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1 Bakgrund och syfte 
Inför en eventuell förändring av markanvändningen inom Stationsområdet behöver frågan kring 

föroreningssituationen och förutsättningarna för en förändrad markanvändning belysas. I samband 

med en tidigare översiktlig miljöteknisk undersökning inom Stationsområdet som helhet (Jordnära 

miljökonsult, 2015) har halter av metaller och PAH över Naturvårdsverkets riktvärde för känslig 

markanvändning (KM) konstaterats i marken i delar av området. Dessa halter är förhöjda i 

förhållande till den planerade markanvändningen i området (bostäder). Skara kommun har med 

anledning av detta efterfrågat kompletterande undersökningar inom två mindre delar av 

Stationsområdet, vilka ska ge svar på följande: 

� om det finns föroreningar i marken inom berörda områden, 

� eventuella föroreningars sammansättning och koncentration i marken, 

� vilka eventuella risker kopplade till föroreningar som finns i området avseende människors 

hälsa och miljön (riskbedömning) i förhållande till planerad markanvändning (bostäder)  

� vilka åtgärder som eventuellt krävs i området till följd av konstaterade föroreningar och 

risker (förenklad åtgärdsutredning), samt 

� vilka kostnader (grov kostnadsuppskattning) dessa åtgärder innebär.  

I föreliggande rapport presenteras resultatet från undersökningen som genomförts i den centrala 

delen av stationsområdet, det vill säga direkt sydväst om stationsbyggnaden (delområde 1). 

Resultatet från den östra delen av stationsområdet (delområde 2) presenteras i en separat rapport. 

Själva undersökningen har dock samordnats för de båda delområdena. 

2 Områdesbeskrivning  
Stationsområdet ligger centralt i Skara och omfattar ca 3 hektar. Det aktuella undersökningsområdet 

(här kallat område 1) omfattar ca 2 600 m2 och ligger centralt inom stationsområdet, se figur 1. I 

väster avgränsas området av Klostergatan och i öster av Järnvägsgatan, se figur 2 nedan. Delområde 

1 avgränsas i norr av kvarteret Nornan och i söder av Vallgatan. Hela området ligger inom område för 

riksintresse för kulturmiljön och utgörs av fast fornlämning.  

Idag utgörs stationsområdet huvudsakligen av ytor som används för parkering och kommunikation, 

bl.a. Skara bussterminal. Historiskt har området dominerats av verksamhet relaterad till järnvägen 

och det finns tydliga spår av Skaras historiska utveckling kring denna verksamhet. Stationsområdet 

har bl.a. inrymt bensinstation, verkstad för järnväg och bussgarage. Inom angränsande fastigheter i 

söder och öster har det också bl.a. funnits klockgjuteri (1700-tal) beläget på en höjd söder om 

området, bryggeri, gelbgjuteri, mekanisk verkstad och bensinstation (Jordnära miljökonsult AB, 

2015). Inom delområde 1 har förutom själva spårområdet, läget för en tidigare vändskiva och ett 

ställverk identifierats, se figur 3. 



 

Stationsområdet, delområde 1, Skara kommun 
2016-10-10   Sida | 4 (10) 

 
Figur 1: Översiktskarta över centrala Skara, där skrafferat område avser stationsområdet i sin helhet. Röda, streckade linjer 

markerar aktuella undersökningsområden 1 (centrala området) och 2 (östra området). Bildkälla: Skara kommun, 2014. 

 
Figur 2. Aktuellt undersökningsområde i den centrala delen av stationsområdet, väster om stationsbyggnaden (delområde 

1) markerat med en rödstreckade linjer. Färgade numrerade prickar utgör provpunkter från den tidigare genomförda 

översiktliga miljötekniska undersökningen i området (Jordnära miljökonsult, 2015). Bildkälla: Eniro.se, 2015 
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Figur 3. Provtagningsplan med ungefärliga lägen för tidigare verksamheter inom de centrala delarna av stationsområdet i 

Skara. Delområde 1 har markerats med en rödstreckade linjer. Bildkälla: Bilaga 1 till rapport från miljöteknisk undersökning 

(Jordnära miljökonsult, 2015). 

2.1 Geologi och hydrogeologi 

Enligt SGU:s jordartskarta för området utgörs de ytliga naturliga marklagren inom undersöknings-

området av glacial lera.  

Av tidigare utförda markundersökning inom stationsområdet (Jordnära miljökonsult, 2015) framgår 

att marken består av blandade fyllningsmassor ner till mellan 0,3-1,5 m under markytan och att 

fyllningen underlagras av naturligt lagrad siltig lera. Av Carl Bros geotekniska undersökning från 2005 

framgår vidare att mäktigheten på den siltiga leran är ca 1 m. Leran vilar på friktionsjord i form av en 

siltig morän, delvis innehållande lera. Djup till fast botten/berg varierade mellan 0,6 till 4,4 m under 

markytan. Grundvattnet i denna del av undersökningsområdet lokalt har sannolikt en nordlig eller 

nordvästlig strömningsriktning. 

2.2 Tidigare undersökningar och saneringsåtgärder 

Jordnära miljökonsult AB utförde 2015 en miljöteknisk undersökning av mark och grundvatten inom 

stationsområdet i Skara. Undersökningen gjordes i syfte att utreda eventuell förekomst och 

sammansättning av föroreningar i mark och grundvatten inom området inför en utveckling av 

området. Undersökningen omfattade förutom provtagning av mark och grundvatten även en 

historisk inventering (Jordnära miljökonsult AB, 2015).  

De potentiella föroreningskällor som identifierades inom undersökningsområdet härrör främst från 

tidigare järnvägsverksamhet. Resultatet av provtagningen visade generellt på halter av metaller i 

marken, främst i form av bly, över Naturvårdsverkets riktvärde för KM (känslig markanvändning) 

samt halter av PAH M och PAH H över riktvärdet för KM. Några föroreningshalter över 

Naturvårdsverkets riktvärden för MKM (Mindre känslig markanvändning) konstaterades inte. I 

samma undersökning påträffades bekämpningsmedlen 2,6-diklorbenzamid, atrazin och atrazin-
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desethyl i grundvattnet i halter över det tillämpade riktvärdet. Sammanfattningsvis bedömdes 

påträffade halter i mark dock inte utgöra en oacceptabel risk för människors hälsa eller miljön vid 

den aktuella markanvändning, d v s mindre känslig markanvändning. Inför en förändrad 

markanvändning rekommenderades dock att en fördjupad riskbedömning utfördes (Jordnära 

miljökonsult AB, 2015).  

Tre av provpunkterna från den tidigare miljötekniska undersökningen är belägna inom eller i direkt 

anslutning till det nu aktuella undersökningsområdet (1506, 1507 och 1508). I dessa tre provpunkter 

konstaterades endast låga föroreningshalter, d v s något förhöjda halter av metaller i förhållande till 

MÄRR men inga föroreningshalter över riktvärdet för KM. Någon analys med avseende på 

bekämpningsmedel utfördes inte på grundvatten från det grundvattenrör som är beläget i anslutning 

till delområde 1 (1506). Då framförallt bekämpningsmedlet 2,6-diklorbenzamid påträffats i övriga 

analyserade grundvattenprov är det troligt att denna förorening även förekommer inom det nu 

aktuella delområdet. 

3 Genomförd undersökning 

3.1 Risk för föroreningar och provtagningsstrategi 

Tidigare konstaterade föroreningar av metaller, PAH, petroleumkolväten/olja och 

bekämpningsmedel på stationsområdet bedöms främst vara kopplade till tidigare 

bangårdsverksamhet (Jordnära miljökonsult AB, 2015), och det är dessa ämnen som undersöks i 

denna kompletterande undersökning. 

Provpunkterna (6 st) har placerats ut med strategin att försöka täcka in hela undersökningsområdet 

och komplettera tidigare provpunkter. Antalet provpunkter är satt tätare än Naturvårdsverkets 

föreslagna omfattning för en översiktlig miljöteknisk markundersökning om ca 5 provpunkter per 

hektar vid heterogena förhållanden (Naturvårdsverket, 2002).  

Någon utvidgad undersökning av grundvattnet och tidigare påvisade halter av bekämpningsmedel 

har inte utförts inom ramen för detta uppdrag.  

3.2 Fältarbete 

Miljöteknisk markundersökning med provtagning i mark utfördes med borrbandvagn försedd med 

skruvborr den 10-11 april 2016. Provtagning har utförts i totalt 6 provpunkter (1620-1625) fördelade 

över undersökningsområdet i enlighet med uppdragets provtagningsstrategi. För provpunkternas 

placering se provtagningsplan i bilaga 1. 

Jordprover togs ut som dubbla samlingsprov direkt från skruven generellt från varje halvmeter, ned 

till ca 3 m under markytan. Provtagningsnivåerna anpassades till förändringar i jordart och 

materialets färg. I några provpunkter har prover från upp till en meter slagits samman inför analys då 

markmaterialet bedöms som likvärdigt. För proverna har kärl använts som tillhandahållits av 

laboratoriet. Provtagningsrutiner har följt rekommendationer från SGF.  

Inmätning av provpunkterna har skett med GPS. 

I en av provpunkterna (1621) togs prov på asfalt ut och analyseras med avseende på innehåll av PAH 

för kontroll av förekomst av tjärasfalt. 
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3.3 Fält- och laboratorieanalyser 

Mätning med avseende på flyktiga kolväten utfördes med PID-instrument (MiniRAE Lite) på samtliga 

uttagna jordprover. Utifrån fältintryck, fältmätningar och samt provtagningsstrategi valdes ett antal 

av jordproverna för analys på laboratoriet Eurofins Environment AB, ackrediterat enligt SS-EN 17250. 

För analysprogram se tabell 1.   

Tabell 1. Analysprogram för jord i miljöteknisk undersökning på stationsområdet, delområde 1, Skara kommun, 2016. 

Analyspaket Antal 

Metaller (10 st. inkl. kvicksilver) 14 

PAH 14 

4 Resultat  

4.1 Fältobservationer och fältanalyser 

Inom undersökningsområdet är fyllnadsmassornas mäktighet ca 2 m. Generellt består 

fyllnadsmassorna av grusig sand, ibland med inslag av silt. Enstaka tegelbitar påträffades i de flesta 

provpunkterna. Utöver tegel fanns även mindre mängder kol som inslag i några av provpunkterna.  

Fyllnadsmassorna underlagras av en siltig lera/lerig silt, ställvis med inslag av grus och sand, generellt 

ner till minst 3 m djup.  

För en mer utförlig bild av jordlagerföljd och fältintryck, se fältprotokoll i bilaga 2. 

Resultatet av fältmätningar med PID visar inga signifikanta halter av flyktiga organiska ämnen, d v s 

inga halter överstiger 10ppm. 

4.2 Laboratorieanalyser 

En sammanställning av laboratoriets analysresultat för mark återfinns i bilaga 3 och samtliga 

analysrapporter från laboratoriet återfinns i bilaga 4. I analyssammanställningen i bilaga 3 har även 

analysresultat från den miljötekniska undersökningen 2015 (Jordnära miljökonsult, 2015) tagits med.  

I tabellen i bilaga 3 presenteras även resultatet från statistiska beräkningar för medelhalt, 90-

percentil och maxhalt, samt UCLM95 vilket ger en bild av de representativa halterna för området. 

Uppmätta halter och beräknade statistiska mått jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden 

för känslig markanvändning (KM) som bedöms som tillämpliga för den aktuella markanvändningen i 

området (bostadsmark). Som jämförelse redovisas även motsvarande riktvärden för mindre känslig 

markanvändning (MKM, kontor och industri) och haltnivåer för vad som anses utgöra mindre än 

ringa risk (MÄRR) vid återanvändning av massor i anläggningsarbeten. De sistnämnda kan sägas 

motsvara generella bakgrundsnivåer och anger när återanvändning av massor kan ske utan ett 

anmälningsförfarande enligt miljöbalken. 

Laboratorieanalyserna visar generellt på något förhöjda halter av metallerna arsenik, bly, kadmium, 

koppar, kvicksilver och zink gentemot haltnivåer för MÄRR. Av totalt 14 analyserade prover i denna 

undersökning har halter av en eller flera metaller över MÄRR uppmätts i 8 analyserade prover från 6 

olika provpunkter. Endast i en av dessa punkter överskrider halten av arsenik även Naturvårdsverkets 

riktvärde för KM. Vad gäller statistiska mått så överskrids inte riktvärdena för KM av någon beräknad 

medelhalt, UCLM95 eller 90-percentil för någon metall. 
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Några förhöjda halter av PAH har inte påvisats i aktuell provtagning. Analysresultatet för asfalt visar 

att marken inte är belagd med tjärasfalt, då halten PAH16 understiger 70 mg/kg (Göteborgs stad, 

2013). 

5 Fördjupad riskbedömning 
Utförda undersökningar visar generellt på låga halter av metaller och PAH i jord i aktuellt 

undersökningsområde. Dock är halterna av metallerna arsenik, bly, kadmium, koppar, kvicksilver och 

zink något förhöjda jämfört med bakgrundsnivåer (MÄRR). Samtliga halter förutom en halt av arsenik 

understiger riktvärdet för KM. 

Den uppmätta halten arsenik i provpunkt 1622 (13 mg/kg ts) överstiger riktvärdet för KM (10 mg/kg 

ts), men bedöms inte vara en representativ generell halt för undersökningsområdet. Framräknade 

representativa halter är UCLM95 7,0 mg/kg ts och 90-percentilen 7,9 mg/kg ts. Riktvärdet styrs av 

generell bakgrundsnivå och den uppmätta maxhalten i punkt 1622 bedöms ligga inom 

mätosäkerheten för denna nivå. 

Inom stationsområdet i stort har tidigare bekämpningsmedelsrester i form av 2,6-diklorbenzamid 

(BAM), atrazin och atrazin-desethyl konstaterats i grundvattnet i halter över tillämpade riktvärden 

(SGU, 2013). Samtliga konstaterade ämnen utgörs av ämnen med förhållandevis hög fyndfrekvens i 

grundvatten i svenska tätorter och härstammar från preparat som tidigare har använts för 

ogräsbekämpning på t ex grusgångar, banvallar, industritomter, grusade ytor och liknande. Källan till 

de förhöjda halterna av bekämpningsmedelsrester bedöms inte återfinnas inom det nu aktuella 

undersökningsområdet utan vara en del av en större diffus föroreningsproblematik i Skara tätort, 

liksom flera andra tätorter i Sverige. Risken för exponering av människor vid en förändrad 

markanvändning i området bedöms vara begränsad då området kommer att vara anslutet till 

kommunalt vatten och då dessa ämnen inte är flyktiga. Något uttag av grundvatten för dricksvatten 

eller bevattning kommer därför inte att bli aktuellt i området.  

Sammanfattningsvis bedöms risken för negativa effekter för människa eller miljö till följd av 

uppmätta föroreningshalter i delområde 1 som mycket liten.  

6 Förslag på åtgärder 
Några saneringsåtgärder inom delområde 1 bedöms inte krävas inför en förändrad markanvändning, 

d v s vid omvandling till bostadsmark eller motsvarande.  

Då metallhalterna inom delområde 1 generellt överskrider haltgränserna för MÄRR ska eventuella 

överskottsmassor från schakt från området trots detta hanteras som att de är förorenade och 

omhändertas på sätt godkänt av tillsynsmyndigheten. Lämpligt är att massor i möjligaste mån 

återanvänds inom området alternativt inom andra anläggningsprojekt på fastigheten eller i 

närområdet.  

I samband med schaktarbeten ska en anmälan om schakt i förorenade massor (enligt § 28 i 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) göras till tillsynsmyndigheten 

(Miljöenheten, Skara kommun). Detta framförallt för att säkerställa att eventuella överskottsmassor 

vid schaktarbetena hanteras korrekt.  
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Vid återanvändning av eventuella överskottsmassor på annan plats krävs dessutom att en anmälan 

om återanvändning av avfall vid anläggningsarbeten (enligt 29 kap, 14 §, miljöprövningsförordningen 

(SFS 2013:251)) görs till tillsynsmyndigheten.  

Inom stationsområdet i stort har tidigare av bekämpningsmedelsrester i form av 2,6-diklorbenzamid 

(BAM), atrazin och atrazin-desethyl konstaterats i grundvattnet i halter över tillämpade riktvärden 

(SGU, 2013). Samtliga konstaterade ämnen utgörs av ämnen med förhållandevis hög fyndfrekvens i 

grundvatten i svenska tätorter och härstammar från preparat som tidigare har använts för 

ogräsbekämpning på t ex grusgångar, banvallar industritomter, grusade ytor och liknande. Källan till 

de förhöjda halterna av bekämpningsmedelsrester bedöms inte återfinnas inom det nu aktuella 

undersökningsområdet utan vara en del av en större diffus föroreningsproblematik i Skara tätort, 

liksom flera andra tätorter i Sverige. Risken för exponering av människor vid en förändrad 

markanvändning i området bedöms vara begränsad då området kommer att vara anslutet till 

kommunalt vatten. Något uttag av grundvatten för dricksvatten eller bevattning kommer därför inte 

att bli aktuellt i området.  

Jordnära miljökonsult AB rekommenderar dock att källan till och omfattning av problematiken med 

de förhöjda föroreningshalterna i Skara utredas noggrannare så att eventuella hälso- och 

miljöeffekter kan utredas vidare. 

7 Kostnadsuppskattning 
Några saneringsåtgärder bedöms inte krävas till följd av konstaterade föroreningsnivåer inom 

delområde 1. Ökade kostnader till följd av uppmätta föroreningshalter bedöms vid en omvandling av 

området till bostadsmark eller motsvarande därför bli mycket begränsade. Vissa merkostnader 

kommer dock att uppkomma till följd av hantering av eventuella överskottsmassor. Om 

överskottsmassor kan återanvändas inom aktuell fastighet utgörs kostnaderna av konsultarvoden 

och tillsynsavgift avseende anmälan om schakt i förorenade massor (enligt § 28 i förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) samt slutrapportering efter avslutade 

schaktarbeten.  

Uppskattade merkostnader för delområde 1 till följd av föroreningssituationen: ca 50 000 SEK (exkl. 

moms). 

Utöver dessa administrativa kostnader kan även merkostnader uppkomma för hantering av 

eventuella överskottsmassor från området. Kostnaderna utgörs i så fall av eventuella 

mottagningskostnader vid mottagningsanläggning och beror följaktligen på den volym som 

uppkommer. Alternativt kan kostnaden utgöras av konsultarvoden för framtagning av en anmälan 

om återanvändning av avfall vid anläggningsarbeten (enligt 29 kap, 14 §, miljöprövningsförordningen 

(SFS 2013:251)).   

8 Slutsatser och rekommendationer 
Sammanfattningsvis bedömer Jordnära miljökonsult AB att uppmätta föroreningshalter inom 

delområde 1 på stationsområdet inte innebär någon oacceptabel risk för negativ påverkan på vare 

sig människor eller miljön. Vidare bedöms att uppmätta halter inte innebär någon begränsning för 

den nuvarande markanvändningen inom fastigheten. Föroreningssituationen bedöms inte heller 

begränsa en användning av fastigheten för bostadsändamål.  
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Trots att föroreningssituationen inte bedöms innebära några risker vid nuvarande markanvändning 

och inte kräver någon sanering av jorden i sig innebär uppmätta halter att eventuella 

överskottsmassor vid schakt på fastigheten ska hanteras som att de är förorenade och omhändertas 

på sätt godkänt av tillsynsmyndigheten. I samband med schaktarbeten ska en anmälan om schakt i 

förorenade massor göras till tillsynsmyndigheten (Miljöenheten, Skara kommun), se kapitel 6. Detta 

framförallt för att säkerställa att eventuella överskottsmassor vid schaktarbetena hanteras korrekt.  

Denna undersökning har varit översiktlig och urvalet av analysparametrar baseras på 

erfarenhetsmässiga bedömningar. Av naturliga skäl kan det inte uteslutas att det finns föroreningar i 

delar av områden som inte har undersökts, eller att det förekommer ämnen och föreningar som inte 

analyserats.  

Enligt miljöbalken skall den som äger eller brukar en fastighet oavsett om området tidigare ansetts 

förorenat underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och 

föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Vi rekommenderar 

därför att denna rapport delges Miljöenheten, Skara kommun. 

 
Lidköping, 2016-10-10   

   
Ellen Samuelsson  Viktoria Lundborg 

 

 

Referenslista 
Göteborgs Stad 2013: Faktablad – Hantera asfalt och tjärasfalt. Miljöförvaltningen Göteborgs Stad, 

2013  

Jordnära miljökonsult, 2015: Rapport. Miljöteknisk undersökning av mark och grundvatten, 

Stationsområdet, Skara kommun. Jordnära miljökonsult AB, 2015-06-22 rev 2015-09-04 

Naturvårdsverket, 2009: Riktvärden för förorenad mark - Modellbeskrivning och vägledning, 
Naturvårdsverkets rapport 5976, 2009 

Naturvårdsverket, 2010: Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Naturvårdsverket handbok 
2010:1 

SGU, 2013: Sveriges Geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och 

statusklassificering för grundvatten, SGU-FS 2013:2 

SGU, 2015: Sveriges Geologiska Undersökning, Jordlager i Kartvisaren, www.sgu.se, 2015-04-23 



�
�
�
��

�
�
�
��

�
�
�
��

�
�
�
��
�

�
�
�
��
�

�
�
�
��
�

�
�
�
��
�

�
�
�
��
�

�
�
�
��
	

�
�
�
��
�

�
�
�
��
�

�
�
�
�

�

�
�
�
��
	

�
�
�
�




�
�
�
��
	

�
�
�
��
�

�
�
�
�

�

�
�
�
��
�

�
�
�
��
�

�
�
�
��
	

�
�
�
��



�
�
�
��
�

�
�
�
��
	

�
�
�
��
�

�
�
�
��
�

�
�
�
��
�

�
�
�
��
�

�
�
�
�	
�

�
�
�
��
�

�
�
�
��
�

�
�
�
��
�

�
�
�
��
�

�
�
�
�

� �
�
�
�

�

�
�
�
��
�

�
�
�
��
�

�
�
�
��
�

�

���

�
�

��������
��

���������

�
�
��
�
���
�

�



�



�



�

�
�
�
�

���

�
��

�

�
�

�
�








�

�
�

�



�
�



�

���

�

�

��

��







��


�

�


��

 
�

��
�!
�
��

�
�
��
�
�




�
"�

�

�



�



�

��

#
$
%
#
�
#

&
'

(
)
%
�
#

�
*�
 

+
,
%
*(
#
�
%

 
-
�
'
*�



FÄLTPROTOKOLL     Bilaga 2 
Uppdrag: Kompletterande MMU,  

Skara Stationsområde (delområde 1) 

Uppdragsnr: 16014 

Provtagningsdatum: 10-11 augusti 2016 

Metod: Skruvprovtagning 

Provtagare: Astrid Jansson, Jordnära Miljökonsult AB 

Fälttekniker: Anders Bokvist, Bohusgeo 
Väder: 10°C, skurar 

 

 
 

Prov-
punkt 

Nivå (m) Jordart Färg Anmärkningar Prov 
PID 

(ppm) Analyser 

1620 

0-0,5 
F/grus silt 
SAND 

Brun 
Grusbelagd yta, bergkross. 
Innehåller tegel från 0,1m. 

0-0,5 <10 
Metaller, 

PAH 

0,5-1,0 
F/sten grus 
SAND/ lera 
SILT 

Ljusbrun Blandat material 0,5-1,0 <10  

1,0-2,0 
F/sand silt 
LERA 

Mörkbrun 
Innehåller rötter. Delvis 
rödbruna strimmor. 

1,0-1,5 <10 
Metaller, 

PAH 
1,5-2,0 <10  

2,0-3,0 silt LERA Rödbrun  2,0-3,0 <10 
Metaller, 

PAH 

  

 

1621 
 
 

0-0,1 F/ Asfalt Gråsvart Ingen tydlig lukt 0-0,1 <10 PAH 

0,1-0,5 
F/sten grus 
SAND 

Brun  0,1-0,5 <10 
Metaller, 

PAH 

0,5-1,0 
F/sand lera 
SILT 

Brun  0,5-1,0 <10  

1,0-2,0 F/silt LERA Mörkbrun 
Innehåller enstaka 
tegelsmulor 

1,0-1,5 <10 
Metaller, 

PAH 
1,5-2,0 <10  

2,0-3,0 silt LERA Rödbrun  2,0-3,0 <10  

   
 

 
1622 

 
 

0-0,3 F/grus SAND Brun 
Gräsbeväxt yta.  0-0,5 <10 

Metaller, 
PAH 0,3-0,5 F/grus SAND Mörkbrun 

0,5-0,9 F/grus SAND Brun  0,5-1,0 <10  

0,9-2,0 F/silt LERA Mörkbrun 

Innehåller spår av kol och 
tegel. De båda delproven 
analyseras som ett 
samlingsprov. 

1,0-1,5 <10 
Metaller, 

PAH 1,5-2,0 <10 

2,0-3,0 silt LERA Rödbrun  2,0-3,0 <10  

   
 

1623 
 

 
 

0-0,3 
F/grus sand 
SILT 

Ljusbrun Innehåller rötter 0-0,5 <10 
Metaller, 

PAH 

0,3-0,7 F/grus SAND Brun 
 0,5-1,0 <10 

Metaller, 
PAH 0,7-1,0 F/lera SILT 

Mörkbrun/ 
Ljusbrun 

1,0-2,0 F/lera SILT 
Mörkbrun/ 

Grå 

Innehåller kolbitar och tegel. 
De båda delproven 
analyseras som ett 
samlingsprov. 

1,0-1,5 <10 
Metaller, 

PAH 1,5-2,0 <10 

2,0-3,0 silt LERA Rödbrun  
2,0-2,5 <10  
2,5-3,0 <10  

   



FÄLTPROTOKOLL     Bilaga 2 
Uppdrag: Kompletterande MMU,  

Skara Stationsområde (delområde 1) 

Uppdragsnr: 16014 

Provtagningsdatum: 10-11 augusti 2016 

Metod: Skruvprovtagning 

Provtagare: Astrid Jansson, Jordnära Miljökonsult AB 

Fälttekniker: Anders Bokvist, Bohusgeo 
Väder: 10°C, skurar 

 

 
 

Prov-
punkt 

Nivå (m) Jordart Färg Anmärkningar Prov 
PID 

(ppm) Analyser 

1624 

0-0,5 F/grus SAND 

Brun 

Gräsbeväxt yta, innehåller 
rötter. De båda delproven 
analyseras som ett 
samlingsprov. 

0-0,5 <10 
Metaller, 

PAH, TOC 0,5-1,0 
F/grus silt 
SAND 

0,5-1,0 <10 

1,0-1,5 F/lera SILT 
Mörkgrå 

Innehåller enstaka smulat 
tegel 

1,0-1,5 <10 
Metaller, 

PAH 
1,5-2,0 F/silt LERA 1,5-2,0 <10  
2,0-3,0 (silt) LERA Rödbrun  2,0-3,0 <10  

   

 

 
1625 

 
 

0-1,0 
F/grus silt 
SAND 

Brun 

Innehåller rötter, och tegel. 
Från 0,5m även trärester. 
De båda delproven 
analyseras som ett 
samlingsprov. 

0-0,5 <10 

Metaller, 
PAH, TOC 0,5-1,0 

<10 

1,0-2,0 F/silt LERA Mörkgrå 
Innehåller tegel, 10cm stor 
bit på 1,5m. Ledningsgrav? 

1,0-1,5 <10  

1,5-2,0 
<10 Metaller, 

PAH 
2,0-3,0 silt LERA Rödbrun  2,0-3,0 <10  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanställning analysresultat
Stationsområdet, Skara kommun - Delområde 1

Bilaga 3

1506 1507 1507 1508 1620 1620 1620 1621 1621 1622 1622

0,05-0,5 0,1-0,5 1,0-1,7 0-0,5 0-0,5 1,0-1,5 2,0-3,0 0,1-0,5 1,0-1,5 0-0,5 1,0-2,0

Arsenik, As mg/kg TS 10 10 25 < 1,9 6,4 6,2 4,7 4,6 5,0 3,6 5,5 4,8 13 5,5
Barium, Ba mg/kg TS  - 200 300 35 84 190 69 63 160 120 49 110 53 140
Bly, Pb mg/kg TS 20 50 400 2,6 27 36 17 18 24 12 9,7 27 27 18
Kadmium, Cd mg/kg TS 0,2 0,8 15 < 0,20 0,28 0,23 < 0,20 <0,20 0,21 <0,20 0,21 <0,20 0,40 <0,20
Kobolt, Co mg/kg TS  - 15 35 2,6 5,1 8,0 4,7 4,0 7,8 10 4,6 6,5 4,2 9,5
Koppar, Cu mg/kg TS 40 80 200 12 25 70 37 19 60 18 25 45 30 34
Krom, Cr mg/kg TS 40 80 150 5,4 9,9 15 7,9 7,9 15 19 8,5 13 7 15
Kvicksilver, Hg mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 e.a. e.a. 0,14 0,036 0,056 0,097 <0,012 0,025 0,079 0,049 0,056
Nickel, Ni mg/kg TS 35 40 120 3,3 10 13 7,1 7,9 12 18 13 14 9,3 14
Vanadin, V mg/kg TS - 100 200 10 37 46 25 28 41 36 23 36 23 43
Zink, Zn mg/kg TS 120 250 500 23 94 140 66 71 120 85 37 88 59 96
Alifater >C8-C10 mg/kg TS  - 25 120 e.a. e.a. < 3,0 < 3,0 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a.
Alifater >C10-C12 mg/kg TS  - 100 500 e.a. e.a. < 5,0 < 5,0 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a.
Alifater >C12-C16 mg/kg TS  - 100 500 e.a. e.a. < 5,0 < 5,0 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a.
Alifater >C16-C35 mg/kg TS  - 100 1000 e.a. e.a. < 10 < 10 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a.
Aromater >C8-C10 mg/kg TS  - 10 50 e.a. e.a. < 10 < 10 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a.
Aromater >C10-C16 mg/kg TS  - 3 15 e.a. e.a. < 0,90 < 0,90 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a.
Aromater >C16-C35 mg/kg TS  - 10 30 e.a. e.a. < 1,0 < 1,0 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a.
Oljetyp -  -  -  - e.a. e.a. Ej påvisad Ej påvisad - - - - - - -
Summa PAH-L mg/kg TS 0,6 3 15 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045
Summa PAH-M mg/kg TS 2 3,5 20 < 0,30 0,41 < 0,30 < 0,30 0,17 <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 <0,075
Summa PAH-H mg/kg TS 0,5 1 10 < 0,30 0,52 < 0,30 < 0,30 0,25 <0,11 <0,11 0,16 0,14 0,14 <0,11
Torrsubstans %  -  -  - 97,3 85,1 81,3 85,1 90,2 83,1 75,5 95,6 87,5 87,5 80,4
TOC %TS  -  -  - e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a.

1623 1623 1623 1624 1624 1625 1625

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

Arsenik, As mg/kg TS 10 10 25 6,9 8,8 5,7 6,5 5,1 4,9 4,9 5,7 7,5 8,2 13

Barium, Ba mg/kg TS  - 200 300 55 100 150 43 170 110 140 102 163 122 190

Bly, Pb mg/kg TS 20 50 400 18 19 18 14 18 34 17 20 29 23 36

Kadmium, Cd mg/kg TS 0,2 0,8 15 0,26 0,40 <0,20 0,24 <0,20 0,31 <0,20 0,19 0,34 0,30 0,40

Kobolt, Co mg/kg TS  - 15 35 4,4 5,2 12 4,6 14 6,2 9,0 6,8 11 8,0 14

Koppar, Cu mg/kg TS 40 80 200 23 29 39 21 41 34 30 33 50 39 70

Krom, Cr mg/kg TS 40 80 150 6,7 6,7 14 5,0 16,0 11 16,0 11 16 13 19

Kvicksilver, Hg mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 0,045 0,042 0,055 0,019 0,056 0,075 0,070 0,057 0,088 0,070 0,14

Nickel, Ni mg/kg TS 35 40 120 9,7 14 14 10 14 13 16 12 15 13 18

Vanadin, V mg/kg TS - 100 200 28 32 46 23 48 33 43 33 46 38 48

Zink, Zn mg/kg TS 120 250 500 46 50 94 46 110 150 91 81 126 96 150

Alifater >C8-C10 mg/kg TS  - 25 120 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. - - - -

Alifater >C10-C12 mg/kg TS  - 100 500 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. - - - -

Alifater >C12-C16 mg/kg TS  - 100 500 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. - - - -

Alifater >C16-C35 mg/kg TS  - 100 1000 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. - - - -

Aromater >C8-C10 mg/kg TS  - 10 50 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. - - - -

Aromater >C10-C16 mg/kg TS  - 3 15 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. - - - -

Aromater >C16-C35 mg/kg TS  - 10 30 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. - - - -

Oljetyp -  -  -  - - - - - - - - - - - -

Summa PAH-L mg/kg TS 0,6 3 15 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 0,051 0,150 0,11 0,15

Summa PAH-M mg/kg TS 2 3,5 20 0,11 0,11 <0,075 0,27 <0,075 0,19 <0,075 0,11 0,21 0,22 0,41

Summa PAH-H mg/kg TS 0,5 1 10 0,15 0,15 <0,11 0,45 <0,11 0,26 <0,11 0,17 0,32 0,30 0,52

Torrsubstans %  -  -  - 95,6 94,5 81,7 93,4 80,4 88,1 82,9 - - - -
TOC %TS  -  -  - e.a. e.a. 3,3 1,1 e.a. 2,1 e.a. 2,2 3,1 - 3,3

e.a. = ej analyserat

*Vid den statistiska beräkningen har halter under rapporteringsgränsen satts att motsvara halva detta värde.

Blåmarkerad fet stil Halt överskridande Mindre Än Ringa Risk (MÄRR) enligt Naturvårdsverkets Handbok 2010:1, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, 2010

Gulmarkerad fet stil Halt överskridande Naturvårdsverkets riktvärde för Känslig Markanvändning (KM), 2009 (Bostäder, förskolor etc)

Orangemarkerad fet stil Halt överskridande Naturvårdsverkets riktvärde för Mindre Känslig Markanvändning (MKM), 2009 (Industri, kontor etc)

90-

percentil*
UCLM95* MaxhaltMÄRR 

(NV)
KM (NV)

MKM 

(NV)

Provpunkt (djup)

Parameter Enhet

Riktvärden

Medel-

värde*

Parameter Enhet

Riktvärden

MÄRR 

(NV)
KM (NV)

MKM 

(NV)

Provpunkt (djup)

2016-10-10 1(1) JORDNÄRA MILJÖKONSULT AB



  

 

 

 

Bilaga 4  

Analysrapporter 
(tot 31 sidor) 
 

a) Mark 

b) Asfalt 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-132847-01

EUSELI2-00357737
Í%R%^Â!$aWpÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Stationsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120215Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,5

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1620

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.033Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.044Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.085Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.039Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.068Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.061Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.17Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.25Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.23Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.23Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.47Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.6Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts63Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts18Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

Denna 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-003v39



AR-16-SL-132847-01

Í%R%^Â!$aWpÎ

EUSELI2-00357737

mg/kg Ts4.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts19Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.9Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.056Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts7.9Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts28Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts71Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, 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-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-132954-01

EUSELI2-00357737
Í%R%^Â!$biLÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Stationsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120216Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1-1,5

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1620

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts160Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts24Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.21Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

Denna 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-003v39



AR-16-SL-132954-01

Í%R%^Â!$biLÎ

EUSELI2-00357737

mg/kg Ts7.8Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts60Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts15Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.097Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts41Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts120Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, 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-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-132848-01

EUSELI2-00357737
Í%R%^Â!$aXyÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Stationsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120217Provnummer: Djup (m)

Provtagare

2,0-3,0

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1620

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.6Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts120Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts12Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

Denna 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-003v39



AR-16-SL-132848-01

Í%R%^Â!$aXyÎ

EUSELI2-00357737

mg/kg Ts10Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts19Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts36Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts85Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, 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-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-132849-01

EUSELI2-00357737
Í%R%^Â!$aYÆÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Stationsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120218Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,1-0,5

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1621

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.066Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.16Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.28Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.5Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts49Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.7Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.21Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

Denna 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-003v39



AR-16-SL-132849-01

Í%R%^Â!$aYÆÎ

EUSELI2-00357737

mg/kg Ts4.6Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts25Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.5Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.025Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts13Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts23Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts37Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, 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-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-132955-01

EUSELI2-00357737
Í%R%^Â!$bjUÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Stationsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120219Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1-1,5

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1621

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.054Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.26Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.8Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts110Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts27Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

Denna 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-003v39



AR-16-SL-132955-01

Í%R%^Â!$bjUÎ

EUSELI2-00357737

mg/kg Ts6.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts45Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.079Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts36Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts88Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, 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-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-132956-01

EUSELI2-00357737
Í%R%^Â!$bk^Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Stationsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120220Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,5

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1622

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.087Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.100Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.28Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.066Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.056Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.036Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.087Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.044Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.059Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.066Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.50Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.66Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.60Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.62Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.2Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts13Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts53Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts27Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.40Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

Denna 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-003v39



AR-16-SL-132956-01

Í%R%^Â!$bk^Î

EUSELI2-00357737

mg/kg Ts4.2Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts30Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.6Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.049Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.3Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts23Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts59Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, 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-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-132850-01

EUSELI2-00357737
Í%R%^Â!$aZ$Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Stationsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120221Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1,0-2,0

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1622

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.5Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts140Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts18Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

Denna 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-003v39
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mg/kg Ts9.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts34Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts15Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.056Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts43Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts96Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, 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-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-132957-01

EUSELI2-00357737
Í%R%^Â!$blgÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Stationsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120222Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,5

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1623

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.060Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.035Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.15Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.17Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.31Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts6.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts55Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts18Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.26Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

Denna 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-003v39
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mg/kg Ts4.4Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts23Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.7Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.045Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.7Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts28Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts46Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, 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-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-132851-01

EUSELI2-00357737
Í%R%^Â!$a[-Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Stationsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120223Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,5-1,0

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1623

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.056Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.033Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.033Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.15Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.17Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.30Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts8.8Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts100Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts19Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.40Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

Denna 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-003v39
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mg/kg Ts5.2Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts29Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.7Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.042Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts32Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts50Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, 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-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-132852-01

EUSELI2-00357737
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Stationsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120224Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1,0-2,0

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1623

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts3.3Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% TS.1.9TOC beräknat a)

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.7Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts150Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

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

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

Denna 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-003v39
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mg/kg Ts18Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts39Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.055Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts46Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts94Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, 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-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-132958-01

EUSELI2-00357737
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Stationsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120225Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-1,0

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1624

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts1.9Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% TS.1.1TOC beräknat a)

mg/kg Ts0.052Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.063Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.052Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.040Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.039Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.098Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.045Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.27Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.45Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.40Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.36Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.76Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts6.5Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts43Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

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

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

Denna 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-003v39
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mg/kg Ts14Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.24Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.6Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts21Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.0Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.019Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts10Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts23Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts46Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, 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-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-132853-01

EUSELI2-00357737
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Stationsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120226Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1,0-1,5

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1624

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts170Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts18Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

Denna 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-003v39
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mg/kg Ts14Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts41Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.056Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts48Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts110Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, 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-003v39
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Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Stationsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120227Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-1,0

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1625

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts3.7Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% TS.2.1TOC beräknat a)

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.035Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.093Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.036Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.032Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.069Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.059Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.19Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.26Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.22Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.27Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.49Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts110Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

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

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

Denna 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-003v39
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mg/kg Ts34Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.31Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.2Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts34Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.075Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts13Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts33Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts150Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, 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-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-132855-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Stationsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120228Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1,5-2,0

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1625

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts140Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts17Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

Denna 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-003v39
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mg/kg Ts9.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts30Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.070Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts43Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts91Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, 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-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Stationsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120229Provnummer: Provtagare Astrid Jansson

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1621 Asfalt

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

0.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

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

mg/kg Ts0.29Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.40Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.67Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.40Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.43Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.41Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.42Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.5Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.2Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.9Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.0Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts3.9Summa totala PAH16 a)

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

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

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

Denna 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-003v39
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, 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-003v39


