen.dk


Tilbudsnr: COWI L

DANAK
Reg. nr. 343

A n a l y C e n

Cowi
Havneparken 1
7100 Vejle

Att: Morten Noe

Journal nr.:
G203-10667 
Side 4 af 6 
15.10.2003 KBN

D irek te  telefon til labora to r ie t:79 24 72 07

A/S AnalyCen

CVR nr. 17 14 86 72

Vesterballevej 4 . DK-7000 Fredericia 

Tlf. (+45) 75 94 50 30. fax (+45) 75 94 50 37

www.analycen.dk

Undersøgelse af jord

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn:

58528
GI. Nybyvej 44

Løbenummer: 
Prøve ID: 
Boring nr:

10
S10
0- 0,2

11
S il
0- 0,2

12
S12
0- 0,2

Undersøgelser
... ■ ' . : r.

Metode cv% DL Enhed Resultater
Tørstof DS.204 mg/kg VV 920000 928000 914000
Total kulbrinter KG.2A mg/kg TS ikke påvist ikke påvist ikke påvist
C6H6-C10 KG.2A 5 mg/kg TS <5,0 <5,0 <5,0
>C10-C25 KG.2A 10 mg/kg TS <10 <10 <10
>C25-C35 KG.2A 25 mg/kg TS <25 <25 <25
Fluoranthen KG.2A 0,1 mg/kg TS <0,1 0,11 <0,1
Benz(bjk)fluoranthen KG.2A 0,1 mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1
Benz(a)pyren KG.2A 0,1 mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1
Indeno(l,2,3)pyren KG.2A 0,1 mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1
Dibenz(a,h)anthracen KG.2A 0,1 mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1
#Sum 7 Stk MST PAH K.G.2A mg/kg TS ikke påvist 0,11 ikke påvist
Cadmium K M  9 15 0,05 mg/kg TS 0,32 0,27 0,26
Chrom K M  9 I I 0,2 mg/kg TS 14 12 13
Kobber K M  9 12 0,5 mg/kg TS 14 13 15
Nikkel K M  9 12 0,6 mg/kg TS 13 10 11
Bly K M  9 14 0,9 mg/kg TS 23 24 29
Zink K M  9 10 0,5 mg/kg TS 53 49 51

CV%:Måleusikkerhed DL: Detektionsgrænse

Undersøgelser mærket tt er ikke omfattet a f  akkrediteringen.
Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

CERTUOO]' ITA-TB 7002110?

http://www.analycen.dk


Tilbudsnr: COWI L

DANAK
Reg. nr. 343

A n a l y C e n 3 l

Cowi
Havneparken 1
7100 Vejle

Att: Morten Noe

Journal nr.:
G203-10667 
Side 5 af 6 
15.10.2003 KBN

D ire k te  telefon til laboratorie t:79  24  72 07

A/S AnalyCen

CVR nr. 17 14 86 72

Vesterballevej 4 . DK-7000 Fredericia 
Tlf. (+45) 75 94 50 30, fax (+45) 75 94 50 37

www.analycen.dk

Undersøgelse af jord

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn:——I MIM,Ml.,,      O.    

58528
GI. Nybyvej 44

Løbenummer: 
Prøve ID:
Boring nr:

13
S13
0- 0,2

14
S14
0- 0,2

15
S15
0- 0,2

Undersøgelser Metode cv% DL Enhed Resultater
Tørstof DS.204 mg/kg VV 918000 902000 886000
Total kulbrinter K.G.2A mg/kg TS ikke påvist ikke påvist ikke påvist
C6H6-C10 KG.2A 5 mg/kg TS <5,0 <5,0 <5,0
>C10-C25 KG.2A 10 mg/kg TS <10 <10 <10
>C25-C35 KG.2A 25 mg/kg TS <25 <25 <25
Fluoranthen KG.2A 0,1 mg/kg TS <0,1 <0,1 0,19
Benz(bjk)fluoranthen KG.2A 0,1 mg/kg TS <0,1 <0,1 0,15
Benz(a)pyren KG.2A 0,1 mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1
Indeno(l,2,3)pyren KG.2A 0,1 mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1
Dibenz(a,h)anthracen KG.2A 0,1 mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1
#Sum 7 Stk MST PAH KG.2A mg/kg TS ikke påvist ikke påvist 0,34
Cadmium K M  9 15 0,05 mg/kg TS 0,26 0,23 0,15
Chrom K M  9 11 0,2 mg/kg TS 11 14 5,7
Kobber KM  9 12 0,5 mg/kg TS 12 9,2 6,8
Nikkel K M  9 12 0,6 mg/kg TS 10 10 6,1
Bly K M  9 14 0,9 mg/kg TS 20 14 8,2
Zink K M  9 10 0,5 mg/kg TS 45 49 39

CV%:Måleusikkerhed DL: Detektionsgrænse

Undersøgelser mærket # er ikke omfattet a f  akkrediteringen.
Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

CERTOOOJ. ITA-TB'20011105

http://www.analycen.dk


Tilbudsnr: COWI L

DANAK
Reg. nr. 343

A n a l y C e n

Cowi
Havneparken 1
7100 Vejle

Att: Morten Noe

Journal nr.:
G203-10667 
Side 6 af 6 
15.10.2003 KBN

D irek te  telefon  til labora to rie t:79  24 72 07

A/S AnalyCen

CVR nr. 17 14 86 72

Vesterballevej 4 . DK-7000 Fredericia 
Tlf. (+45) 75 94 50 30, fax (+45) 75 94 50 37

www.analycen.dk

Undersøgelse af jord

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn:

58528
GI. Nybyvej 44

Løbenummer: 
Prøve ID:
Boring nr:

M B ■
16

S16
0- 0,2

Undersøgelser________ Metode________________cv%________ DL Enhed_________ Resultater
Tørstof DS.204 mg/kg VV 939000
Total kulbrinter KG.2A mg/kg TS 93
C6H6-C10 KG.2A 5 mg/kg TS <5,0
>C10-C25 KG.2A 10 mg/kg TS 37
>C25-C35___________KG 2A__________________________________25 mg/kg TS__________ 56
Fluoranthen KG.2A 0,1 mg/kg TS 3,5
Benz(bjk)fluoranthen KG.2A o,i mg/kg TS 1,9
Benz(a)pyren KG.2A 0,1 mg/kg TS 1,0
Indeno(l,2,3)pyren KG.2A 0,1 mg/kg TS 0,68
Dibenz(a,h)anthracen KG.2A_______________________________ 0,1 mg/kg TS________ 0,16
#Sum 7 Stk MST PAH KG.2A mg/kg TS 7,2
Cadmium KM 9 15 0,05 mg/kg TS 0,30
Chrom KM 9 11 0,2 mg/kg TS 7,9
Kobber KM 9 12 0,5 mg/kg TS 14
Nikkel______________KM 9____________________ 12__________ 0,6 mg/kg TS__________ 8,8
Bly KM 9 14 0,9 mg/kg TS 25
Zink________________K M 9 ___________________ 10__________0,5 mg/kg TS________________ 89

G203-10667.16:
Kromatogrammet viser indhold af kulbrinter med et kogepunktsinterval som tjære/ 
asfalt.
Identiteten af enkeltkomponenter, bestemt ved GC-FID-analyse er udelukkende 
baseret på stoffernes retentionstid. Identiteten kan verificeres på GC/MS.
Prøven til analyse for totalkulbrinter er ekstraheret med dichlormethan inde
holdende brombenzen, cis-dekalin og ortho-terphenyl som interne standarder.

Med venlig hilsen

kemiing. Kristina Bolbro Nielsen

CV%:Måleusikkerhed DL: Detektionsgrænse

Undersøgelser mærket # er ikke omfattet a f  akkrediteringen.
Analyserapporten vedrører kun aet prøvede emne. Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

CERT00O1 ITA.TBKI021105

http://www.analycen.dk

